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I*M TEISMAS 
VLADAS L A P I E M S 

Viskas turi būti ,kaip reikia*', 
o ne kaip skelbia Konstitu
cija. Čia pnsiminiau tokį 
faktą. 1945 m. j Kauną atvyko 
Vilkaviškio vysk. Karosas, ku
ris turėjo daugiau 90 me
tų amžiaus. Kadangi šis 
vyskupas garsėjo savo išmin
tim, todėl Kauno arkivyskupi
jos valdytojas prelatas Jaku
bauskas kreipėsi j vyskupą 
prašydamas patarimų dėl 
kontaktų su sovietine vyriusy-
be. Vysk. Karosas keliais 
žodžiais davė klasišką patari
mą: „Ką reikalauja. — daryk 
priešingai, neapsiriksi!" 

Taigi 1977 m. liepos 21 ir 22 
d. giminių ir pažįstamų j 
teismo sale neįleido. Tik 
trečiąją dieną, kai liko tik 
paskelbti nuosprendį, jie buvo 
įleisti. 

Peršasi išvada, kad teismas, 
čekistai ir prokuroras jaučiasi 
netvirtai, jei bijo viešumos. 
Kai bijoma tiesos, tenka slėp
tis nuo liaudies, nuo tikinčio
sios visuomenės. Marksistai 
nedrįsta eiti į laisvas, atviras 
diskusijas su tikinčiaisiais nei 
spaudoje, jei mokslo įstaigose. 
Tiesa turi būti ieškoma žmo
gaus asmens orumui ir jo 
prigimčiai deramu būdu. bū
tent, laisvu tyrinėjimu, o ne 
prievarta. 

Taigi pirmas politinių 
teismų bruožas — tai uždaru
mas. Buvo skelbiama, kad 
bylos nagrinėjamos viešai ir 
tada. kai buvo teisiami Plium
pa. J augeli s. Petronis. Stašai
tis, o vėliau Sadūnaitė. Kova

liovas ir kiti, tačiau ir tada nei 
manęs, nei kitų žmonių j 
teismo salę neįleido. Kam tas 
melas? Kodėl mulkinama 
visuomenė? 

LTSR BPK 14 str. skelbia: 
„Vykdydami teisingumą 
baudžiamose bylose, teisėjai ir 
liaudies tarėjai yra nepri
klausomi ir klauso tik įstaty
mo. Teisėjai ir liaudies tarėjai 
sprendžia baudž »« bylas 

remdamiesi įstatymu, sutin
kamai su socialistine teisine 
sąmone tokiomis sąlygomis, 
kurios daro negalima paveikti 
teisėjus iš šalies". O faktai 
kalba visai ką kitą. 
Prieš keletą metų. baigus 

parengtinį tardymą kun. -J. 
Zdebskio byloje. Kapsuko rajo
no KGB viršininko pava
duotojas Bulota kun. Zdebs-
kiui sakė: „Gausi metus 
kalėti... Velniam tau viso to 
reikia! Tu žinai, kad mes 
paskambinsim telefonu, ir tau 
sudarytą bylą numes į šalį. 
Bet. supranti, ranka ranką 
mazgoja. Užeik, — pakalbė
sim. Štai adresas, štai — tele
fono numeris". Čekistai kurį 
laiką laukė, bet nesulaukę nei 
užeinant, nei skambinant, 
kunigą nuteisė vieniems 
metams laisvės atėmimo. 

Mūsų byloje saugumo vyr. 
tardytojas Markevičius, kai 
susipažįstant su bylos medžia
ga aš paklausiau, ar daug mes 
gausime, jis man pasakė: 
„Susirinksime ir aptarsime, 
kuriam kokią bausmę skirti". 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

VYSKUPU SINODAS 
Šiais metais Romoje įvyks 

pasaulio vyskupų sinodas, 
kuriame bus studijuojamas 
pasauliedo krikščionio vaid
muo katalikų Bažnyčioje. 
Norėdamos pasiruošti šiam 
įvykiui, atskirų šalių vyskupų 
konferencijos jau dabar pradė
jo studijuoti šią temą. Vakarų 
Vokietijoje šia tema jau 
pasirodė studija, apie kurią 
„Herder Korespondenz'vienas 
žymiausių Vakarų Vokietijos 
teologinių laikraščiu, neseniai 
rašė: ..Teologiniu atžvilgiu tai 
yra bene geriausias darbas šia 
tema ir nėra abejonės, kad jis 
vaidins svarbų vaidmenį 
diskusijose, besirjošiant sino
dui Romoje". Si studija 
stipriai patraukė katalikiš
kosios visuomenės dėmesį. 
Parapijose, o ypač universite
tuose šis klausimas yra nagri
nėjamas. Miuncheno univer
siteto dogmatikos institute kas 
savaitė su visu dėmesiu yra 
s v a r s t o m a s kr ikšč ionio 
pasauliečio vaidmuo pasauly
je, ( ia nagrinėjami Naujojo 
Testamento tekstai. pasaulie-
čio krikščionio įtakos stiprėji
mas 19 amžiuje, dabartinė 
padėtis. 

ŠVENTASIS RASTAS 
.JAUNIMUI 

Tarptautinės organizacijos 
..Pagalba Vargstančiai Raž-
nyčiai" leidžiamas ir platina 
mas Šventasis Raštas jauni
mui jau pasiekė beveik 
dvylikos milijonų egzemplio
rių tiražą. Tuo būdu ši vos 64 

OSI, Sovietai ir 
Amerikos teismai 

.^~>» „Ne, mūsų archyvai pr ivatūs 

Popiežius J o n a s Paulius II Sikstinos koplyčioje peržiūri knygą, kurią jis padovanojo Leakijoe 
komunist inės vyriausybės vadui gen. \V. Jaruz.elskiui. 

Jaruzelskis pas popiežių 
Roma. — Popiežius Jonas 

Paulius II priėmė Lenkijos 
gen. W. Jaruzelskį Vatikane ir 

sų juo 70 minučių diskutavo 
Lenkijos socialines problemas 
ir Bažnydos ir valstybės 
santvkius, praneša išleistas jos prekybos korporacijomis. 

žmonės daugiau nukenčia, 
negu pati lenkų vyriausybė. 

Dėmesys ekonomijai 
I š v y k ę s iš *" V a t i k a n o , 

Jaruzelskis susitiko su Itali-

puslapių Sv. Rašto laida yra 
tapusi katalikiškojo jaunimo 
pasaulyje labiausiai skaitoma 
knyga. Šv. Raštas jaunimui 
jau yra išleistas 43 pasaulio 
kalbomis. Už jo leidimą ir 
platinimą visame pasaulyje 
tarptautinė organizacija „Pa
galba Varstančiai Bažnyčiai" 
septynerių metų laikotarpy yra 
paskyrusi apie keturis milijo
nus dolerių. 

POPIEŽIAUS 
LAIŠKAS 

Popiežius Jonas Paulius II 
pas iuntė laišką Burundi 
vyskupam. Afrikoje, išreikš
damas savo solidarumą 
ryšium su to krašto Bažnyčios 
dabar patiriamais sunku
ma i s . Burund i v a l d ž i a 
pastaruoju laiku smarkiai 
suvaržė kataliku Bažnyčios 
veikalą, ištrėmė misijonierius. 
įkalino kai kuriuos kunigus, 
panaikino Katalikų akciją ir 
kitus katalikiškus sąjūdžius, 
suvalstybino kata l ik iškas 
mokyklas. Popiežius ragina 
Burundi vyskupus, nežiūrint 
patiriamų dide'ių sunkumų, 
ryžtingai ir toliau ginti esmi
nes vertybes — pagarbą 
žmogui, jo teisėm bei laisvėm, 
rūpintis ugdyti taiką, kuri 
susikuria iš teisingumo, kovo
ti už pilnutinę žmogaus pažan
ga, rūpinantis ypač pačiais 
silpniausiais ir visuomenės 
apleistaisiais. Nežiūrint visų 
sunkumų, vykdydami savo 
apaštalinę misiją, rašo popie
žius Burundi vyskupam, jūs 
patarnausite savo tėvynės 
gerovei ir sustiprinsite tauti 
nės bendruomenės vienybę. 

Vatikano komunikatas. Jų 
pasikalbėjimas buvęs aiškus, 
gilus ir atviras. 

Nežiūrint, kad Jaruzelskis 
buvo šiltai sutiktas ir su visais 
formalumais, kaip reikalauja 
protokolas valstybės galvai, 
vyresnis Vatikano oficialus 
asmuo sako. kad jis nieko gero 
nelaimėjo diplomatinių ryšių 
užmezgimo klausimuose. 
I>enkijos komunistų vadas 
norėjo, kad būtų padaryta 
pažanga diplomatinių ryšių 
pradžiai, tačiau jam, kaip 
sako Vatikano ir lenkų sluoks
niai, buvo popiežiaus pasaky
ta, kad visus ginčytinus 
r e i k a l u s p i r m i a u t u r i 
sutvarkyti pačioje I Lenkijoj e su 
katalikų vyskupais, tik tada 
tebus galima pradėti galvoti 
apie diplomatinių santykių 
užmezgimą. Tai buvo trečias 
popiežiaus ir generolo susi
tikimas. Pirmieji du buvo 
tada. kai popiežius lankėsi 
1983 m. I^nkijoje. 

Dviejų lenkų 
ka lba 

Popiežius dar kartą sugrįš į 
savo tėvynę birželio mėnesį. 
Apie tai šiame susitikime 
nebuvo kalbėta, nes tai buvo 
padaryta anksčiau. Žurnalis
tų klausiamas, apie ką jis 
kalbėjo su popiežiumi. Jaru
zelskis atsakė: „aš tikiu, kad 
aš jį supratau. Du lenkai visa
da turi suprasti vienas kitą. 
Kalbėta apie svarbiausias 
Lenkijos ir Europos prob 
lemas". 

Jaruzelskio šis vizitas Vaka
rų valstybėse buvo pirmas po 
1981 m., kai I^nkijoje buvo 
įvestas ypatingas stovis. Tai 
buvo ilgiausia audiencija 
Vatikane, nors yra pnimta, 
kad ilgiausia privati audien 
cija tęsiasi tik pusę valandos. 

Po audiencijos popiežius 
pasveikino 40 žmonių delega
ciją, kuri lydėjo Jaruzelskį į 
Vatikaną, pasakvdamas, kad 
susitikimas buvęs istorinis. 
Popiežius tuoj kritikavo Vaka
rų valstybių ekonomines 
sankcijas, nes Lenkijos 

norėdamas, kad jos pradėtų 
investuoti Lenkijoje Jis priva
čiai kalbėjosi su Fiat automo
bilių prezidentu Giovanni 
Agnelli. Fiat sutinka moder
nizuoti I .enkijos automobilių 
pramonę. Tai būtų 1.5 bilijono 
vertės inves tav imas . Tai 
palengvintų Lenkijai sumažin
ti 31 bil. dol. skolą Vakarams. 

Įdomūs pas i ta r imai 
Kardinolas Josef Glemp. 

I^enkijos primas. griežtai 
kritikavo savo vyriausybės 
veiksmus, ypač valstybės norą 
palaikyti ryšiu? su kunigais be 
Bažnyčios sutikimo ir varžant 
religijos mokymą mokyklose. 

Pirmą kartą po II-jo Pasauli
nio karo Lenkijos religiniai ir 
politiniai vadai pradėjo vesti 
diskusijas, kad būtų susitarta 
pripažinti teisinį s ta tusą 
Bažnyčiai ir bažnytinėms 
organizacijoms. Popiežius apie 
tai irgi kalbėjęs Jaruzelskiui. 
Jei to bus pasiekta, diploma
tiniams ryšiams durys bus 
atviros. 

Jugoslavija vra vienintelis 
komunistinis kraštas, kuris 
turi diplomatinius ryšius su 
Vatikanu. 

Spaudos laisvė 
Čekoslovakijoje 

Roma. — Spaudos laisvės 
nepakenti mas vra vienas 
ryškiųjų diktatūrinių režimu 
požymių. pastebi Romos 
laikrašftai. prant /darni infor 
maciją apie italo žurnalisto 
ištrėmimą iš ("Ykoslovakijos. 
Plačiai •kaitom* Romos 
dienraščio ..La Republica' 
korespondentas Tarquini šio
mis dienomis nuvvkęs į Prahą 
susitiko su žmogaus teisiu 
gynybos sąjūdžio ..Charta 77" 
nariu, buvusiu U-koslovakijos 
užsienio reikalų mini storiu J iri 
iajek. su kurui< turėjo inter
viu. Tuoj po pasikalbėjimo 
prisistatę milicininkai įsakė 
žurnalistui nedelsiant išvykti 
iš Čekoslovakijos. pa tys 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— I z r a e l i o premjeras 
Yitzhak Shamir atvyksta į 
VVashingtoną ir čia vasario 1* 
d. lankysis pas prezidentą. 

— Vie tnamo ambasada 
praneša, kad Kinijos pareigū
nai galės atsiimti 1.500 žuvu
sių karių kūnus, kurie kelių 
dienų kautynėse buvo nukauti 
prie pasienio. 

— VVashingtone VYalter 
Mondale 1984 m. prezidenti
nių rinkimų komitetas turi 
sumokėti 66.000 dol. pabau
dos už nesilaikymą rinkimu 
įstatymų 

— .Japonijos premjeras 
Yasuhiro Nakasone vizituoja 
Suomiją ir kitas Rytu Kuropos 
valstybes. Tai pirmas jo 
apsilankymas tų kraštų sosti
nėse. 

— Kolumbijos universi
tetas pranešė 6~> pavardes 
redaktorių. kurie pristatys 
kandidatus Pulitzerio žurna-
lizmo premijai gauti. Univer
siteto prezidentas Miehael So-
vern vadovaus 17 narių 
komitetui, kai bus pristatyti 
kandidatai. kurie parinks 
laimėtojus. Iš viso yra 14 kate
gorijų ir kiekvienai bus 
parinkti 3 kandidatai. Joseph 
Pulit/.er. kuris vadovavo 31 
metus tarybai, praeita, rudenį 
pasitraukė, o taip pat ir iš St. 
Louis Post-Dispateh laikraš
čio leidėjų. 

— Romoje Italijos darbo 
unijos skatino gen. Jaruzelskį 
leisti laisvai veikti Lenkijoje 
Solidarumo organizacijai. Ita
lai nepriėmė Jaruzelskio kvieti
mo atsilankyti į Lenkiją, kol n<̂  
bus leista veikti Solidarumui. 

— Liberijoje Valstybės 
sekretorių pasitiko demonst-
ratoriai su plakatais, kuriuose 
buvo šūkiai: ,.1-aisvės ir laisvi 
rinkimai'. Jie tuoj buvo poli
cijos suareštuoti. Prezidentas 
Doe paėmė valdžią 1990 m. ir 
nuo to laiko nėra jokių rinki
mų. Bet jis stipriai palaiko 
Amerikos interesus. 

palydėdami žurnal is tą į 
geležinkelio stotį ir įsodin 
darni į traukinį Italijos užsie
nio re ika lų m i n i s t e r i j a 
p a r e i š k ė Č e k o s l o v a k i j o s 
valdžiai griežtą protestą. 

Los Angeles . — Teisin
gumo departamentas ir fede
ralinis teismas yra pasiruošęs 
išsiųsti Karlą I innas į Sovie
tų Sąjungą, kad būtų sušaudy
tas. Tai yra pozicija, kurią užė 
mė OSI iš Teisingumo depar
tamento. 

OSI yra įsteigta 1979 m., 
kad surastų buvusius nacius, 

dabar gyvenančius Ameri
koje. Ši įstaiga apkaltino 
Iinną ir federalinis teisėjas 
tai pripažino, kad Linnas 
buvo sargu nacių stovykloje 
Estijoje ir dalyvavo, kaip sar
gas, kad būtų nužudyti estai ir 
žydai ir ne žydai, jų tarpe ir 
penkių ar šešių metų vaikai. 
Pagal t a i T e i s i n g u m o 
depar tamentas apkalt ino 
Iinną, kad jis melavo, kai 
gavo vizą įvažiavimui į Ameri
ką. Dėl tojo pilietybė, kurią jis 
gavo. buvo atimta, dėl to jis 
nebeturi teisės pasilikti Ameri
koje, dėl to jis turi būti išsiųs
tas į Sovietų Sąjungą, kuri jo 
reikalauja. Ne. jis bus išsiųs
tas į Estiją, kuri dabar yra 
Sovietų Sąjungos dalis ir kuri 
Hitlerio-Stalino paktu buvo 
užimta ir prijungta prie Sovie
tų Sąjungos. 

Liudininkai 
sovietuose 

Kaltintojai pristatė du 
liudininkus, kurie liudijo apie 
Karlo l i n n a s elgesį. Jie abu 
buvo estai, kurie gyvena 
Sovietų Sąjungoje. Komunis
tai leido Teisingumo departa
mentui, kad prokuroras ir 
gynybos advokatas nuskristų 
į Sovietų Sąjungą ir ten 
apklausinėtų tuos du liudinin
kus. Bet. kai gynybos advo
katas norėjo p a t i k r i n t i 
liudininkų patikimumą ir 
išegzaminuoti archyvinę 

žmogus dėl to nėra nukentė
jęs. Tas žmogus, kuris 
pasirašė Hitlerio-Stalino pak
tą 1939 m., visai neseniai 
mirė. sulaukęs 96 m. amžiaus. 

Linno byla 
da r nebaigta 

Šiuo metu l inno deporta
cija į sovietų egzekuterių 
rankas dar tebėra galioje. 
Visos apeliacijos nedavė 
jokių rezultatų. Tuo yra susi
rūpinęs buvęs Teisingumo 
departamento viršininkas 
teisininkas Ramsey Clark. 
Daugelis žmonių yra pritrenk
ti, kas yra atsitikę. Taip pat ir 
Pat Buchanan. kuris, kaip 
Baltųjų rūmų pareigūnas, 
tegali pareikšti tik savo pažiū
rą, bet nieko daugiau; tą jis 
jau ir padarė, užstodamas 
iinną. Dar gali protestuoti 
T a r p t a u t i n ė Amnes t i jos 
organizacija, tačiau jei bus 
prikišta tas motyvas, kad ji iš 
esmės yra nusistačiusi prieš 
mirties bausmę, nebus efektin
ga. 

Kas a t s i t iko su 
Amerikos teismais 

Yra labai aišku, kad Kari 
l innas viešai protestavo prieš 
Sovietų Sąjungos veiksmus, o 
ypač prieš tai. kad jo tėvynė 
buvo sovietų užgrobta ir 
prievarta įjungta į Sovietų 
Sąjungą. l i nnas šiuo metu 
yra ne vienas. Tarptautinės 
teisė-; žurnalas padarė išvadą, 
kad panaudojimas sovietų 
medžiagos kaip įrodymų 
Amerikos teismuose kelia 
labai rimtą ir vienintelį 
pagrindinį klausimą krašto 
teismų procedūroje. 

Visas šis reikalas teisiškai 
yra baisus. Kaip yra galima 
ką nors nuteisti pagrinde prii-

medžiagą. sovietai, šypso- mant sovietų liudijimus, kurie 
buvo surašyti dar prieš teis-
:nui prasidedant'.' Ir jeigu kas 
nors turi archyve filmą, rodan
tį I i n n ą buvus sa rgu 
koncentracijos stovykloje 1940 
m., kokia gali būti bausmė 
1987 metais. Gal kas nors gali 
ką nors siūlyti, bet ne siūlyti 
žmogų deportuoti į tą kraštą, 
kuris pasirašė paktą su Adolfu 
Hitleriu ir kuris turi ištisai 
krauju pasruvusią istoriją su 
50 mil. išžudytų žmonių. Tai 
būtų lyg siuntimas Linno į 
Ukrainą pakarti alkaniems 
ukrainiečiams anuo metu. O 
jei prezidentas Reaganas 
suteiks jam pasigailėjimą, gal 
bramanai sakys, kad tai yra 
pulkininko North sąmokslas, 
baigia apie tai straipsnį 
kolumnistas Buckley Herald 
Examiner laikraštyje. 

damiesi Gorbačiovo metodu, 
pasakė: ne. ..Mūsų archyvai 
yra privatūs", rašo kolumnis
tas William Buckely Los 
Angeles Herald Examiner 
laikraštyje. 

Sovietų Sąjunga buvo visiš
kai tikra, kad l innas yra 
kaltas. Faktas, kad sovietų 
teismas teisė Iinną už akių. 
jam nesant teisme. 1962 m. 
sausio mėnesį ir nuteisė mir
ties bausme. Bet kokiu 
būdu sovietų teismo sprendi
mas buvo atspausdintas 1961 
m. gruodžio mėnesį, taigi, dar 
prieš įvykstant teismui. 

Nė vieno 
nėra ka l to 

Čia pravartu prisiminti, kad 
pasmerktieji žmonės mirčiai, 
žydai ir ne žydai. Sovietų 
Sąjungoje yra natūralus daly
kas ir tai nieko nėra 
stebėtino. Ir reikia toliau 
prisiminti, kad. jei yra 
nusikaltimas kolaboruoti su 
naciais, tai beveik kiekvienas 
sovietų oficialus žmogus dau
giau 62 m. amžiaus turi būti 
sušaudytas, ir kas yra labai 
įdomu, kad nė vienas sovietų 

— W"ashingtone Kongreso 
investigatoriai Irano byloje 
negali surasti, kur galėjo 
iingti beveik du milijonai dol.. 
kuriuos I ranas sumokėjo 
Amerikai. 

— Helsinkyje lankosi So
vietų Sąjungos ministeriu 
urmininkas Nikolai Ry/h 
kov. kuris tariasi su Suomijos 
vyriausybe apie iš anksto 
norima gauti pranešimą 
atominio puolimo atveju. 

KALENDORIUS 
Sausio 17 d.: Sulpcijus. 

Leoflilė, Auseklis. Kalnius. 
Daujotas. Vilda. 

Sausio 18 d.: Leonardas. 
Priska. Darius. Ragnytė. 
I Jubartas. 

Sausio 19 d.: Marijus. Morta. 
Oedvilė, Raivedis. 

Sausio 20 d.: Fabijonas, 
S e b a s t i j o n a s . Germaną . 
Daugvydas. Vaide. Danius, 
Jurgūnas. 

ORAS 
teka 7:15, leidžiasi Saulė 

4:46. 

Temperatūra: šeštadienį 26 
sekmadieni 25 1., pirmadie-

antradienį 26 1. nį 25 
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STUDENTU ATEITININKU 
ŽIEMOS STOVYKLA 

Si : r*ų Ateitininkų ž ie 
m e s -"• vykia vyko 1 w - m 
gruv;*. 26 — 19ČFJ 
dier.'^rr.. - Pei •" • . gruo
džio 26 d. pradėjo rinktis 

- autojai i» artimų ir t 
mų vietovių. Ta vakarą ryt 
:. . - : k r i : 

sus ipaž ino su aludei - ; 

Oklanomos . Waghingtono ir 
Catifornijoa. Kf:!: ifialkę /aka-
n n i o pakrašč io atstovai ta ip 
pat sus ipažino su Ba t t l e 
b o r o u g h mie s t e l i o , ,pizza 
p a r i o r " i r su V e r m o n t o 
klaidžiais gratkeHais. 

Būtinai reikia paminėti ypa
t inga: stipri] •' -.-kurną .šio
je stovykoje Nustebau, gi rd^ 
d a m a daug iau lietuvių kalbos 
t a r p . umimo, n'-į/.j bet kokio-
je stovykloje. Stebėtina kad 
patyn ta ip kalbėjo, be tėv . 
rr. okytoj ų ragi ru mo 

Gruodžio 7Ti d . yko Studen
tų •"• • :..../.ų s ą jungos 
suvažiavimas . .Jam pirminin
ką vo Algirdas Lukoėevičius, 
sekretoriavo Danutė Betru-
sevičiūtė ir Vytas Sužiedėlis. 
SAS-CV pirmininka-> Arūnas 
Fvmkus pasveikino' visus 
a tvykus ius ir aptarė SAS-CV 
veiklą iki Aios žiemos stovyk
los. Henr ikas Sat inskas patei
kė sių metu iždo santrauką. 
Atstovai i.š ( 'hicagos. lx>s 
Angeles, Toronto, Hartfordo, 
Detroito ir tiem Yorko pranešė 
apie veikia jų miestuos'-. 
R a m i n t a f'emkute. programų 
koordinatorė, t a rė t rumpą 
žodj. Buvo pasiūlymų pakeisti 
Studentų statutą, diskusijos, 
p a s i ū l y m ų p a k e i t i m a i ir 
b a l s a v i m a s . S v a r b i a u s i a 
tema buvo naujos SAS-CV 
r inkimai . Po ilgų diskusijų 
buvo n u t a r t a , kad hg!< 
Lesiu a u s k a i t ė ir Rima Budrv 
tė suruoš i9H7 m. studentų 
vasa ros stovyklą. Nuo vasa
ros naują SAS-CV sudarys 
s tudenta i i A Toronto. Chica-
gos ir Detroito. Pirmininkaus 
Vy tas Cupi inskas . 

Vakar ienei šeimininkai iške
pė k imš tus žalius pipirus, 
kūnuos dauguma stovyklau

tojų atkimšo ir paliko pipirą 
iėk-šteje. '. rfi ki žaliems 

rams galėjo pasidaryti 
sumušti r .- su riešutiniu 
sv ies tu ;r . .marsnmaiiovv 
fluff'. Bo vakarienės vyko 
diskusijos apie ..Studentų atei
tininkų veikią per ateinančius 
kKuns metus'". Diskusijas 
pravedė Dana Dirraantaitė, 
Darius Poli kaitis ir Gaiiė 
Radvenytė. Darius patarė 
s tudemtams rūpintis Balio 
Gajausko padėtimi, supažin
dinant su įo byla Amerikos 
visuomenę. Arūnas kvietė 
visus šią vasarą vykti į Romą 
Lietuvos Krikščionybės 800 m. 
jubiliejui. Vytas Cupiinska.s 
patarė vykti j Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresą, kuris 
a t e i n a n č i ą ž i e m a v y k s 
Australijoje. 

Sekmadienį reikėjo atspėti, 
ką šeimininkai buvo paruošė 
pusryčiams. A r t a i buvo bulvi
niai, ar miltiniu, ..frisb. - ' 
Gerai nusiteikė stovyklautojai 
i žvaž i avo į „ H a y s t a c k " 
slidinėti . .Haystack" buvo 
maža vifta. kurioje buvo 
lengva susidurti su lietuviais. 
Kai kurie tikrai ,,susidūrė". 
Slidinėjant, lietuviai statė 
t raukinius ir malūnus an t 
slidžių. Grįžę i i slidinėjimo 
išklausė šv. Mišias, aukoja
mas kun. V. Gukuro. Tą vaka
rų kun Cukuras papasakojo 
k u r s a n t a m s a p i e -Jurgi 
Matulaitį ir jo gyvenimą. 

Pirmadienį, gruodžio l\) d., 
stovyklautojai vyko slidinėti. 
Sį kartą į didesne vietą, 
...Mount Snovv" Ten pietums 
visi susitiko kartu pavalgyti 
šiapius, supiotus sumuštinius 
su šilta kakava. Vakare vyko 
diskusijos mažuose būreliuo
se, kūnuose patyrė, kiek jie 
'.ikrai žino apie dabartine 
Ijetuvą. Taip pat sužinojo, 
kad viena grupė sakė vis ..tą 
patį''. J. visus klausimus atsa
kė Arūnas Bukauskas, pneš 
apie 10 m. atvykęs ; Ameriką 
ausies operacijai ir čia pasili
kęs, nu ta rė negrįžti atgai į 
Sovietų Sąjunga. 
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D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i* anknt. 

Romo Kalantos studentų ateitininkų draugovė Detroite. Is k.: Paulius Gražulis. Aidas Knau-
cianas, Airr.a Ulytė, Rasa Veselkaitė, Vida Duobaitė, Marius Gražulis, Dana Petruševičiui* ir 
Linas Udrys. 

Antradienį studentai tęsė 
diskusijas apie dabart inę 
I ie tuvą ir turėjo galimybe 
paklausinėti Arūną šia tema 
Paskai t ininkas dr. Gimbutas 
Kaibėjo t e m a „Lie tuv ių 
liaudies architektūra" ir paro
dė a t i t i n k a m a s s k a i d r e s . 
Stovyklos kapelionas kun. 
VaiSnys laikė šv. Mišias. 
V a k a r e vadova i p ravedė 
d a i n a v i m o k o n k u r s ą 

K U N . A. L I P N I C N O 
K U O P O S K A L Ė D I N E 

IŠVYKA 

Gruodžio 19 d. Kun. A 
I ipn iūno moksleivių ateitinin
kų kuopa išvyko pasiryžusi 
atlikti gerąjį darbelį. Išvyko
me giedoti lietuviškas Kalėdų 
giesmes. 

Susirinko arti 20 moksleivių 
pas pirmininkę Rimą Polikai-

S t o v y k l a u t o j a i p a s i r o d ė t v t e i r 'pasivaišinę saldai-
j u o k i n g a i s v a i d i n i m ė l i a i s , n i a i ^ nuvažiavome į tris 
žaidė „žudikas" su žvakėmis nutar tas vietas giedoti 'Sekly-
įr „trečias bėga". S * P- Pranckevičiūtės Gerojo 

Trečiadienį, gruodžio 39 d., Ganytojo namus ir į dr. 
visi vėl išvyko į Haystack Adomavičiaus Sodybą). Pagie- - w ~ „. „ 
paslidinėti. Su šeimininkų doję palikome dovanų po lėks- Pasivaišinę labai skaniais 
pagalba SAS-CV paruošė t e šoko lad in ių py ragė l ių , va lgia is . n a r i a i a p m ą s t ė 

Pagiedoję dr. Adomavi6aus įvairias veiklos sritis. 

nei ir visoms dalyvavusioms ir 
prisidėjusioms prie šventės 
pasisekimo. Dėkojam Elvyrai 
Narutienei už šventės aprašy
mą ir Rimai Balčiūnienei už 
šventės nuotraukas. 

Giedros uatdvbc 

D E T R O I T O S T U D E N T U 
A T E I T I N I N K U 
D R A U G O V E 

Detroito studentų ateitinin
kų Romo Kalantos draugovė 
pirmą susirinkimą turėjo gruo
džio 20 d. Dalyvavo aštuoni 
nariai. Susir inkimas prasi
d ė j o k ū č i ų v a k a r i e n e . 

U S A . 

L'ii. r 
Sav i" . . ; . Į S*;. . - ; - ; 

m o B : 3 0 iki 12 00. 
• Re-dakc.^a c„-ca sa id i ėn suo 
į 30-4:00: šeštadieniais nedirba 

metams 
S60 00 
$60.00 
$60.00 
$35 00 

Ii nn-tu 
$35.00 
$35 00 
$35 IXI 
$20 00 

i! enni 
$21) iK) 
$20 (X) 
K20.00 

• RfcOciKcija straip>niu^ taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos ^r^žina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos s a v u s 
prašymą. 

K A L E N D O R I U S 
P>aland/io } -5 d . _ 

V I.ipniūno kuopos stu 
. dienos Ateitininkų na-

B a l a n d ž i o 12. sekmadieni, 
v.r. Ateitininkų na-

•iHHwe, Part izano Daumanto 
•..lunių kuopos susir inkimas. 

K i i l and / io 2 4 . penkta-
••>• iii. 7^10 v.v. J a u n i m o cent-

• kavinėje, dr. Marytė Gaižu-

- vakaronė apie grybus 
_ . b a v i m ą . V i i k a r o n ę 

« hicagos atei t ininkai 
tugiai. 

D R . J A M E S V . H U D S O N 
D R . L O R E T A V . S T O N C I U S 

O M I I ^ G vDYTOJA! 
2750 W. 71st St. 

424-0201 
Vaia^ccs paga: susite rimą 

3 e"s" " ' i ~ i ' -c a 3a 

vakarienę ir patys pa tarnavo vaKarienę ir patys p « w u « * « — 
Po vakarienės stovyklautojai Sodyboje, truputį sušalome. Po 

i I B I m •^mm*m»*. n IIIIM '**sr » w,***'*z?w 
rnas Pr»kapa», Audn, V. n< i-.v.-mė. P.oii: .s Or-ntas .r Rima Bud ^ 

ryt' studfrttti ateitininkų Sieam stovykloj*-
Nuotr •). Ka/kaHsko 

ruošėsi vakarinei programai 
Talentų vakavo programoje 
ypač pasižymėjo Aras Tijū
nėlis, suvaidindamas „Jonny H vaeru 
Carson", ir Aras Sužiedėlis, Švenčių, 
vaidindamas ..David I>etter-
man" . Kun. Vaišnys papa
sakojo kelis anekdotus. Net 
seseles Paulė ir Palmyra prisi
dėjo prie programos savo 
laidotuvių rauda. Dovas Les-
riiau.skas ir Rimas I^akapas 
deklamavo savo poeziją, gal 
tiksliau — savo „kūrybą". 
Pasirodė ir nauja solistė F.glė 
L e s n i a u s k a i t ė . d rauge su 
šešiais vvrais solistais. Rimtai 
padainavo Darius Polikaitis. 
Gaiiė ir Tauras Radveniai, o 
Darius Ivaška. Dalia Kašubai 
tė ir Darius Kudžma padaina
vo savo pačių sukurtą baladę 
apie stovyklą Po to vyko 
Naujųjų Metų su t ik imas , 
šokiai ir išdykavimas. 

Naujųjų Metų dieną kursan
tai sušlapo amerikietiško fut
bolo rungtynėse sniege. Per
s i r e n g ę i r i š s i d ž i o v i n ę , 
studentai klausėsi A. Petručio 
p a s k a i t o s apie Amerikos 
Balsą. Vakare vyko studentų 
k a n d i d a t ų i š k a l b o s ir 
egzaminavimas. Susikaupimo 
v a k a r a s p ras idė jo kun . 
Vaišnio aukojamomis Šv. 
Mišiomis, per kurias Linas 
Daukša, Aras Sužiedėlis ir 
I/)ra Vasiliauskaitė davė 
s t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų 
pasižadėjimą. Seselė Paulė 
parodė seselės Ignės ir kunigo 
A. Saulaičio paruoštas skaid
res, pristatant I i et u vos K riks 
to 6(Xi m. jubiliejų. 

Sausio 2 d. snigo, tai buvo 
nutarta nevažiuoti į Pico 
ka lną Vietoj Pico, vadovybė 
nutarė vėl važiuoti į Mount 
Snovv. kuris buvo žymiai 
arčiau Neringos. Mes visi 
slidinėjome per pūgą. Vaka
rine programą sudarė operetė, 
kuria surežisavo Viktoras 
Ralys. Operetės muziką grojo 
Dar ius Kudžma , D a r i u s 
Polikaitis ir pa t s Viktoras 
Ralys. Vaidino Vija Bublytė, 
Aras ir Rasa Tijūnėliai, 
Tauras ir Gaiiė Radveniai, 
Tadas ir I idija Stropai ir 
Gytis Barzdukas. Po vaidini 
mo stovyklautojai ruošėsi 
kelionei n a m o ir žaidė 
..Ketvirtukus". 

Šeštadienį, sausio 3 d,, 
draugai atsisveikino ir išvyko 
į visas kontinento puses, žadė
dami rašyti ir pasimatyti 
Kongrese, Romoje ar Šokių 
šventėje. 

Prisimindami šią stovyklą. 

to v a ž i a v o m e p a v a l g y t i 
Giordanos picos ir paben
drauti vieni su kitais. Palinkč

iotiems linksmų 
išsiskirstėme iki 

ateinančio susirinkimo. 
Garbė Kristui! 
Andrėja Kaminskaitė 

V E R T O S P A D Ė K O S 

Papildant E. N. Korp. 
Giedros šventės aprašymą, 
verta pastebėti, kad prie 
Giedros šventės suruošimo, be 
valdybos, daug prisidėjo kai 
kurios Giedros narės , kaip 
I rena Po l ika i t i enė , D a l i a 
Kučėnienė ir y p a č d a u g 
darbavosi J advyga Damušie-

Naujai išrinktą valdybą 
sudaro: Aldas Kriaučiūnas — 
pirmininkas. Linas Udrys — 
vicepirmininkas, ir Alma Lėly
tė — iždininkė. Ihskutavome 
įžodžio p r o g r a m ą . Š ia i s 
metais turime penkis kandi
datus. Dalis jų programos bus 
rašyti laiškus kal iniams Iietu-
voje ir suorganizuoti susi
rinkimą su paskaitininku. 
Viena narė — Vida Duobaitė 
— planuoja ruošti vaidinimą, 
prie kurio galėtų prisidėti 
Detroito jaunimas. Nariai 
išreiškė susidomėjimą ir keli 
pasižadėjo jai padėti. Toliau 
diskutavome draugovės vardą. 
Nutarėme vadint is Romo 
Kalantos draugove. Detroito 
studentų ateitininkų draugo-

DR^VIJAY_BAJĄJ 
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2434 W. 71 Str*«t. C-lc»So 
T«4. *3* 5849 /e «:a 24 vai ) 
a»>" »e», pentt nuo 1 2 * 6 w 

Dr. Ant, Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2?QO We*t 51st Street 
Tel . — 476-24C0 

V'at pafcai susitarimą, pirm. r ketv 1-
antr :r penkt 13-4. šešt. 10-2 vai. 

Dr . Tumason'o ofisą pereme 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2434 W 71st Street 
434-2123 

P-.rm 2-7 Antr tr 
ketv 0-12 Penkt 11-2 

# t ? - ~ ~ ^\, U U v , l l b \-į n v . v . „ » - » , _ - . , . 

nė. Be paruošiamųjų darbų, ji v e iįnia sėkmės naujai išrink-
graž ia i p r a v e d ė š v e n t ė s t a i g ^ s CV ir tikisi su j a 
programą Šarkos restorane, prasmingo darbo sąjungos ir 
Pr is ta tydama garbės svečius organizacijos naudai . 

Aldas Kriaučiūnas ir naujas giedrininkes, ji savo 
kalba įnešė daug giedrios 
nuotaikos. 

Giedros valdyba nuošir
džiai dėkoja mūsų dvasios 
vadui kun. Pr. Garšvai . Jadvy
ga i D a m u š i e n e i . D a l i a i 
Kučėnienei, Irenai Polikaitie-

Ofs. 733-4477; 
Re/ . 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOlA IR CHiRLRCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandom pagal -u į i tanma 

Ofs . tel . LL 5-C348; Rez. PR 0-5533 

DR. FRANCIS MA2E1KA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
[Va!, pagal sus-tanrr.a. prm ir ketv 12-4 

o -° : antr 12-c; penkt 10-12; l -e 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYCYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valjnd'^ Pagal susitarimą 

M l 4 3 6 - 7 7 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
F A . C C 

KARDIOLOGAS 
Ši'd-es ligos 

6132 S. Kedzie A ve., Chicago 
Vaiancos pagal susitanmą 

DU ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOIAS 

2555 W. Lincoln Hwry. (Hvvy. 30) 
Oly«p ia F'«,<J*- n ! -

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

tikriausiai prisiminsime dūmų 
pripildStą sale, eiles prie dušų 
trečią valandą ryto, trauki-
niukus ir malūnus, lietuvišką 
dvasią ir naujai užmegztas 
draugystes. 

Ift stovyklinio mais to visada 
l engva juok t i s , bet š ios 
stovyklos mais tas buvo tikrai 
skaniai paruoštas. Nuoširdus 
ačiū Ramūnu i B a l č i ū n u i . 
Vytui Razikui, Vytui Jalins
kui ir Tadui Kulbiui už 
Šeimi ni nkavimą. 

D ė k o j a m e v a d o v a m s 
A r ū n u i P e m k u i , D a r i u i 
Ivaškai, Algirdui Lukoše
vičiui. Dariui Kudžmai, Vikto
rui Raliui, Henrikui Šatins-
kui. Danutei Norvilaitei ir 
Ramintai Pemkutei už jų įdė
tą darbą. 

Dėkojame sesei Paulei ir 
sesei Palmyrai ne tik už jų 
globą, bet ir už prisidėjimą 
prie programos. 

Atsisveikiname su SAS-CV 
nariais, kurie trejus metus 
s t r o p i a i d i r b o s t u d e n t ų 
ateitininkų labui. Šią valdybą 
sudarė: Algirdas Lukoševi
čius. Arūnas Pemkus. Henri 
kas Satinskas. Darius Kudž
m a , K r i s t i n a L u k a i t ė , 
Raminta Pemkutė ir Darius 
Ivaška. l i n k i m e naujai centro 
valdybai stiprybės, kantrybės 
ir sėkmės. Gailt 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory H'lls 

(Ant 95^ St i 0<okas i fytus i»c Rooets ^C , 
Tai. 598-8101 Vai pagai susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S Roberts Road 

Hickory Hills 
T*l. 5<?8-2131 

\ didndi<^ paxal susitar^mj 

DR. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos dakta'as r cK i ' ir įas 

FamHy M»dkd Cllo<c 
217 t . 127 St. — Lamom. lt. 60439 
Priklauso Patos Cornm.jnity MosO'ta: r 

S'lver Croos Hosp ta. 
Vaiaido^ pagal sustaivrą 

Tai. 2S7-22«5 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOIAS 

M . 767-7575 
5780 Arch«r Av*. 

(6 Wok*i Į vakarus nuo C.cero Av* ) 
Valandos paeal susitarime 

Of i*o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEV1CIUS 

}OK5A 
V A IK V LIGOS 

6 4 4 1 S. Pu lask i R d . 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRLRGil.A 
6 1 3 2 S. Kedzie. Chicago, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. t>0120 

Tel. 742-0255 
Valandos ragai susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal -jusitanma 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N Central Ave. 

Valandom ragai susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specalytoė vidaus Ir kraujo :igos 
Nechirijrginis išsiplėtusių venų 

;r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susi'anmą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Re'kalu: esant atvažiuoju ir Į namus 

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

i mylia ; vakarus nuo' Harlem Ave 
Tel. 5C3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. REIlanca 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 Wa*t 591h Štraat 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Tręč ir žest uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRLR(.IIA 

2636 VV. 71*t Street 
Priima trecud nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Svsita'imui skambint 436-5S6e 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOIAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel . 925-82M 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

0R. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe Vidaus -,r plaučiu ligos 

2636 W 7 ia t St.. Chicago. m. 
M i 436-0100 

11600 Souttmaat Hlgnway 
Patos Hatolrts. I». 60463 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
ti'teiiai. plokšteles ir bendron praktika 

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

Valandos pagal sus:tanmą 

L 

OR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU I IGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDIC AL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p . 
$ešt pagal susitarimą 

O f i s o tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialvbė -- Vidaus hgu gvdvto;as 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 



Nutautinimas 

VILNIAUS 
APYLINKĖSE 

Iš spaudos išėjo Broniaus 
Kviklio „Lietuvos Bažnyčių" 
penktas tomas, kuris apima 
antrąją Vilniaus arkivysku
pijos aprašymo dalį. Pirmoje 
Vilniaus arkivyskupijos daly
je buvo liečiamas paties Vil
niaus ir priemiesčių parapi
jos, bažnyčios, religiniai, 
kartais ir tautiniai paminklai. 
Šioje dalyje išsamiai duo
dama Lietuvos istorija iki 
krikšto, protestantizmo povei
kis ir sunykimas. Duodama 
ypač Vilniaus apylinkių isto
rija ir to krašto nutautimas 
gudų, lenkų ar net rusų nau
dai. Nors krikštas oficialiai 
buvo kaip politinė priemonė 
pravesta Jogailos ir Vytauto 
1387 m., bet krikščionybė ne 
tuojau įsivyravo ne tik Aukš
taitijoje, bet ir Žemaitijoje, ku
rioje krikštijami buvo tik 1413-
17 metais. 

l ietuviams krikštas buvo 
nešamas kardu ir krauju kry
žiuočių ir kalavijuočių. Prieš 
juos spyrėsi visi lietuviai. Bet 
Mindaugas priėmė iš Ry
gos vyskupo krikštą 1251 m., 
nors ir tas krikštas buvo tik 
karaliaus dvaro, kelių dešim
čių didikų, nepasiekęs liau
dies. Vėl į valdovų dvarą grįžo 
pagoniškas tikėjimas ir pago
niški papročiai. Nors Iietuvos 
didikai ir net Didieji Kuni
gaikščiai vedė ruses ar surusė- patrauklias nuotraukas ilius-
juses gudės, bet patys laikėsi tracijoms, is tor inius duo-
tik pagoniškų papročių ir net menis ir nutautimo priežastis 

nemokančių lietuvių kalbos, 
bet nuo lietuvių didikų, gavu
sių lenkų didikų privilegijas, 
pasisavinusių lenkų kultūrą, 
kalbą, papročius, nors save 
laikė lietuviais ir gynė lietu
vių interesus politinėje srityje. 
J ie negynė lietuvybės reli
ginėje srityje, išskyrus vysk. 
V. Protasevičių, kuris pakvie
tė jėzuitus. Jie Lietuvoje pra
dėjo skelbti tikėjimą, evan-
gelinį mokslą lietuvių kalba, 
kūrė mokyklas ne tik pačiame 
Vilniuje, bet ir tolimesnėse 
Lietuvos vietose, kur mokslą 
skelbė lietuviškai. 

Panaudotos laikraščių iš
traukos, ginančios jau nau
jaisiais laikais lietuviškus rei
kalus, iliustruoja lietuvių 
tautinį atgimimą visoje Lietu
voje, bet kartu ir Vilniuje, kaip 
Lietuvos istorinėje sostinėje ir 
viso veikimo centre. Tai darė 
įtakos ir Vilniaus apylinkei, 
bent kai kurioms parapijoms, 
kur buvo mažesnė lenkiška ar 
gaidiška prievarta, o daugiau 
religinės ir tautinės dvasios. 

Bronius Kviklys tiek šiam 
tomui, kuris siekia ir Gudiją, 
tiek ir kitiems tomams apie 
Lietuvos bažnyčias nuo 
seniausių laikų yra surinkęs 
d o k u m e n t i n ę medžiagą , 

pasitikėjo tik pagoniško tikė
jimo liaudimi. 

Krikštui buvo jau pribren
dęs laikas ir jis, nors išgelbėjo 
nuo rusų įtakos ir vyravimo, 
nebuvo toks geras Kristaus 
mokslas, kokį skelbia Kris
taus Evangelija, kuri turėjo 
duoti Kristaus šviesą, negriau
dama tautos. 

Lietuvos krikštas, atėjęs iš 
lenkų lietuviui Jogailai tapus 
Lenkijos karalium, Iietuvai 
buvo naudingas, kad jis buvo 
iŠ vakarų. Bet jis nebuvo nau
dingas, kad lenkų valdžia ir 
dvasininkai padėjo nutautinti 
Vilnių ir jo apylinkes. Apie šią 
nutautinimo eigą ir kalba 
,.Iietuvos Bažnyčių" antroje 
arkivyskupijos Vilniaus daly-

Nors kartais jis ir kaltina 
svetimuosius, kad jie nesis
tengė Kristaus Evangeliją 
skelbti pagal evangelinę dva
sią, kur visi anot šv. Pauliaus 
yra lygūs, bet neužjaučia ir tų 
lietuvių, kurie anais laikais 
lengvai pasidavė svetimai įta
kai ir svetimiems „dievams". 
Ypač tai žymu, kad lietuviš
kos pavardės kartojasi tiek 
lenkiškoje Vilniaus arki
vyskupijos, tiek gudiškoje jos 
dalyje, išlikę lietuviški vie
tovių ar ežerų pavadinimai. 

Veikalas nėra išimtinai tik 
istorinis. Jis apima visą ano 
meto iki mūsų laikų išlikusią 
lietuvišką kultūrą, architek
tūrą, meną ir pamaldumą. 
Iliustracijos, nors jos neišė-

Antrojoje dalyje, kurioje 
rašoma apie Vilniaus arkivys- žinimą. Nu tau t in imas 
kupijos dalį okupuotoje Lietu 
voje ir okupuotoje Gudijoje, 
kurioje jau nėra nei vyskupo, 
nei pakankamai gudiškai 
mokančių kunigų, buvusių pa
rapijų gyvas tikėjimas, praei
ties menas ir paminklai r u m o - k u r i o r e i k i a išlaikyti 
pasmerkti sunykti arba jau savo tautybę ir papročius ir tai 
panaudojami profaniškiems 
tikslams. Jau pačiame Vil
niuje ir net Vilniaus apylinkė
se yra daug uždarytų bažny
čių, parapijų, neturinčių savų 

POP. JONAS PAULIUS II 
SKELBIA MARIJOS METUS 

Primena Bažnyčiai Lietuvos krikšto sukaktį 
Popiežius Jonas Paulius II 

Rimties valandėlei 

GYVENIMAS PO MIRTIES 

je Bronius Kviklys, paro- J u s i o s ™os vienodo lygio, nes 
dydamas praeitį ir dabartį. panaudotos senos ir laikraš

tinės fotografijos, bet primena 
tas lietuviškas kovas už savą 
kultūrą ir savą tikėjimo išpa-

ir 
nutautimas ėjo greta vienas 
antro. Svetimieji norėjo kolo
nijomis paversti Lietuvos 
žemes, prieinančias arčiau 
Lenkijos ar Gudijos. Tuo tarpu 
lietuviai neturėjo to atspa-

savo pamoksle, pasakytame 
iškilmingų šv. Mišių eigoje 
Naujų Metų 1987 proga, 
paskelbė šventuosius Marijos 
metus ir pridūrė, kad šia 
proga išleis ir encikliką apie 
Dievo Motiną. Kristaus 
vietininkas be to priminė, jog 
1987 metais bus Švenčiama 
600 metų sukaktis nuo Lietu
vos krikšto. 

Šventieji Marijos metai 
prasidės ateinančių Sekminių 
šventėje ir baigsis 1988 metais 
Dangun paėmimo (Žolinės) 
šventėje. Tai antrieji šventieji 
Marijos metai. Pirmą kartą 
buvo atšvęsti 1953-54. Juos 
paskelbė popiežius Pijus XII. 
minint 100 metų sukaktį nuo 
Nekalto Prasidėjimo dogmos 
paskelbimo. Šiuos šventuo
sius Marijos metus popiežius 
paskelbė, kad būtų tinkamai 
r e n g i a m a s i a r t ė j a n č i a m 
didžiajam dviejų tūkstančių 
metų jubiliejui. 

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
pamokslas yra karšta malda j 
Išganytoją ir Švenčiausią 
Motiną. Pacituosime kai 
kurias būdingesnes ištraukas. 

„Sveikiname jus. Naujieji 
Metai, Įsikūnijimo paslapties 
širdyje, garbindami Dievo Sū
nų, tapusį žmogumi dėl mūsų. 
Sveikiname tave, Sūnų tos pa
čios būties su Tėvu, kuris atė
jai laiko pilnybei sukakus, 
kad mes gautume Dievo vaikų 
įsūnystę (Gal 4,5). Sveikina
me tave. Dievo Sūnau, tavo 
žmogystėje, tu, kuris gimei iš 
moters, kaip kiekvienas mūsų, 
žmonių vaikai esame gimę iš 
moters. Tave sveikiname 
kiekvieno žmogaus žmogys
tėje visame turtingume ir 
įvairume: genčių, tautų, rasių, 
kalbų, kultūrų ir religijų. 
Tavyje, Marijos Sūnuje, 
žmogaus sūnuje, mes esame 
Dievo sūnūs. Šią pirmą Naujų 
Metų dieną norime švęsti, kaip 
visuotinę žmonijos šventę 
pilnoje žmogaus kilnybėje. 
Norime švęsti šią dieną tavo 
nuopelnų dėka. kaip sūnūs 
Sūnuje. Atėjai, kad surink
tum į vieną visus išsklaidy
tus Dievo vaikus. Esi mūsų 
Brolis ir mūsų Taika... Taigi 
esame sūnūs, o ne vergai. 
Esame Viešpaties valia tėvo-
niai. Šiandien, pradedant 
Naujuosius Metus, norime 
patvirtinti amžiną tėvonystę 
visų šios žemės sūnų ir dukrų. 
Visi yra pašaukti laisvei. 
Bažnyčia mūsų gyvenamoje 
eroje dar kartą patvirtino, kad 
teisingumo ir taikos pagrinde 
yra krikščioniškos laisvės ir 

perduoti savo vaikams ir vai
kaičiams, lietuviai nebuvo 
atsparūs, ypač gyvendami su 
lenkais, girdėdami valsty
binėse įs ta igose gudų ar 

kunigų, o aptarnaujamų tik iš senąją slavų kalbą, o bažny-
gretimų vietovių. Jų religinė čiose lenkų. 

PREL. L. T l LABA 

išlaisvinimo tiesa" 
„Kalėdų oktavos eigoje ir 

ypač šiandien Bažnyčios šir
dis plaka ypač Dievo Sūnaus 
Motinai... Jis gimė iš jos. Ji 
yra jo Motina. Šiandien mes ją 
regime Betliejuje, priimant 
piemenėlius...". 

„Sveikinu tave, o malonės 
pilnoji!.. Palaiminta tu, kad 
įtikėjai. Įtikėjai, kai gavai 
apreiškimą. Įtikėjai aną naktį 
Betliejuje. Įtikėjai, kentėdama 
ant Kalvarijos kalvos.. . 
Bažnyčia žvelgia į tave. kaip į 
savo paveikslą, ypač šiuo 
metu. kai rengiasi įžengti į 
trečią tūkstantmetį išganymo 
eros. Bažnyčia keha savo akis 
į tave, rengiantis šiai didžiai 
sukakčiai, n e s buvai įrankis, 
kuriuo pasinaudojo Dievo 
Sūnus tapti Žmogaus Sūnumi 
ir duoti pradžią naujai erai. 
Štai kodėl Bažnyčia ryžtasi 
švęsti ypatingus metus skirtus 
tau, Marijos šventuosius 
metus, pradedant su ateinan
čiomis Sekminėmis ir baigiant 
kitais metais Dangun ėmimo 
šventėje. Šventieji metai, kurie 
bus švenčiami kiekvienoje 
diecezijoje, siekiant pagilinti 
tavo paslaptį bei pamaldumą į 
tave, siekiant priimti ir vykdy
ti Dievo valią, pagal tavo 
duotą pavyzdį, tu. o Dievo 
Tarnaite!" 

„Trokštame, o Marija, kad 
tu suspindėtum mūsų dienų 
advento horizonte, kai artėja 
trečio tūkstantmečio laiko
tarpis po Kristaus... Šiuo 
tikslu dabartinis Petro įpė
dinis, kuris tau patiki savo 
pontifikatą, nori artimoje 
ateityje kreiptis į savo brolius 
vyskupystėje su enciklika, 
skirta tau. o Mergele Marija, 
nelygstamoji Dievo dovana 
žmonijai". 

„Tarpe daugelio įvykių 1987 
metuose norime priminti 
Bažnyčiai 600 metų sukaktį 
nuo Lietuvos Krikšto, malda 
būdami artimi mūsų broliams 
ir seserims, kurie nuo tiek 
amžių lieka ištikimi Kristui ir 
Bažnyčiai". 

„O kiek dar kitų įvykių, kiek 
vilčių, bet taipgi grasymų, 
kiek džiaugsmų, bet taipgi 
kantių... Visi turime, kaip ir 
Bažnyčia, laikyti ir mąstyti 
visus šiuos dalykus savo šir
dyse, sekant dangiškosios 
Motinos pavyzdžiu. Turime 
daugiau mokytis iš tavęs, o 
Marija, kaip turime būti 
Bažnyčia šiame tūkstant
mečių eigoje". 

Baigdamas Šv. Tėvas sakė: 

„Romos vyskupas... šaukia 
nuo šv. Petro karsto liturgijos 
žodžiais — įbaimink ir gink 
mus. Viešpatie!" 

Popiežiaus Naujų Metų 
pamokslas turi istorinę reikš
mę Bažnyčiai ir išskirtinai 
lietuviams. Bažnyčiai su paža
dėta enciklika ir su paskelbi
mu šventų Marijos metų Šv. 
T ė v a s p r i m i n ė r e ika l ą 
suintensyvinti pamaldumą į 
Švenčiausią Dievo Motiną. 
Žinome, kad po Vatikano II 
susirinkimo kai kurie atsakin
gi teologai ir net hierarchai, 
greič iausia i ekumenizmo 
sumet imais , ėmė mažint i 
Marijos ga rb in imą . Pop. 
Jonas Paulius II. nors ir visa 
širdimi palaiko ekumeninį 
judėjimą, siekiant krikščionių 
vienybės, tačiau primena ir 
pabrėžia, jog, siekiant vieny
bės, negalima eiti į kokius 
kompromisus, kas yra esmi
nio: kas yra tikrasis katalikų 
Bažnyčios turtas. O prie šio 
priklauso ir pamaldumas Die
vo Motinai. 

Mums lietuviams popiežius 
Jonas Paulius II tiek jau kartų 
parodė ypa t i ngo tėviško 
prielankumo, bet šį kartą, 
primindamas visai Bažnyčiai 
Lietuvos krikšto 6<X) metų 
sukaktį, padarė tai, ko mes 
negalėjome tikėtis ir už ką mes 
turėtume visi reikšti gilią 
padėką. Sakau — visi. nes po
piežiaus išskirtinis iš visų šių 
metų įvykių Lietuvos krikšto 
suminėjimas turi ne tik reli
ginę, bet ir politinę prasmę, 
kokios jokia kita propaganda 
negalėtume pasiekti. Lietuvos 
vardas nuskambėjo per visa 
platų pasaulį. Ir L'Osservato-
re Romano pirmam puslapy 
didžiosiomis raidėmis prime
nama Lietuvos krikšto sukak
tis. 

Iki šiol girdime iš mūsų 
lietuviškos išeivijos tik kriti
ką, tik reikalavimų balsus 
Apaštalų Sostui ir asmeniškai 
Šv. Tėvui. Ar neatėjo laikas, 
užuot priekaištavus ir reikala
vus, dėkoti ir stengtis supras
ti, kad niekas tiek pavergtai 
Lietuvai šiandien nepasi
tarnauja, kiek Šventas Sostas 
ir asmeniškai popiežius Jonas 
Paulius II. Tikimės ir laukia
me padėkos laiškų pirmoje 
eilėje iš mūsų politinių ir 
visuomeninių veiksnių. 

Aš nenoriu, kad visi mane 
mėgtų; jei kai kurie mane mėg-
tų aš būčiau blogesnės nuomo
nės apie save. 

Hrnrx James 

Neigiantieji pomirtinį gyve
nimą sako, kad niekas nėra 
grįžęs iš anapus, niekas nėra 
apreiškęs, papasakojęs, kad 
toks pomirtinis gyvenimas yra 
iš tikrųjų. — tai galima 
atsakyti: yra vienas, kuris 
atvyko iš Anapus, gyveno 
mūsų tarpe čia žemėje ir kal
bėjo, mokė apie pomirtinį 
gyvenimą. Tasai vienas yra 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, 
išmintingiausias Mokytojas, 
kuris nurodė mūsų likimą dan
gaus karalystėje, dėl kurios 
čia žemėje reikia visa paau
koti, kad jį pasiektume, nu
sipelnytume. 

Kristus taip pat atskleidė 
būsimojo gyvenimo paslaptis. 
Autoritetingai ir labai aiškiai 
mokė. kad teisingieji, tai yra 
tie, kurie yra ištikimi Dievo 
įsakymams, kurie daro gera ir 
vengia blogio, bus laimingi, jų 
sielos pilnos laimės bus dan
giškojo Tėvo vaikai. Jie 
naudosis pilnutine laime be 
baimės ją prarasti, ir ta laimė 
bus amžina. O nusidėjėliai, ku
rie nesilaikė Dievo įsakymų, 
užsispyrusiai priešinosi mei
lingam dangaus Tėvo kvie
timui, nedarydami atgailos ir 
atsivertimo, baigę šios žemės 
dienas, bus nelaimingi ir pra
keikti, tai yra,atskirti nuo Die
vo, praradę visas Dievo dova
nas, jausis netekę visko, likę 
be vilties, be paguodos, atskir
ti nuo amžinosios Meilės — 
Dievo, kuris jiems bus teisėjas 
ir kurio sprendimas bus ne 
atšaukiamas, nepakeičiamas. 

Šią tiesą, kad yra pomir
tinis gyvenimas, bet ne vi
siems vienodas, žino visos kul
t ū r i n g o s ir v a d i n a m o s 
laukinės tautos, visos net ir 
netobulos, bei iškreiptos reli
gijos. Visi vienaip ar kitaip 
tiki, kad po mirties vieni yra 
atlyginami, o kiti nubaudžia
mi. Trumpai tariant, po mir
ties yra neišmatuojama garbė 
ir laimė, o drauge ir kančios 
bei pasmerkimo bedugnė. 
Toks yra žmogaus pomirtinis 
gyvenimas, apie kurį mes 
mažai pagalvojame, o dar 
mažiau rūpinamės, kad jis iš 
tikrųjų būtų laimingas. 

Sen. Testamento Šv. Rašto 
autorius vienoje knygoje įspė
ja: „Visuose savo darbuose 
atsimink būsimuosius daly
kus ir tu nenusidėsi per am
žius" (Ekli 7,40). O šv. Pau
lius apaštalas, atskleisdamas 
tai, ką jam Dievas apreiškė 
apie būsimojo gyvenimo lai
mę, laiške korintiečiams rašo: 
..Ko akis neregėjo, ko ausis 
negirdėjo, kas žmogui į galvą 
neatėjo, tai paruošė Dievas 
tiems, kurie jį myli" (1 Kor 
2,9). Šv. Jonas apaštalas 

moko, kad būsimajame gyve
nime mes būsime panašūs į 
Dievą ir matysime jį tokį. 
koks jis yra (Plg. 1 Jon 3,2). 
Matyti Dievą, koks jis yra. 
reiškia matyti jį tiesiogiai, 
intuityviai. 

Paprastai mūsų pažinimas 
kokio nors dalyko vyksta jus
lių ir proto pagalba. Susidaro
me pažįstamo daikto vaizdą ar 
paveikslą.Danguje mūsų Die
vo pažinimas bus daug tobu
lesnis, nes Dievas save paro
dys ne vaizdu ar kokiu 
paveikslu, bet jis įjungs lai
minguosius į save. jis bus sie
los centre. Kaip švarus kris
talas, kai jį pasiekia saulės 
spindulys, ima spindėti ir 
paskleidžia daugybę spin
dulių, taip Dievas, pasiekęs 
sielą, savąja šviesa ją tiek 
apšviečia kad ji mato Dievo 
begalinę tobulybę, mato Die
vą Triasmenį, Kūrėją ir jo 
sukurtąjį nuostabų pasaulį, 
mato Dievo apvaizdos veiki
mą, supranta jo planus ir žmo
nių ir visų daiktų valdyme, 
mato Dievą Atpirkėją ir 
supranta Dievo išminties, 
teisingumo ir begalinės meilės 
paslaptis. Danguje siela mato 
savo džiaugsmų ir skausmų, 
didybės ir skurdo istoriją, 
supranta, kiek Dievas žmo
gaus sielai buvo maloningas ir 
išmintingas. j y 

KODĖL SENSTANT 
MENKĖJA EIZINĖS 

PAJĖGOS? 
Viena teorija, kodėl senstant 

menkėja fizinės pajėgos, tai 
yra kad senstant kūne prisi
renka ypatingų cheminių 
dalių, kurias mokslininkai 
vadina „laisvi radikalai". Šią 
teoriją išdėstė Nebraskos 
universiteto medicinos kole 
gijos biochemikas d r. Denham 
Harman-. ..Šie radikalai gali 
užmušti celes, prakiurdyti jų 
sieneles, pakeisti pagrindinės 
celių medžiagos DNA struktū
rą bei kitą žalą padaryti". 
Tačiau, sako dr. Harman. gali
ma nuo jų apsisaugoti , 
valgant maistą, kuriame yra 
pakankamai šiuos radikalus 
neutralizuojančių dalių. O juos 
neutralizuoja vitaminai A ir 
C. 

Daugiausia vitamino C 
randama apelsinuose, greifrū-
tuose. citrinose bei pomi
doruose. Pusė puodelio apelsi
nų sunkos į dieną suteikia 
reikiamą kiekį vitamino C. O 
vitamino A reikiamą kasdie 
ninj kiekį galima gauti iš 
vienos 6 colių ilgumo morkos, 
vieno puodelio virtų špinatų, 
ar vieno puodelio virtų ..col-
lard" daržovės lapų. 

padėtis yra labai liūdna. Su ja 
eina ir tautinė būklė, nes dau
gelis ir dabar nežino, kas jie 
yra — lietuviai, lenkai ar gu
dai. Daugiausia jie yra sulen
kėję ar sugudėję lietuviai. 
Praeities įtaka, neturėjimas 
savų dvasininkų ir paskutinių 
metų Lenkijos okupacija prie
varta primetė lenkišką kalbą, 
lenkiškas mokyklas ir lenkiš
ką „tikėjimą". 

Šio „Lietuvos Bažnyčių" 
tomo paskirtis ir yra parodyti 
per laiką ėjusią lenkų ir gudų 
įtaką lietuviams, kurie tuo 
metu Čia gyveno, neturėdami 
savo rašto ir savo tautinės 
atsparos. Tai prasidėjo ne nuo 
krikšto, nors jį gavo iš lenkų 

Vilniaus kraštas buvo ir 
tebėra lietuviškas savo apim
timi ir savo praeitimi. Bet jis 
nėra pilnai lietuviškas žmo
nėmis. Daugelis jų sulenkėjo 
ar sugudėjo dar nesulaukę 
nepriklausomos Iietuvos. dar 
nepajutę tautinio atgimimo ir 
nejautę tautinės ambicijos 
religinėse praktikose, kai 
dvasininkų daugumas net 
nesistengė mokytis lietuviš
kai ir Kristaus Evangeliją per
duoti liaudžiai suprantama 
kalba. Bronius Kviklys pasi
tarnavo išeivijai ir tautai, 
parodydamas Vilnių lietuviš
ką ir Vilnių bei jo apylinkes 
svetimųjų įtakoje. 

Pr. Gr. 

TRIKAMPE SKRYBĖLE 
PEDRO ANTONIO ALARCON 
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Riteri , saugokis! 

DIJAKONAI 
Paskutinių penkiolikos metų 

bėgyje katalikų Bažnyčioje 
buvo įšventinti dvylika 
tūkstančių nuolatinių dija-
konų. Iš jų tarpo daugiausia 
nuolatinių dijakonų — 67 

procentai. dirba Šiaurės 
Amerikoje, dešimt procentų 
Iyotynų Amerikoje, apie 20 
procentų Europoje ir kituose 
kontinentuose. Nuolatiniai 
dijakonai yra įvairių profesijų 
žmonės, beveik visi vedę 
vyrai. 

Dabar kuriam laikui palikime dėdę Luką ir 
patirkime, kas buvo įvykę malūne nuo to laiko, kai 
ten palikome vieną ponią Fraskitą. kol į jį sugrįžo jos 
vyras ir patyrė tokias nuostabias naujienas. 

Valandai prabėgus nuo dėdės Luko su Tonjuelu 
išvykimo, kai susirūpinusi navarietė. pasiryžusi neiti 
gulti, ligi nesugrįš jos vyras, ir adžiusi kojinę savo 
miegajamame. esančiam antram aukšte, išgirdo 
skausmingus šauksmus už namų. labai arti nuo 
kanalu bėgančio vandens: 

— Gelbėkite, skęstu! Fraskitą! Fraskitą! — šau
kė vyro balsas gedulingam nusivylime. 

— Ar tik ne Lukas? — pagalvojo navarietė. 
apimta siaubo, kurio nereikia aprašinėti. 

Pačiam miegamajam buvo durelės, apie kurias 
jau mums pasakojo Gardunja ir kurios iš tikrųjų 
vedė į kanalo gilumą. Nė kiek neabejodama, ponia 
Fraskitą jas atidarė, nes nebuvo pažinusi pagalbos 
maldavusio balso, ir staigiai susidūrė su burmistru, 
kuris tą akimirką, visas sruvendamas, išsiveržė iš 
sraunios srovės. 

— Lai Dievas man atleidžia! Î ai Dievas man 
atleidžia! — šnabždėjo niekingas senis. — Maniau. 
kad prigersi u! 

— Kaip? Tamsta čia? Ką tai reiškia? Kaip išdrį
sai? Ko šitokiu metu ateini?.. — šaukė malūnininkė, 
labiau pasipiktinusi, nei išsigandusi. tačiau 
instinktyviai besitraukdama. 

— Tylėk! Moteriške, tylėk' — mikčiojo burmist
ras, jai iš paskos įsibraudamas į kambarį — Aš tau 
viską papasakosiu... Vos neprigėriau! Srovė jau 
mane nešė kaip kokią plunksną! Pažiūrėk, pažiūrėk, 
kaip aš atrodau! 

— Šalin, šalin iš čia! — atkirto ponia Fraskitą 
su dar didesniu įniršimu. — Tamstai nereikia nieko 
man aiškinti! Pernelyg gerai viską suprantu. Bene 
man svarbu, kad tamsta vos neprigėrei? Ar aš 
tamstą kviečiau? Ak! Kokia gėda! Tai tam tamsta 
įsakei suimti mano vyrą! 

— Moteriške, klausyk... 
— Neklausau! Ponas burmistre, tučtuojau 

tamsta išeik!.. Tamsta išeik arba aš neatsakau už 
tamstos gyvybę!.. 

— Ką sakai? 
— Tai. ką girdi! Mano vyro nėra namie, bet aš 

sugebėsiu priversti mane gerbti. Tamsta eik iš kur 
atėjai, jei nenori, kad aš antrą kartą savo panos 
rankomis nustumčiau į vandeni. 

— Mergaite, mergaite! Taip nešūkauk, nes aš ne 
kurčias! — suriko senas ištvirkėlis. — Jei aš esu čia. 
tai matyti, kad yra reikalas. Ateinu išvaduoti dėdę 
Luką. kuri P^r apsirikimą suėrm> taikos teisėjas. 
Tačiau pirma visko man reikia, kad išdžiovintum 
šiuos rūbus... Esu ligi kaulų peršlapęs! 

— Aš tamstai sakau išeiti! 
— Nutilk, kvaile... Ką tu supranti? — Žiūrėk, 

štai tau atnešu tavo brolėno paskyrimą... Įkurk židi 
nį ir kalbėsimės. Be to. ligi išdžius rūbai, aš šitoje 
lovoje atsigulsiu... 

— O dabar aš suprantu!.. Vadinasi, tamsta 
pasisakai atėjęs manęs. Vadinasi, pareiški. kad dėl 

to įsakei suimti manąjį I.uką? Vadinasi, atsinešei 
paskyrimo raštą ir visą kita? Dangaus šventieji ir 
šventosios! Kuo mane laiko tas kvailys? 

— Fraskitą! Esu burmistras' 
— Nors tamsta būtum ir karalius! Man tai 

nesvarbu. Aš esu savo vyro žmona ir savo namų 
šeimininkė! Ar tamsta manai, kad aš bijau burmist
rų? Aš sugebu nuvykti j Madridą ir i pasaulio galą 
prašyti teisingumo prieš senį begėdį, kuris taip 
purvu teršia savo autoritetą. O ypatingai aš galiu ryt 
iš ryto užsimesti mantiliją ir pasimatyti su ponia 
burmistriene... 

— To nepadarysi! — atkirto burmistras, nene-
kęs kantrybės ir pakeisdamas taktiką. — To ne
padarysi, nes aš tave nušausiu, jei pamatysiu, kad 
neklausai paaiškinimų. 

— Nušausi! — kimiu balsu sušuko ponia Fraski
tą. 

— Taip. nušausiu... Ir dėl to aš neturėsiu jokių 
nemalonumų. Pripuolamai mieste esu pasakęs, kad 
šią naktį išeinu medžioti nusikaltėlių... Tad nebūk 
beprote... ir mane mylėk... kaip aš tave dievinu! 

— Pone burmistre, tamsta mane nušausi0 — vėl 
klausė navarietė, atmesdama rankas atgal, o kūną 
išstumdama į priekį, lyg norėdama pulti savo 
priešą. 

— Jeigu tu užsispirsi. Urve nušausiu ir taip išsi
vaduosiu nuo tavo grasinimų ir tavo grožio... — 
atsakė burmistras, pilnas baimės ir ištraukdamas du 
pistolietus. 

— Vadinasi, taip pat ir pi st oi i et ai ? O kitoje 
kišenėje mano brolėno paskvrimo raštas! — tarė 
Fraskitą. linguodama galvą nuo viršaus į apačią. — 
Tad, senjore, pasirinkimas neabejotinas. Valandėlę 
tamsta palauk, aš uždegsiu žiburį 

<Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
VILNIUI SKIRTAS 
ANTRASIS TOMAS 

Prieš pat Naujuosius metus 
knygų rinkoje pasirodė Bro
niaus Kviklio serijinio veikalo 
„Lietuvos Bažnyčios" penkto
jo tomo antroji dalis, kaip ir 
pirmoji to tomo dalis skirta 
Vilniaus arkivyskupijai, š i s 
592 puslapių veikalas dedi
kuotas Lietuvos k r ikš to 
atnaujinimo ir V i ln i aus 
vyskupijos įsteigimo 600 metų 
sukakčiai paminėti. 

Penktojo tomo pirmoji dalis 
buvo skirta lietuvos sostinės 
Vilniaus miesto istorijai ir 
jame esančioms veikiančioms 
ar okupantų užda ry toms 
bažnyčioms aprašyti. Tuo tar
pu antroje šio tomo dalyje 
skelbiami nauji su ras t i 
dokumentai ypač dėl veikliųjų 
lietuvių kunigų persekiojimo 
lenkų okupacijos metais. Taip 
pat aprašomos vakarinės ir 
rytinės Vilniaus arkivyskupi
jos dalies bažnyčios, kurių 
daliai nepriklausomos Lietu
vos valstybei buvo lemta 
priklausyti tik puse metų. Kitu 
laikotarpiu jos buvo lenkų, 
vokiečių ir dabar tebėra Sovie
tų Sąjungos okupuotoje terito
rijoje. Dalis rytinės Vilniaus 
arkivyskupijos teri tori jos 
įjungta į Gudijos respubliką ir 
ten daug bažnyčių sunaikinta 
arba atimta iš tikinčiųjų. 
Tačiau svarbiausia, kad veika
le kone visų veikiančių ar 
uždarytų bažnyčių yra sudė
tos nuotraukos. Daugumas jų 
dar visai nesenos. 

Žvelgiant j veikliųjų lietu
vių kunigų padėtį lenkų 
okupacijos metais . ypač 
atkreiptinas dėmesys į Vil
niaus vaivados L. Bocianskio 
s laptas instrukci jas apie 
Lietuvių katalikų dvasinin
kiją. Instrukcijose rašoma: 
„Kaip parodė ikišiolinė patir
tis, labiausiai kenksmingą 
priešvalstybinę veiklą, ypač 
kiek liečia provinciją, vykdo 
lietuviai kunigai... Siekiant 
artimiausiu laiku sutvarkyti 
tą reikalą, būtina yra mano 
manymu štai kas: beatodai-
rus ir greitas pašalinimas iš 
vietovių visų lietuvių kunigų, 
vargonininkų ir zakristijonų, 
neturinčių lenkų pilietybės", ir 
t.t. 

Šios slaptos instrukcijos 
buvo paskelbtos 1936 m. vasa
rio 11 d. data. Tuo tarpu 
1938.111.21 Lietuvai priėmus 
lenkų ul t imatumą raš tu 
pranešama, kad paskirtos kra
tos sustabdomos iki atšauki
mo. 

Kai skaitai paskirų Vil
n i a u s k r a š t o b a ž n y č i ų 
aprašus, akivaizdžiai pama
tai, kaip šios Vilniaus vaiva
dos instrukcijos pal ietė 
veiklius lietuvius kunigus. O 
tokių buvo vienu ar kitu metu 
beveik kiekvienoje Vilniaus 
krašto parapijoje. 

KANČIOS IR A U K O S 
Kiekviena Vilniaus krašto 

parapija ėjo ar tebeina sunkų 
kryžiaus kelią, bet taip pat 
sušvinta retais aukos pavyz
džiais. Sustokime Adutiškyje: 
..Adutiškio parapiečiai niekad 
neužmirš savo buvusio klebo
no Julijono Steponavitiaus 
(dabar Vilniaus vyskupas) 
klebonavimo šioje vietovėje 
sunkiais pokario metais ir 
vėliau. Jis savo didžiule kuni
giška ir tėviška globa daug 
kam iš savo parapiečių yra 
padėjęs. J o pas torac i jos 
metais neapsunkindavo ir 
nuolatinė lietuvių ir sulenkė
jusių parapiečių į tampa, 
savitarpio nesutikimai bei 
kivirčai... Lietuviško pamokslo 
sakyti klebonas išeidavo su 
gražia balta kamža. o ant krū
tinės surištos trijų lietuviškų 
spalvų juostos. lankai tokiais 
a tvejais užsidėdavo savo 
spalvų juostas... 

Vėliau Adutiškio parapijos 
klebonu buvo Lietuvos Helsin
kio grupės narys kun. Bronius 
Laurinavičius: ..Klebonau

damas Adutiškyje aptarnau
davo ir daugelį Gudijos katali
ku. Po kun. Garucko mirties 
įsijungė į Lietuvos Helsinkio 
grupės veiklą. Sovietų okupa
cinė valdžia kun. Laurinavi
čiaus nekentė, jį persekiojo, 
iškoneveikė spaudoje". 

Kun. Br. Laurinavičius 
pastumtas po automobiliu 
žuvo 1981.XI.24 Vilniuje. „A.a. 
klebono kun. Br. Laurina
vičiaus palaikai buvo atvežti į 
Adutiškį ir pašarvoti bažny
čioje, iš kur velionio kūnas 
buvo iškilmingai palaidotas 
Adutiškyje, nors jo testamen
tinė valia buvo būti palaido
tam prie Švenčionėlių bažny
čios, kurią jis pastatė...". 

SUSTOJAM 
CEIKINIUOSE 

Ceikiniai tai Lietuvos 
Helsinkio komisijos nario, 
drąsaus kovotojo už žmogaus 
teises kun. Karolio Garucko, 
SJ, parapija: „Iš pokario meto 
Ceikinių klebonų ypatingai 
minėtinas kun. Karolis Garuc-
kas. SJ, suremontavęs bažny
čią, energingai rūpinęsis 
parapiečių dvasiniais reika
lais... Nuo 1945 m. dirbo įvai
riose Vilniaus vyskupijos 
parapijose, buvo Ceikinių 
klebonu. Gindamas tikinčiųjų 
religijos išpažinimo teises, 
buvo vienas iš 1976 m. Helsin
kio susitarimų lietuvių grupės 
steigėjų. Liudydamas kito 
Helsinkio grupės nario Vikto
ro Petkaus teisme, jis tarp 
kitko pareiškė: .Jei didžiai 
vertingą ir reikalingą lietuviš
kos Helsinkio grupės darbą 
teismas laiko nusikaltimu, 
tebaudžia ir mane... Aš būčiau 
laimingas, jei mane ištiktų ir 
kitų likimas: Viktoras Petkus 
kovojo už žmogaus teises — 
tai didžiai teisingas ir garbin
gas kelias. Daugiau Lietuvai 
tokių sūnų../'. 

1979. IV.6 kun. Garuckui 
mirus LKB Kronika nr. 38 taip 
rašė: ,.Su jo mirtimi tauta 
neteko aktyvaus ir drąsaus 
kovotojo už pagrindines 
žmogaus teises, o Bažnyčia — 
u o l a u s i r s u m a n a u s 
apaštalo..." 

ISTORIJA SU 
VĖLIAVOMIS 

GERVĖČIUOSE 

Lietuviškoji Gervėčių sala 
dabar priklauso nualintai 
Gudijos respublikai. Vargo 
vietos lietuviai lenkų valdžio
je, vargsta ir dabar. „Lietuvos 
Bažnyčių" V tomo antroje 
dalyje aprašyta įdomi Šv. 
Kazimiero ir šv. Jurgio vėlia
vų istorija lenkų okupacijos 
metais. 1936 ar 1937 m. buvo 
kreiptasi į parapijos kleboną 
leidimo padėti tas vėliavas 
Gervėčių bažnyčioje. Tačiau 
prolenkiškas klebonas. Vil
niaus vaivados spiriamas, 
nesutiko įsileisti į bažnyčią. 
Tada maldininkų grupė paju
dėjo Vilniaus link. 

Būrelis Lietuvos Dukterų draugijos Los Angeles skyriaus narių po pamaldų Šv. Kazimiero 
parapijoje pasiruošusios pavaišinti svečius kava ir užkandėliais. Iš k.: O. Kantienė, 
Luther, E. Dovydaitienė, St. Pautienienė — pirmininkė A. Kazlauskienė. Y 
Paškauskienė, Olšauskienė ir A. Uldukienė. 

LIETUVIAI CALIFORNUOJE 
NUOŠIRDI PADĖKA 

TALKININKAMS 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Ix»s Angeles skyrius, šviesia 
viltimi sutikdamas Naujuo
sius Metus, nuoširdžiai svei
kina visų savo darbų talkinin
kus ir rėmėjus; linki visiems ir 
kiekvienam sveikų ir lai
mingų 1987 metų. 

Pernai bendromis pastan
gomis pavyko sutelkti nema
žai pajamų. Tai leido mums 
sušelpti vargo ar nelaimės iš
tiktus tautiečius, gyvenančius 
Ix)s Angeles mieste ir apylin
kėse, o taip pat. siuntiniais pa
guosti toli už Ix)s Angeles ribų 

Ir štai kas atsitiko Vilniuje. 
„Šv. Mikalojaus bažnyčios 
klebonas kun. K. Čibiras su 
maloniu p a g u o d ž i a n č i u 
šypsniu pasitiko gervėtiškius 
maldininkus, savo bažnyčioje 
pašventinęs jų tremtinę vėlia
vą ir, pastatęs prie altoriaus, 
tarė nuoširdų paguodos žodį, 
be kitko, sakydamas: .Broliai, 
savo laiku ir Šventoji Šeima 
neturėjo kur galvos priglausti. 
Ir Kūdikėliui Jėzui teko bėgti 
iš gimtųjų namų nuo Erodo 
keršto, tačiau Žinokite, kad 
Visagalio Tėvo atsiųstoji 
meilės tiesa teisiuosius veda j 
pergalę. 

„Kai 1939 m. Lenkija suby
rėjo, gervėtiškiai savo vėlia
vos nebuvo pamiršę. Jie tuo
jau nuvyko Vilniun ir, 
atsigabenę tremtinę vėliavą, 
iškilmingai įnešė ją į savo 
bažnyčią. Pažymėtina, kad 
klebonas Stanislovas Cbody-
la, drauge su gausia parapie
čių minia, ją pasitiko dar prieš 
miestelio pradžią..."' 

Mes žinome, kad Vilnijos 
krašto lietuviai perėjo ilgą ir 
sunkų kančios kelią lenkų 
okupacijos metais. Br. Kviklio 
veikale to kryžiaus kelio deta
lės atsispindi kiekvienoje 
aprašomoje parapijoje. Antrą
ją kryžiaus kelio dalį tikintieji 
eina dabar, patekę į sovietinę 
okupaciją. Ypač skaudus tikin
čiųjų kelias yra tose parapi
jose, kurios pateko į Gudijos 
teritoriją. 

esančius. Praėjusiais metais 
buvo sėkmingai surengti du 
žymesni renginiai — madų 
paroda ir operų ištraukų kon
certas. Juos atliko profesinio 
lygio menininkai, kurie sutel
kė žymią dalį pajamų ir savo 
honorarą skyrė lietuvos Duk
terų draugijos veiklai. Ačiū 
labai jiems už tai! 

Negalime nutylėti ir apie 
kitus bendro darbo talkinin
kus, parėmusius mus kitomis 
talkos priemonėmis: ačiū už 
dovanotus vertingus daiktus 
la imėjimams, ypač meno 
p a v e i k s l u s žymių m ū s ų 
dailininkų; ačiū už neapmoka
mus skelbimus per radiją ir 
parapijos biuletenyje, gražius 
atsiliepimus spaudoje, už labai 
patrauklius plakatus parapi
jos kieme, jaukią parapijos 
prieglobstį. Dėkojame už pini
gines aukas, už labai gardų 
maistą, kepinius, salės prie
žiūrą, gėrimų pilstymą... Vis
ką atliko, suplanavo, daug 
energijos skyrė ir geros valios 
parodė didelis būrys žmonių. 
Tie ir kiti gražūs reiškiniai 
Lietuvos Dukterų draugijos 
veiklą žymiai sustiprino mate
rialiai ir moraliniai, o taip pat 
paskatino su dar didesniu 
noru ir energija dirbti vargan 
patekusių mūsų tautiečių 
labui. Naujųjų Metų pirmuo-

Tuminienė, J. 
Nuotr. V. Gilio 

sius žingsnius eidamos, t ie 
šiame draugišką ranką kiek
vienam ir giliu dėkingumo 
jausmu priimame kiekvieną 
patarimą ir talką vargdienių 
gerovei. 

Stasė Pautienienė, 
LDD LA sk. pirmininkė 

KAVUTĖ P O PAMALDŲ 

lietuvos Dukterų draugijos 
pastangomis Šv. Kazimiero 
parapijos apatinėje salėje 
kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų pardavinėjama kava 
ir užkandžiai. Čia pasavaičiui 
pakaitomis mielai talkina 
birutietės, katalikių moterų 
sąjunga ir pensininkų klubas. 
Taigi, parapijiečiai bei svečiai 
ir viešnios iš kitur gali, ska
niai užkandžiaudami, praleis
ti valandą — kitą su saviš
kiais lietuviškų nuotaikų 
pokalbiuose, o tuo pačiu ir 
paremti minėtų organizacijų 
veiklą. Dažniausiai tų or
ganizacijų moterys aukoja 
savo namuose paruoštą mais
tą, iškeptą pyragą, kavą ir ki
tus priedus. Už tokį pasitar-
navimą savo tautiečiams 
parapijos pastogėje joms pri
klauso didelė padėka. 

KUN. F . GURECKO 
MIRTIES MINĖJIMAS 
Vasario 4 d. sueina 10 metų 

nuo Lietuvos Dukterų drau-

Studentų ateitininkų žiemos kursuose Darius Sužiedėlis (deš.) nega
li suprasti moterų: (iš k. į d.) Gailės Radvenytės. Danos Petrulytės ir 
Vijos Rublvtės. M , v, , , , D .. , 

Nuotr. Nuotr. J.L. Račkausko 

gijos įkūrėjo kun. Felikso 
Gurecko mirties. LDD I^os 
Angeles skyrius vasario 8 d. 
užprašė sumą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje jo atmi
nimui pagerbti. Visuomenė 
kviečiama į šias iškilmingas 
pamaldas atsilankyti ir savo 
maldomis prisidėti prie šio 
paminėjimo, kuriame bus taip 
pat prisimintos mirusios 
mūsų draugijos narės. Jų inte-
cija bus uždegtos žvakutės. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 8 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, 12 vai. 15 
min. p.p. šaukiamas Lietuvos 
Dukterų draugijos visuotinis 
susirinkimas. Visos narės bei 
pageidaujančios į šią šalpos 

draugiją įstoti maloniai kvie
čiamos atsilankyti. Susirinki
mas įvyks parapijos pasto
gėje. 

UTHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta Į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistines Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4 5 4 5 W . 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

INTERNATIONAL 
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 

NR. 8701 

NR.8702 

NR. 8705 

NR. 8706 

Gegužės 8 - gegužės 2 3 d. 
Iš New York'o $1,895.00 
Iš Chicago's S1.995.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockhoim'e. 

Liepos 3 - liepos 18 d. 
Iš New York'o $1.965.00 
Iš Chicago s $2,065.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. 

Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d . 
Iš New York'o $1.995.00 
Iš Chicago's $2,095.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm'e. 

Rugsėjo 18 - spalio 3 d . 
Iš New York'o $1.795.00 
Iš Chicago's S1.895.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. 

KITOS KELIONĖS 

NR. 8703 

NR. 8704 

$1,69500 

NR. 8707 

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA 
Iš Nevv York'o 
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga. 

Rugpjūčio 1 - 1 6 d. M E N O IŠVYKA 
Iš New York'o $2,165.00 
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm'as, 2 naktys Helsinki's, 2 naktys 
Silja Line laive. 

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA 
Iš Nevy York'o S1.950.00 
Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys. Maskva 3 naktys. 
Leningradas 3 naktys, Budapeštas 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. V iso 10 operos ir baleto 
spektaklių. 

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) (skaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje. įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. 

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos: 
VOLGA GAZ 24-10 — 5.600 rb. 
VAZ 2108 5,365 rb. 
VAZ 2107 4.470 rb 
VAZ 2106 4,130 rb. 
VAZ 21003 3.900 rb. 
VAZ 21013 3.360 rb. 

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. 0 . BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312 ) 471-1702 

f \$ midkind fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AV 

254-4470 
E N uc 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-2400 

ESEK t=r 
ijMi -"ir-* 
LENDER 

1987 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ ČIKAGOS IR NEVV YORKO 

*1 . 
2. 
3. 

*4 
*5. 
6 

*7. 
•8 
9. 

'10. 
11. 

•12. 

Gegužės 11-25 
Birželio 1-11 
Liepos 6-17 
Liepos 13-27 
Liepos 20-R. 4 
Rugp. 3-13 
Rugp. 17-31 
Rugp. 27-R. 12 
Rugsėjo 14-24 
Rugsėjo 21-S. 5 
Spalio 5-15 
Spalio 6-22 

Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Maskvoje 1. Vilniuje 5. Leningrade 3, Helsinki 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1. Maskvoje 1. Vilniuje 10. Belgrade 1 
Belgrade 1 Maskvoje 1, Vilniuje 5^ Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 2, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 5. Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 10, Belgrade 1 
Belgrade 1, Maskvoje 1, Vilniuje 5, Maskvoje 1 ir Belgrade 1 
Belgrade 2, Varšuvoje 1, Vilniuje 10. Varšuvoje 1 ir Belgrade 1 

Čikagos 

$1.765 00 
1.430 00 
1.860.00 
1.860.00 
1.860 00 
1,360.00 
1.765.00 
1,860.00 
1,260.00 
1,760 00 
1.190.00 

New 
Yorko 

$1,715.00 
1,380.00 
1,660.00 
1.810.00 
1.810.00 
1,310.00 
1.71500 
1,8 
1,210 „ u 
1.710 00 
1,140 00 

Kaina bus 
paskelbta vėliau 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra 
numatytas pagal lėktuvų grupines skridimo kainas 1987 m sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms automobilius ir sutvarkome dokumentus giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname 
lėktuvų ir traukinių bilietus, viešbučius, automobilius į visus pasaulio kraštus. 

Prices are based on double occupancy and are subįect to change 
. Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-238-9787. American Traval Service Bureau, 9727 S. 

VVestern A ve., Chicago, III. 60843. 

http://1981.XI.24


PRISIMENANT LIETUVOS 
HELSINKIO GRUPĘ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. sausio mėn. 17 d. 

R e d : - D S n u S S S i i i ; - 4 4 0 7 - S . Artesian, Chicago, 1L « Q ^ r a . J Į 2 ^ a j « 7 2 , 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS ŽIEMOS 

STOVYKLA NERINGOJE 
\ Neringos apsnigtą stovyk

lavietę pradėjo rinktis studen
tai ateitininkai jau gruodžio 
26 d. Susibūrė net 60 
stovyklautojų iš visų Ameri
kos pakraščių: Califomijos, 
Washingtono, Okiahomos, 
Chicagos, Detroito, Toronto, 
Tennessee, New Yorko, Bosto
no, Hartfordo, Washingtono, 
D.C., ir Clevelando. 

Gruodžio 27 d. įvyko Stu
dentų Ateitininkų suvažia
vimas. Centro valdybos 
pirmininkas Arūnas Pemkus 
pakvietė Algirdą Lukoševičių 
pirmininkauti suvažiavimui, o 
Danutę Petrasevičiūtę ir Vytą 
Sužiedėlį sekretoriauti. Buvo 
centro valdybos pranešimai, 
draugovių veiklos praneši
mai, diskusijos ateities veiklos 
klausimais. Raminta Pemku-
tė, SAS-CV p r o g r a m o s 
koordinatorė, trumpai apibū
dino studentų bruožus, baig
dama šūkiu suvažiavimui: 
„Jaunatviška dvasia, studen
tiška galia!" Sekė rinkimai 
naujai centro valdybai. Išrink
ta Toronto-Detroito-Cbicagos 
studentų grupė, su pirmi
ninku Vytu Čuplinsku. kuri 
tiktai po vasaros sutiko perim
ti valdybos pareigas. Dabar
tinė centro valdyba užbaigė 
kadenciją su šia žiemos 
stovykla, pareigų nebepratęs
dami. Suvažiavimą baigėme 
iškilmingai su Credo ir 
Ateitininkų himnu. Tą vaka
rą, dar suvažiavimo dvasioje 
diskutavome išeivijos lietuvių 
veiklos būdą ir kaip jį 

pastiprinti. Baigėme, rašy
dami laiškus konsulatams su 
prašymais popiežių įsileisti į 
savo mamos tėviškę atšvęsti 
Lietuvos Krikšto Jubiliejų. 

Gruodžio 28 d. išvažiavome į 
Haystack slidinyčią. Apsnig
tuose šlaituose išdykavome ir 
slidinėjome. Grįžę į stovyklą, 
sutikome kun. Cukurą, kuris 
laikė šv. Mišias, o po vaka
rienės papasakojo apie arkiv. 
Jurgio Matulaičio gyvenimą, 
bei beatifikacijos procesą. 
Vakare susipažinome su žaidi
mais. 

G r u o d ž i o 29 d. vė i 
patraukėme į kalnus — Mount 
Snow. Vakare pradėjome 
diskutuoti dabartinę Lietuvos 
demografiją, ypač kas liečia 
jaunimą. Po to dainų karas, 
laužo pobūdžio pasirodymė-
liai, ir šokiai. 

Gruodžio 30 d. užbaigėme 
vakarykščias diskusijas, prie 
kurių su savo komentarais 
prisidėjo Arūnas Bukauskas. 
Dr. Gimbutas iš Bostono įspū
dingai pristatė Lietuvos sody
bų a r c h i t e k t ū r o s temą. 
Smagiai praleidome popietę 
lauke, pasitrankydami futbolo 
rungtynėse. Šv. Mišias laikė 
kun. Vaišnys, stovyklos 
kapelionas. Vakare visi įsijun
gė į žaidimus. 

Gruodžio 31 d. vėl su slidėm 
pasileidome nuo kalnų, o grįžę 
ruošėmės Naujųjų Metų 
išvakarėms. Ypatingai skanią 
vakarienę paruošė studentų 
centro valdyba ir iškilmingai 
aptarnavo stovyklautojus. Po 

vakarienės visi buvo pralinks
m i n t i t a l e n t ų v a k a r u . 
Ypatingus įspūdžius paliko 
kun. Vaišnio anekdotai, Vyto 
Baziko dainavimas ..Dariaus 
ir Dariaus" dainų, seselės 
Palmyros rauda ir televizo
riaus žvaigždės Johnny Car-
son (Aras Tijūnėlis) ir David 
Letterman (Aras Sužiedėlis) 
Visi pasirodė vienaip ar 
kitaip, net beveik pražiop-
sojom Naujųjų Metų atėjimą. 
Juos sutikome su malda, 
daina ir taurele šampano, o 

1976.XII.1 Maskvoje kun. 
Karolis Garuckas. Tomas 
Venclova, Viktoras Petkus. 
Eitanas Finkelšteinas ir Ona 
Lukauskaitė-Poškienė pa
skelbė pasauliui, kad įsteigta 
Lietuvos Helsinkio susitarimų 
prižiūrėjimo grupė. 1986.XII.1 
Washingtone būrys lietuvių ir 
keli kitataučiai (jugoslavas ir 
rusai disidentai'* susirinko 
skersai gatvės nuo sovietų 
ambasados atžymėti Lietuvos 
Helsinkio grupės dešimtmetį ir 
prisiminti jos narius maldos 
pusvalandžiu. Ši įvykį surengė 
JAV Jaun imo sąjungos 
Washingtono skyrius. 

Po trumpo įžangos žodžio, 
apibūdinančio sukakties reikš
mę ir suė j imo t ikslą , 
W a s h i n g t o n o apy l inkės 
kapelionas kun. Tomas Žiū
raitis sukalbėjo maldą už 
grupės narius ir bendrai už 
Lietuvą. 

Tada sekė viena iš įspū
dingiausių šio pusvalandžio 
dalių. Buvo pristatytas ir 
apibūdintas kiekvienas buvęs 
ir esamas Helsinkio grupės 
narys: kun. Bronius I murina 
vičius. Viktoras Petkus, kun. 
Karolis Garucka-v Etanas Fin 
kelšteinas. Ona Lukauskaitė-

paskui šokome ligi ankstyvo P o š k i e n ė > Balys Gajauskas, 
rvto. Vytautas Skuodis. Algirdas' 

Statkevičius, Mečislovas Jure
vičius, Vytautai Vaičiūnas. 
Buvo iškeltos jų kovos ir liki
mai Šis momentas tapo dar 
prasmingesnių, nes kūry
bingai buvo išreikštas ryšys 
tarp dalyvių ir grupės narių. 
Parinkti pristatv :;:< buvo 
kaip nors panašūs j tą žmogų, 
apie kurį pasakojo — savo 
profesija, bendra mintingumu 
ir 1.1. Tokiu būdu toli esantys 
žmonės visiems pasidarė arti
mi, gyvi ir geriau suprantami. 

Kai visi nariai buvo 

pristatyti, kalbėjo Tomas 
Venclova, vienas iš Lietuvos 
Helsinkio grupės steigėjų. 
Galima sakyti, kad grupė 
atsiuntė atstovą į šią sukaktį. 
Prof. Venclova pasakė, kad 
Iietuvoje ir Sovietų Sąjungoje 
žmonės nekenčia, paga l 
Orvvell, „Didžiojo Brolio''. 
Venclova mato, kad kova dėl 
žmogaus teisių dar vis tęsiasi 
ir bus gyva kol Lietuva bus 
okupuota. Kai vienus areštuo
ja ir suvaržo, kiti stoja jų 
vieton. Venclova ypač pabrė
žė Viktoro Petkaus padėtį. J is 
iškėlė, kad trys — Sčaranskis. 
Ginzburgas ir Orlovas, kurie 
buvo suimti kartu su Petkumi, 
jau išleisti ir gyvena laisvėje 
Vakaruose. Reikia išreikalau
ti, kad ir Petkus būtų išleis
tas. Pagaliau, jis sakė, kad 
nors Iietuvos Helsinkio grupė 
buvo išardyta ir jos nariai 
išsklaidyti, pastangos ir dar
bai neliko beprasmiški. Pagal 
prof. Venclova, trys svarbūs 
dalykai buvo pasiekti: grupė pa
dėjo žmonėms, kurie dirbo 
žmogaus teisių reikalams, su
jungė bendradarbiavime įvai
rių tautybių, tikėjimo ir poli
tinių pažiūrų žmones, ir 
išsilaikė penkerius metus 
sovietinėje sistemoje. 

Pusvalandis pasibaigė 
giesmėm ,.Marija, Marija'*. 
„Lietuva brangi", ir Lietuvos 
himnu. Prieš išsiskirstant T. 
Venclova perėjo gatvę ir 
paliko prie sovietų ambasa
dos laišką ambasador iu i 
1 )obrynin. 

Maldos pusvalandis tin
kamai atžymėjo šią svarbią 
sukaktį. Lietuvos Helsinkio 
grupės nariai ir jų darbai 
negali būti užmiršti. Vakaras 
paliko dalvviams didelį įspū 
dį-

Laura Lauciūtė 

Dalis AS1) ir Korp' Vyties žiemos stovyklos dalyvių Rig Powder-
horn kaine. Ressemer. MI. Iš k. i d. Algis Korzonas, I.inas Bukaus
kas, linas Maskaliūnas. Romas Fenčyla. Lina Didžbalytė. Renata 
Variakoįytė. Andrius Dapkus, Dana Didžbalytė. 

JAUNIMO KONGRESO RUOŠA 

• 

Darius Ivaška, Dalia Kasubaitt ir Darius Kudžma ateitininkų žie
mos kursuos.- dainuoja kupletus. N u f ) t r V i d o s n u o b a i t o s 

Neringoj kursuose talentų vakare 
Aras Sužiedėlis impersonuoja Da
vid letterman. 

Nuotr. Vidos Duobaitės 

Naujų Metų pirmą dieną 
pasivoliojome sniege žaisdami 
futbolą. Buvo ir rimtoji dalis. 
Petrutis iš Washingtono, D.C., 
pakalbėjo apie Amerikos 
Balsą. Raminta Pemkutė, cen
tro valdybos narė. pasidar
bavo su kandidatais, norin
č i a i s į s t o t i į S tuden tų 
Ateitininkų Sąjungą. Po vaka
rienės buvo kandidatų prakal
bos ir apklausinėjimai, o per 
šv. Mišias studento Ateitinin
ko įžodį davė Linas Daukša, 
Lora Vasiliauskaitė ir Aras 
Sužiedėlis. Sveikiname naujus 
sąjungos narius. Dar susėdom 
pažiūrėti skaidrių apie Krikš
to Jubiliejų, kurias paruošė 
seselė Igne ir kun. Saulaitis. o 
po to. malonią staigmeną 
padarė Vytas Sužiedėlis, paro
dydamas skaidres iš pereitų 
m°tu ir net šios žiemos 
stovyklų. 

Sausio 2 d. paskutinį kartą 
slidinėjome, o grįžę sukaupė
me energiją ir nuotaikas 
paskutiniam paišdykavimui. 
Smagius įspūdžius paliko 
virtuvės šeimininkai Tadas 
Kulbis, Vytas Bazikas. Vytas 
Jalinskas ir Ramūnas Ralčiū-
nas. Ypačiai dėkojame už 
močiutės receptu iškeptus 
bulvinius blynus, ir virėjams 
iš „Le Cafe de Šuns Būda"' už 
smagią nuotaiką. Dėkojame 
seselėms Paulei ir Palmyrai, 
bei kun. Vaišniui už nuošir
dumą ir prisidėjimą prie 
programos. 

Visi grįžome su kilniais įspū
džiais ir atgaivinta ateitinin-
kiška dvasia, už kurią dėkoja 
me centro valdybos nariams, 
kurie suruošė stovyklą: Arū
nui Pemkui, Dariui Ivaškai, 
Herikui Nitinskui. Ramintai 
Pemkutci, Dariui Kudžmai ir 
•Mgirdui Lukoševičiui. 

Danutė, Vida, Tadas 
ir Raminta 

. AABS STUDENTU 
KOMITETAS 

A s s o c i a t i o n for t h e 
Advancement of Bakic Stu-
dies (AABS) tarybos studentų 
komitetas suredagavo ir 
paruošė spaudai brošiūrą — 
faktų studentams rankvedį 
(..Facts for Students Hand-
book"). 

AABS studentų komitetas 
dabar stengiasi surasti atitin
kamus lietuvių ir latvių kalbos 
ir literatūros specialistus. 
kurie sutiktų skaityti paskai
t a s į va i r io se s t u d e n t ų 
stovyklose. 

Studentų komitetas taip pat 
stengiasi padidinti lietuviu 
knygų rinkini Wisconsino 
universiteto bibliotekoje, 
kurioje labai trūksta grožinės 
literatūros knygų. 

PEDAGOGINIS 
INSTITUTAS 

Praturtinkime savo žinių 
kraitį, patobulinkime kalbą, 
pasiruoškime susikalbėti su 
pasaulio lietuvių jaunimo 
atstovais savo proseneliu 
kalba. Skaitykime lietuviškas 
knygas, lankykime lituanis
tinius kursus Pedagoginiame 
Lituanistikos Institute sausio 
24 d. prasideda žiemos semest
ras. Vyresniam jaunimui, 
suaugusiems ir norintiems 

susipažinti su savo kultūra 
sustatyta speciali programa: 
kursai suaugusiems. Atvykite 
į institutą šeštadieniais 9 v.r. 
a rba k r e i p k i t ė s į S t a s e 
Petersonienę. 

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS 

Svajodami apie žaliąja 
vasarą. įtraukime ir Lituanis
tikos seminarą į savo planus. 
Paskutiniuose seminaruose (jų 
yra buvę jau dvylika) 26 lekto
riai yra dėstę — lingvistai, 
literatai, rašytojai, archeolo
gai, istorikai, sociologai, ekolo
gijos, ekonomikos bei poli
tinių mokslų specialistai. 

Programa paprastai skirsto
ma į tris pagrindines sritis: 
lietuvių kalba, literatūra ir 
visuomeniniai mokslai. 

Datas ir smulkesnes detales 
naujai persiformavusi semina
ro taryba netrukus paskelbs. 

LIKTI VOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

J U B I L I E J U S 

sąjungos 
valdyba 

Lietuvi \i 
Chicagos 
kviečia ir 
dalyvauti 
čionybės Jubiliejaus iškilmėse 
Romoje šią vasara. Bus gali-

jaunimo 
skyriaus 

skatina jaunimą 
Lietuvos Krikš-

VI Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas įvyks gruodžio 
1987 m. — sausio 1988 m. 
Australijoje. Kongresas susi
dės iš dviejų pagrindinių dalių 
— studijų dienų atstovams 
Canberroje ir stovyklos atsto
vams ir dalyviams Adelai
dėje. Atidarymas bus Sydnė 
juje. o uždarymas Melbourne 

Norintieji kandidatuoti į 
atstovus turi prisistatyti JAV 
U S (Lietuvių jaunimo sąjun
gos) valdybai kuo greičiausiai 
— JAV I^IS, 5620 S. Clare-
mont. Chicago. IL 60636. 
Prisiųskite bent du dalykus: 
(D trumpą aprašymą apie save 
(resume") su vardu, pavarde, 
adresu, amžiumi, kur dirbate 
ar studijuojate, kaip laisvalai
kį praleidžiate. 

(2) Trumpą rašinį lietuvių 
veiklos tema lietuviškai. 1-3 
puslapių. Valdyba siūlo 
įvairias temas: ..Kodėl aš 
kalbu tik lietuviškai su savo 
draugais". ..Kaip dalyvavi
m a s lietuviškoje veikloje 
praturtina ar pakenkia mano 
gyvenimui*'. ..Ar mūsų karta 
pajėgs išlaikyti lietuvybe 
išeivijoje?" „Kodėl jauni 
profesionalai neprisideda prie 
finansinio lietuvišku organi
zacijų išlaikymo". ..Kodėl 
d a u g u m a s j a u n i m o 
nepasinaudoja lituanistikos 
ša l t in ia i s , kodėl nelanko 
akademinio lygio seminarų, 
kursų". 

ma įsigyti skrydžio bilietus į 
abi puses už 600 dolerių. 
Nakvynė, maistas ir progra
mos išlaidos bus maždaug 3001 

dolerių. 
Akivaizdžiai pasirodyti 

Šventam Tėvui. jaunimas 
planuoja dalyvauti visose 
iškilmėse su jaunimo paruoš
tomis vėliavomis. Norintieji 
prie šio projekto prisidėti 
prašomi susisiekti su Kamin 
ta Pemkute. tel. 312-426-2120. 

Kongreso atstovai turi būti 
išrinkti vasario mėnesį. Lietu
viškai rašantis ar kalbantis 
jaunimas, nuo lh-:'>*_! metų 
amžiaus, susipažinęs su savo 
vietovės lietuviška veikla ir 
problemomis ir galintis daly 
vauti visose numatytose 
kongreso programose, kviečia
mas kandidatuoti j atstovus. 

JAUNIMO SĄJUNGOS 
VEIKLA 

Sausio 30 d. Chicagoje 
paminėsime kalinio Balio 
Gajausko gimimo dieną. 
Vakaronėje T::i'.i v. v. J.C. 
kavinėje bus ir rodomi filmai 
apie disidentus. 

Balys Gajauskas jau kali 
Sovietų sąjungos kalėjimuose 
34 metus . 1977 me ta i s 
balandžio mėnesį jis buvo 
antra karta suareštuotas ir 
nuteistas kalėti iki 1992 metų. 
Jo nusikaltimas — religinės 
l i teratūros ir Solženicino 
Gulagų Archipelago vertimo 
skleidimas. 

Trvs žmogaus teisių grupės 
— Creed. Lietuvių Kataliku 
Religinė Šalpa ir Laisvės Na
mai (Freedom Hoose of New 
York City 1 kreipiasi į Califor-
nijos gubernatorių George 
Deukmejian. prašydami jo. 
kad jis suteiktu Gajauskui 
Califomijos pilietybę. (iajaus
ko teta. Berniee Gajauskas. 
yra Amerikos pilietė, gyvenan
ti Santa Monikoje. Califoroi-
joje. Gajausko žmona Irena ir 
šešių metų dukra Gražina 
gvvena Lietuvoje. 

Sausio 23 d.. 7::«< v.v. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Kaimondas Filipavičias. 
modernus juanosios kartos 
poetas ir muzikantas, pagarsė
jęs literatūros kritikas iš 
Montrealio. skaitvs savo poe
ziją, atliks savo kūrvbos 
dainas. Jaunimas kviečiamas 
g a u s i a i d a l y v a u t i šioje 
nepaprastoj* vakaronėje' 

Vasar io 13 d. 7:30 v.v. Jau
nimo centre susitikime ir 
susipažinkime su rašytoju 
Saulium Tomu Kondratu. 
jaunu rašytoju. Žalčio žiilgu-
uis ir Pasaulis be rihų au
toriumi. 

Ateitininku Hemo* kursuose Neringoje diskusijų temas pristato Arūnas Barkauskas, l.aima 
Sruoginve Marytė Bilaisytė. l)ovas I^esniauskns. Vida Kašubaitė. Aras Tijūnėlis ir l>aaut< 
Petruševičių: ė. 

Nuotr. \ idos Duobaites 

1 )raugystės paradoksas yra. 
kad ji yra ir stipriausias ir tra
piausias dalykas pasaulyje. 
Nei laukimai arkliai negali 
draugų išskirti, bet .verkš
lenantys žodžiai gali. Žmogus 
dėl draugo net savo gyvybę 
paaukos, bet ne savo ausų 
būgnelius 

Sidney •/. Harris 
Gyvenimo paslaptis yra už
augti nepasenstant. 

Casvy Stengei 
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Nevv Haven. Conn.. buvusioje parodoje lietuviukų gTupė klausosi Ann Kelly kanklių muzikos. 

MOSU KOLONIJOSE 
New Haven, Conn. 

LIKTUMU L I A U D I E S 
MENO P A R O D A 

Mažojoje New Haveno lietu
viškoje kolonijoje jau 25 metai 
gyvuoja Lietuvių moterų 
klubų federacijos padalinys. 
Maža saujelė mišraus amžiaus 
vienminčių moterų eilę metų 
čia dirba lietuviškos kultūros 
puoselėjimo darbą. Kol Nevv 
Haveno lietuvių kolonija buvo 
didesnė. klubas rengdavo 
aukšto lygio kultūrinius rengi
nius, kuriuos l a n k y d a v o 
platus ratas Conneeticutte 
gyvenančių lietuvių. Mūsų 
kolonijai nuolat nykstant, 
klubas visą energiją nukreipė j 
Lietuvos r ep rezen tav imą 
amerikiečių tarpe, organizuo
d a m a s l i e t u v i ų l i a u d i e s 
meno. išeivijos spaudos bei 
individualių lietuvių meninin
kų darbą parodas, daugiausia 
Yale universiteto patalpose. 
Per paskutinius trejus metus 
Nevv Haven Historical Society 
kasmet ruošiamoje eglučių 
parodoje klubas išstatydavo 
lietuvišką Kalėdų eglutę, kur 
parduotų mūsų šiaudinukų 
pelnas ėjo New Haven Histo
rical Society ir Hospice 
naudai. 

Š i a i s m e t a i s k l u b a s 
suorganizavo dvyliktąją lietu
višką parodą, kuri vyko žino
moje Nevv Haveno miesto 
John Slade Ely House meno 
galerijoje 19H6 m. lapkričio 30 
— gruodžio 20 d. Klubui tai 
buvo sudėtinga ir atsakomin-
ga užduotis: s tandart inės gale
rijos patalpos turėjo būti 
pritaikytos liaudies meno 
dirbinių išdėstymui. Vertin
g i a u s i e m s e k s p o n a t a m s 
apsaugot: brangia kaina reikė

jo nuomoti stiklines vitrinas. 
Jų neužtekus, dalį eksponatų 
teko išdėti ant atvirų stalų ir 
jų apsaugai per visą parodos 
laiką reikėjo eilės budinčių 
žmonių, nes nedidelis gale
rijos personalas negalėjo tos 
atsakomybės imtis. Parodos 
plano realizavimas pavyko 
klubo narių, narių vyrų. klubo 
prietelių ir labiausiai lietuvių 
Tautodailės instituto Bostono 
skyriaus pirmininkės Saulės 
Šatienės pastangų dėka. Ji 
pati atvežė didžiąją dalį 
eksponatų iš instituto ir savo 
pačios rinkinio ir davė paro
dai tikrai profesinį, skoningą 
apipavidalinimą. 

Parodai buvo skirtas visas 
galerijos antrasis aukštas. 
Laiptus juosiančio koridoriaus 
sienas puošė Simo Augaičio 
vario darbai. Prie įėjimo buvo 
išdėti lankstinukai su infor
macine medžiaga apie Iietu-
vą ir lietuvių liaudies meno 
įvairias šakas bei šios paro
dos eksponatus ir jų kūrėjus. 

Pirmajame kambaryje buvo 
išdėstytos iš Lietuvos atvež
tos Onos Rankauskienės dar
bo 65 lėlės. Viena jų grupė 
vaizdavo Eglės Žalčių karalie
nės pasakos slinktį, antroji — 
Šaunias lietuviškas vestuves 
su kviesliu. įmantriais krait
vežiais, vestuvine palyda, pirš-
liu-melagiu. teisėju, dovanas 
nešinais svotais ir gerovės 
s imbol iu — šiaudinukais 
medžiais nešina teta. Trečioji, 
didžiausioj i lėlių grupė, 
vaizdavo Aukštaičių vaka
ronę, kur. kaimo kapelai gro
jant, jaunimas trenkė suktinį. 
o vyresnio amžiaus lėlės dirbo 
žiemos meto namų apyvokos 
darbus: moterys šukavo linus, 
juos verpė, vijo gijas. audė. 

mezgė, siuvo, darė Vilniaus 
verbas, vyrai skaptavo klum
pes, siuvo vyžas, pynė pinti
nes. Lietuviškais rūbais 
papuoštų lėlyčių būrys Onos 
Bankauskienės padarytas su 
nepaprastu kruopštumu ir 
meile. Mažiausi daikteliai jų 
rankose yra tikslios lietuviškų 
namų apyvokos padargų repli
kos, kiekvienas mažas veide
lis tuti skirtingą išraišką ir 
amžiaus žymes. Virš lietu
viškas vestuves vaizduojančio 
lėlių būrio centrinę sieną 
puošė iš juostų padarytas 
saulės spindulių ratas. Netoli 
jo stovėjo klubo narės Stasės 
Lekienės darbo šiaudinukais 
papuošta didelė lietuviška 
Kalėdų eglutė. Šio kambario 
s i e n a s p u o š ė A l d o n o s 
Saimininkienės 9 šiaudų 
paveikslai — kolažai, kurių 
parodos metu penki buvo 
parduoti. 

Antrasis kambarys buvo 
skirtas audiniams, mezgi
niams, įvairių Iietuvos vieto
vių tautiniams rūbams. Jame 
taip pat tilpo didžiulė, marga
spalvė kr ai 6 ų skrynia, kurią 
paskolino ALKOS muziejus, 
dailininko Jurgio Daugvilos 
drožinėtos verpstės, natūra
laus dydžio verpimo ratelis ir 
2 didelės vitrinos, žėrinčios 
įvairiaspalviu gintaru. Šis 
rinkinys puikiai reprezentavo 
įvairius gintaro apdirbimo 
periodus. nepriklausomos 
Iietuvos, okupuotos Lietuvos 
ir išeivijoje gyvenančių juvely
rų darbus. 

Trečiasis kambarys buvo 

skirtas dievdirbių ir medžio 
drožinėtoj ų darbams. Sienas 
puošė lietuviškų koplytstulpių 
nuotraukų serija. Jurgio 
Daugvilos ir Viktoro Liaukaus 
drožinėtos rankšluostinės ir 
koplytėlės. Ant stovų buvo 
išdėstytos prie Connecticutto 
lietuvių bažnyčių esan6ų 
Juozo Šilko ir Kęstučio Švel-
nio drožinėtų kryžių replikos 
bei Lietuvoje d i rbdytos 
didelės , o rnamen tuo tos 
kanklės. Stiklo vitrinoje buvo 
išdėstyti Simo Augaičio ir Mil
dos Liaukienės darbo margu
čiai su tarp jų gulinčiais 
drožinėtais mediniais šaukš
tais. Senoviškame, gražiai 
išlaikytame, erdviame name 
esanti galerija buvo puikus 
fonas spalvingiems, aukštos 
kokybės lietuviško liaudies 
meno eksponatams. 

Parodos oficialus atida
rymas įvyko gruodžio 7 d. Po 
klubo pirmininkės Vaivos 
Vėbraitės-Gustienės kalbos 
svečiai buvo pavaišinti iš 
Putnamo atvežta duona ir 
sūriais, kelių rūšių lietu
viškais meduoliais, užsi
geriant vynu. Parodos metu 
suruošti dveji priešpiečiai 
vaikams. Vienuose lankėsi 
amerikiečių vaikų darželio 
auklėtiniai, kituose — Nevv 
Haveno ir apylinkių lietuviu
kai. Pasakas sekusiai ir 
ekspona tus jaun ies iems 
aiškinusiai klubo pirmininkei 
talkino kanklių muzika ir 
d a i n o m i s Ann Kel ly . 
Entuziastingi jaunieji žiū
rovai, susėdę apie eglutę, buvo 
pavaišinti lietuviškais keps
niais. 

Parodą aplankė daug vietos 
ir viso Connecticutto lietuvių 
ir lietuvių kilmės žmonių. 
Didžioji publikos dalis buvo 
amerikiečiai. Laimingu sutapi
mu galerija tuo metu suruošė 
savo mecenatams — Nevv 
Haveno prekybininkams — 
kalėdinį priėmimą. Jų visas 
šimtas, Vaivai Vėbraitei-Gus-
tienei aiškinant, gėrėjosi lietu
viško liaudies meno paroda. 

Mūsų mažoje kolonijoje tai 
buvo lietuviškų Kalėdų 
švenčių esminė dalis. Klubas 
nuoširdžiai dėkoja į parodos 
darbus įsijungusiems Moni
kai Merkevičienei, Emilijai ir 
Jonui Sauliams, dr. Elonai 
Vaišnienei. Vaivai Vaišnytei 
ir klubo narių vyrams Džimui 
Gustui, Juozui Karmuzai ir 
Antanui laikui. Didžiausia 
visų mūsų padėka Lietuvių 
Tautodailės instituto Bostono 
skyriaus pirmininkei Saulei 
Šatienei, sukūrusiai nuosta
baus grožio aplinką, kurioje 
visiems buvo malonu lankytis 
ir pabuvoti. 

Salomėja Valiukienė 

PLEČIASI MIDVVAY 

Midvvay Airlines bendrovė, 
veikianti iš Midvvay aerod
romo, turi 29 sprausminius 
lėktuvus. Dabar pasiryžo pirk
ti dar keturis Boing 737 lėk
tuvus už daugiau kaip 60 mil. 
dolerių. 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

T A I S O M E 
SKALB IMO IR DŽIOVINIMO 
M A Š I N A S IR Š A L D Y T U V U S 

Kreipt is į: Hermis Deckys 
T e l . 5 8 5 - 6 6 2 4 po 5 va i . v a k a r o 

Kalbėti l ietuviškai 

R E / M A X 
R E A L T O B S 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA 1 

STANKUS 
636-6109 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią ;s'.a.cą p rašome 
paminėti , kad esate arba/ tor i te būti 
Rimo Stankaus kli jentais. Nuosa
vybes Įkainavimas n e m o k a m a i . 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

A D D I N G MACHINES 

Nuomoja . Parduoda, Ta iso 

Virš 50 metų pat ik imas j u m s 

patarnavimas 

5 6 1 0 S . Pulaski R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

2 aukštų namas. 6 kamp Dutas 2-tram 
aukšte ir krautuve arba (Staiga Si, mažu bu
teliu 1-mam aukšte. Nauja: išdažyta ;r deko
duota — $75.000. Kreiptis angliškai 

2655 W. 69 St. (Lith. Ct.) 
432-9260 

{vakarus nuo Californijos g-ves. gerai 
prižiūrėtas mūrinis namas su pajamomis 
2 atskiri išėjimai. 2 vonios Namas naujai 
dekoruotas. Skamp.nkite 

RIMUI STANKUI 
361-5950 aroa 636-6169 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 

šioje V-to t. ll-je dalyje aprašyta 
Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, k u n i g a i . . . 

Architektūrinių ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Oraugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu S22.50 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60623 USA 

Illinois gyventojai moka $24 00 

BRONIUS KVIKLYS 

IIETUVOS 
' BAŽNYČIOS 

CrHJRCHES OF IITHUANIA 

Vilniaus arkivyskupija I I 

INCOME TAX 
SERVICE 
Turintis iigų metų 

patyrimą 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 VVest 63 Street 
Chicago, III. 60629 

Tel.: Raštinė — 776-5163 
Namų — 636-5347 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodelmg 

• Porcnes & Decks • Fioor & Wall T.te 
• Aluminum S'dmg & Trim • Kitchen & Bams 
• Masonry *Rec Roor-ns 
• Ąddit'Ons «lr.surance Repairs 

J o e (312) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Pe te r (312 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
L i c e n s e d . B o n d e d , I n s u r e d 

Nauj i darbai ir pa ta isymai . Vir tuvės 
ir vonios kabinetai . Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai . Flood con-
trol. Užs ik imšę vamzdž ia i išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
l ietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

CHAIN-O-LAKES 
ATTENTION ALL CAPTAINS 

VVATERFRONT MODEL OPEN 
2 bdrm.. 2:/2 ba. ultimate townhomes No 
extras to ouy. lt is all here i .230 sq ft. to 
2.460 sq. ft. + S70 M — S200 M Builder. 

587-2330 

BUSINESS OPPORTUNITY 

BAKERY — VVHOLESALE 
FOR SALE IN 

Northwest suburbs. 
Call Earl after 2 p.m. 

541-9090 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

I š n u o m o j a m i 2 k a m b . . apstatyt i 
24 rame aukšte. V i e n a m — nerūkan
č iam Patogus susis iek imas $200 
mėn Skamb in t i 

7 7 8 - 7 5 5 1 

\ 1 
Išnuomoju 4 kamb. butą 

vyresnio amžiaus asmeniui/asme
nims Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite HE 4-4440 

(STAIGA — virš 400 pėdų su 2 k. ir maža 
prausykla. Naujai dek., dalinai apstat. 
tinkanti daktarui-advokatui $450 ptius 
užstatas Kreiptis angliškai 

2655 W. 69 St. (Lith. Ct.) 
432-9260 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, p i rkdami čia jų 

re ikmenis Pasinaudoki te patogiu 

p lanu at idedant pas i r inktus reik

m e n i s ypat inga i p roga i Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v i m a s . A t idary ta D i rmad ien j ir 

k e t v i r t a d i e n i v a k a r a i s ik i 9 

va landos 

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

Gražus, naujai dekoruotas 6 kamb. 
butas. 3 miegam su 2 prausyklomis 
2-rrame aukšte — S550 plius užstatas. 
Kreipkitės angliškai 

2655 W. 69 St. (Uth. Ct.) 
432-9260 

H E L F W A N T E D 

Ieškoma nerūkanti kompanionė — 
gyventi sykiu su vyresnio amž rietuve. 
Lengva namų ruoša, virimas ir bendras 
prižiūrėjimas. Kreiptis angliškai tel. 

852-8329 

Parodos juostos ir lėlės Nevv Haven. Conn . lietuvių parodoje 

SOPHIE BARČUS 
R A D I O Š E I M O S V A L A N D A 

W C E V — 1 4 5 0 A M 

Lietuvių kalba sekmadien ia is nuo 
7 3 0 iki 8:30 vai . ryto. Trans l iuo jama 
•š nuosavos studijos Marquet te Parke 
Vedėia Aldona Daukus 

7 1 5 9 S. M a p l e w o o d Avenue 
Ch icago . IL 6 0 6 2 9 

Tol . — 7 7 8 - 1 5 4 3 

R E A L E S T A T E 

[ B M ^ KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal i te nusipirkt i ar parduot i 
n a m ą mieste ir p r iemiesč 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 

GREIT IR S Ą Ž I N I N G A I 
P A T A R N A U J A M E P I R K I M E 

B E I P A R D A V I M E N U O S A V Y B I Ų . 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosavybę. 
taip pat pristatysim pagai pageidavimą. 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apyiinKe). mieste ar pr iemiesty 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Puiaskl 

767-0600 

Ontuoį. 
21 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

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

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

A L T A S IEŠKO R E I K A L Ų V E D Ė J O S 

Pasitraukiant i lgametei reikalų vedėjai 
p. Irenai Bl instrubienei. A L T A S ieško 
re ika lų v e d ė j o s ar v e d ė j o . Del in
formaci jų kreipt is taro 9 va i . ir 2 va i . 
p p - i 

A M E R I K O S L I E T U V I Ų T A R Y B Ą 
2606 W. 63 St. 

Chicago, IL 60629 
778-6900 

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 

Tei. 376-1882 ar 376-5996 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

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

Nuo 9 vai ryto iki 5 vai vakaro 
šeštadieniais pagal susitarimą 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJiMUI 
1 - 4 

321S W. 64 St. 
S41,900 — negalima tikėt. 6 kamp medi
nis apkaltas namas su tnrri's miegamais 
plius ..paneled' porčius. Gražia, išdažytos 
rūsys Naujas centr pečius. Naujos nnos 
ir nutekamieji vamzdžiai Didelis porčius 
pneky Didelis kiemas vaikams ža.sti. 64-os 
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

3830 W. 56 St. 
Tiktai S58.900 3 miegam, mūrinis, radia
torių šilima, ištisas "ūsys. 1 auto garažas 
dideles kiemas, labai švarus. Įkainuota tiktai 
$58 900 dėl palik'mo sutvarkymo. Šv. Turi-
'rifus3parapijoje. 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 ..sided'" 
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas. 2 
maš garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesj mokestis už 
namą, Skubekrte. skambinkite dabar. 

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

No. 750 — 46 ir Karlov — 2 aukštų. 3 
m. mūras. 3 miegam ir 13»4 prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms. 2Vz 
auto mūro garažas: atskiras šildymas, šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų Skambin
kite dabar. 

No. 765 — 63-čia ir Knox, St. Mary s 
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! 

No. 776 — 64 & Keating, St M a n / s 
parap 2 butų po 5 did. kamb. namas 
Nepaprastai švarus, pusiau užbaigtas skie
pas, moderni virtuvė su namų apyv. daik
tais, apšild. verandos šeimos kamb. arba 
kitam miegam. 2 auto garažas Aukšta nuo
ma pagelbsti paskolą išsimokėti. Skam
binkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
daba' 

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 

BY OVVNER — VVEST LAWN 
Clean 3 bdrm corner brk near church. 

school. snops Nat stone fireplace. hard-
wood flrs . outdoor sun-deck from attic 
bdrm Nevvly carpeted. prof landscaped 
2 car brk gar Mušt see' 

582-0933 

SAVININKAS PARDUODA 
gražioje OAK LAWN apylinkėje 2 butų 
6 kamb ir 3 kamb išnuomavimui 1 aukšto 
mūrini namą Be skiepo su 1 auto garažu 
Didelis (100x150) kiemas Netoli Chicago 
Ridae Mali krautuvių Skambinkite 

343-7313 arba 599-4666 



PUSLAPIUS 
BEVARTANT 

Prieš save turiu 2 amerikie 
tiškus foto žurnalus ir knygą, 
pavadintą „Lietuvos Foto
grafija". Ką bendro turi tie lei
diniai? Juose figūruoja Alek
sandro Macijausko pavardė. 
Kas jis pagaliau toks yra? 

Apie A. Macijauską dau
giau sužinome iš 1971 metų 
apžvalginio foto leidinio 
„ L i e t u v o s F o t o g r a f i j a " . 
Pasirodo, kad jau prieš 15 
metų jis buvo vienas iš žymių
jų foto menininkų. Kupinas 
kūrybinių ieškojimų, pasireiš
kė kaip individualistas var
žančios sistemos sraute. Pasi
r i n k ę s s t a m b a u s g r ū d o 
negaty J techniką, drama
tiškai rekordavo supančią 
aplinką. 

Nėra man žinoma, kaip jam 
toliau sekėsi perteikti savitą 
supančios aplinkumos supra
timą, bet matyti, kaa pasku
tinieji 15 metų nebuvo veltui 
praleisti. Paskutiniame ameri
kiečių „Photographic" maga
zine randame ,,A. Maci
jauskas of Lithuania" pami
nėjimą 

1986 metų W. Eugene Smith 
humanistinės fotografijos kon
kurse iš 98 dalyvių, atstovau
jančių 22 kraštams, A. Maci
jauskas su savo „Veterinarijos 
klinika" pateko į dešimtuko 
baigmę. Prizą 15,000 dol. 
laimėjo 38 metų belgų žur
nalistas. 

„American Photographer" 
magazinas. recenzuodamas 
naujai pasirodžiusią knygą 
„Kita Rusija: matoma nau
jųjų sovietų fotografų aki
mis", A. Macijauską išskiria 
iš kitų 18 foto meistrų, kaip 
nukreipiantį foto aparatą 
neįprasta linkme. Vietoj poli
tinės propagandos jo nuotrau
kose matosi senienos turguje. 

Medžiagą knygai surinko 2 
čekų foto istorikai, pavadin
d a m i , ,Another R u s s i a : 
Through the eyes of the new 
soviet photographers" su 165 
balta-juoda nuotraukomis . 
Kaina 35 dol. 

Edm. Jakaitis 

TEISINGUMAS 
BAŽNYTINIAM 
PERSONALUI 

JAV Nacionalinė Bažny
tinio personalo administra
torių sąjunga savo suvažia
vime paskelbė atsišaukimą, 
raginantį lygiai traktuoti 
bažnytinių institucijų samdo
mus kunigus, vienuoles ir 
pasauliečius. Ats išaukime 
paduota 10 rekomendacijų, 
kaip bažnytinio personalo 
adminsitravime galima būtų 
artimiau laikytis Bažnyčios 
socialinio teisingumo moky
m o . R e k o m e n d u o j a m a 
pašalinti algos bei priedų 
skirtumus kunigams, vienuo
liams ar pasaul ieč iams, 
dirbantiems tą patį darbą. 
Šiuo laiku daugelyje diecezi
jų ir parapijų yra skirtingos 
algų skalės k u n i g a m s , 
broliams, seselėms ir pasaulie
čiams. Taip pat rekomen
duojama įtraukti įstaigose 
dirbančiuosius į atlyginimo 
pertvarkymo svarstybas, kad 
būtų pasiekta algų sistemos, 
kuri visus profesionalus atly
gintų žmoniškom algom, 
parūpintų tolimesnį profesinį 
lavinimąsi, lygiai kvalifikuo
tus samdytų, siekiant duoti 
mažumoms progas, kad būtų 
nustatyta teisinga, efektinga 
procedūra skundams spręsti ir 
reguliariai su dirbančiaisiais 
būtų persvarstoma jų darbo 
efektyvumas. 
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Yra praeities, ateities ir 
amžinybės žmonių. Dau
gumas žmonių gyvena vie
noje ar kitoje laiko dalyje, ir 
tik mažas skaičius tepralau-
žia kelią iki amžinybės, kitaip 
sakant — nugali laiko blo
gybę. Pranašai žvelgia atei-
tin, bet jie ją mato todėl, kad 
savo dvasioje perskrodžia 
laiką, kad yra amžinybėje ir i i 
ten teisia laiką dvasinėje plot
mėje. N. Berdiajev 

A.tA. 
RIMVYDUI CINKAI 

mirus, jo svainį TADĄ KOJELĮ ir šeimą giliai už
jaučia 

EPC Int'l bendradarbiai: 
M. Baukus A. Firak 
H. Coląuhoun J Kozacky 
S. Dmytrenko A. Stys 

Mylimam broliui 

A.tA. 
RYTUI BABICKUI 

mirus, kolegas GINTRĄ ir PRANĄ NARUS ir jų šei
mą nuoširdžiai užjaučiame. 

Santara-Šviesa 

A.tA. 
RYTUI BABICKUI 

mirus, seserį GINTRĄ su šeima ir RYTO artimuosius 
giliai užjaučiame 

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 

A.tA. 
KARL J. REDECKE 

Gyveno Bethesda, Maryland, anksčiau gyveno Chica-
goje, Marąueite Parko apylinkėje. 

Mirė 1987 m. sausio 12 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus I^eonard Redecke su 

žmona Irene, anūkai David L, Leslie I. ir Christopher J. Re
decke bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a.a. Marie A. Redecke. 
Priklausė Southside Barracks =17'25-U.S. Veterans 

World War 1 ir anksčiau — Dariaus-Girėno Post S271-A.L. 
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette. 2533 W. 71 

St., koply6oje, sekmadienį nuo 3 iki 8 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 19 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus adydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę sūnus su šeima. 
Laidotuvių di.-ekt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
Muz. RYTO BABICKO 

gyvenimo kamertoną Viešpačiui sustabdžius, jo liū
dinčią motiną MORTĄ BABICKIENĘ našlę AUŠRĄ 
ir seserį GINTRĄ NARIENĘ, mūsų draugijos seniū
nę, bei visą jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ZITAI GRIGAITIENEI 

mirus, motiną PRANĘ ADAMONIENĘ. dukterį NI
NĄ, sūnus RENIŲ ir LONNY bei jų žmonas, seserį 
DANĄ SULSKIENĘ, brolį NARCIZĄ ir jų šeimas bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Ona Kovienė ir Rita 
Davė ir Vida Armstrong 
Vytas ir Regina Arnauskai 
Harley ir Elena Cotton 
•Jim ir Dalia Korte 
Albinas ir Gražina Reškevičiai 

A.tA. 
RYTUI BABICKUI 

mirus, liūdinčius žmoną AUŠRĄ, motiną MARTĄ, 
seserį GINTRĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

Yolanda ir Algis Zaparackai 

A.+A. 
ZITAI GRIGAITIENEI 

mirus, mielus „Aušros" šokėjus, dukterį NINĄ. seserį 
DANĄ ir švogerį BENIŲ ŠULSKIUS bei kitus arti
muosius užjaučiame jų liūdesio valandoje. 

Tautinių šokių ..Aušros" 
vadovės ir šokėjai 

A.tA. 
JUOZUI KUCIAUSKUI 

amžinybėn iškeliavus, sūnus JONĄ su žmona DA
LIA, anūkus RIMĄ ir SILVIJĄ su vyru nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

Algis Grigas 

A.tA. 
ZIGMUI BUDELSKIUI 

mirus, jo žmoną EUGENIJĄ ir dukras LETĄ ir YO
LANDA bei jų šeimas ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

•/. Poderienė 
L. Puodžiūnienė 

Brangiai motinai ir uošvei 

A.tA. 
BARBORAI PANAVIENEI 

mirus, bičiulius VANDUTĘ ir JONĄ STANKUS bei 
jų artimuosius užjaučia 

Ambrozaičiai Snarskiai 
Majauskai 

Ormond Beach, FL 

A.tA. 
BARBORAI PANAVIENEI 

mirus, dukrai VANDAI, žentui JONUI ir jų šeimai 
reiškiama gilią užuojautą. 

Leonidą ir Gediminas Kazėnai 

DEŠIMTIES METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VLADAS 

BARSKEVIČIUS 

Jau suėjo dešimti^ metų. kai negailestinga minis atsky 
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą. tėvą ir senelį, kurio n.-tek' 
me 1977 m. sausio 19 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalrsinv-
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžina 
ramybę. 

Už jo sielą sv. Mišios bus atnašaujamos sausio 19 d. T 
vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Maloniai kvu-eiame visus jrimines. draugus ir pažįsta 
mus dalyvauti Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels 
ti už a.a. Vlado Barskeviciaus siela 

Nuliūdę žmona ir va ikai su šeiniumi-. 

A.tA. 
JULIUI ČARNECKUI 

mirus, didelio sielvarto prislėgtai jo žmonai VERO 
NIKAI, dukrelėms RASAI. RŪTAI, jo tėvui STASU'I 
Č A R N E C K U I ir jo seseriai ZITAI sU vyru RA H BAR 
reiškia gilią, nuoširdžią užuojautą 

Stasė ir Jonas Jurgiloi 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

BRANGIAI MAMYTEI 

A.tA. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiu KUPRĖNAMS. MAN 
VYDAMS ir SLONSKIAMS bei jų Šeimoms ir kartu 
liūdžiu. 

Aldona Šileikienė 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy.. Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

Mylimai motinai, senelei bei prosenelei 

A.tA. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus, liūdinčią mūsų narę. velionės dukrą J A I A V 
GĄ KUPKENIENĘ, žentą ZIGMĄ ir visą seimą nuo
širdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Te le fonas - 652-1003 

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui 

A.tA. 
JUOZUI TIJŪNĖLIUI 

mirus, jo sūnui inž. DONATUI, marčiai INDREI ir 
anūkams DAINAI, RASAI. ARUI ir NIDAI bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 

A.tA. 
ANTANINAI KUTRIENEI 

mirus, jos vyrui teisn. JONUI KUTRAI reiškiame šir 
dinpiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

K. J. ir P Variai 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
1AIDOTUVIU I )I REKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Pa rk , Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marųuette IV.rke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
Tel. — 422-2000 
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x Lietuvių Romos Kata
likų federacijos C'hieagos 
skyrius, remiamas lietuvių 
parapijų klebonų, kovo 14-
15 dienomis rengia knkš-
niško atsinaujinimo savait
gal į . S a v a i t g a l i o t ema 
— Krikščionybė ir mes. 

x Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos mokyklos 
Motinų klubo susirinkimas 
bus. sausio 19d.. pirmadienį, S 
vai. vak. mokyklos salėje. Pro
gramoje numatyta vaikų psi
chiatrės paskaita. Penkto sky
r i a u s mokinių mo t inos 
rūpinasi vaišėmis. Visos moti 
nos kviečiamos dalyvauti. 

x Klaipėdos dienos iškil
minga jūrų skautų,-čių 
sueiga bus sekmadienį, sau
sio 25 d. Uniformuoti jūrų 
skautai,-tės -Jaunimo centre 
renkasi 8:45 vai. ryto. 9 vai. or
ganizuotai su vėliavomis eina
ma į Jėzuitų koplyčią. Po 
pamaldų 10 vai. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje iškilminga 
sueiga — Klaipėdos krašto 
vadavimo minėjimas. Vi
siems ..lituanicos" tunto jūrų 
skautams ir ..Nerijos" tunto 
jūrų skautėms dalyvavim is 
privalomas. Visi jūrų skau
tininkai.-kės ir tėveliai kvie
čiami dalyvauti. 

x LF „Li tuanica" klubo 
metinis sus i r inkimas bus šį 
sekmadienį, sausio 18 d.. 1230 
vai. p p. klubo patalpose. 2614 
W. 69 St. lithuaruan Plaza. 
Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti. Bus apta
riama klubo veikla ir ren
kama nauja valdyba. Po susi
rinkimo — pabendravimas. 

x „ D r a u g o " adminis t ra
cija ruošia ekskursiją į Kuro-
pą 1987 m. pavasarį, nuo bir
želio 12 iki liepos 2 dienomis. 
Kelionės techninius reikalus 
tvarko American Travel Ser
vice Rureau. 9727 S. \Vestern 
Ave.. Chicago. IL 60643. TEL 
312—238-9787. Bus aplankyta 
Italija. Austrija ir Šveicarija. 
Platesnių informacijų bus duo
ta vėliau. 

<pr.) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cice
ro. Bervvyn. Riverside. West-
chester ar kituose vakariniuo
se priemiesčiuose, kreipkitės į 
Alex Realty, 5727 W. Cer-
mak Rd., Cicero, IL. Tel. 
656-2233. įstaigai vadovau
ja Aleksas Šatas ir sūnus 
Viktoras. Vik toras Ša tas — 
profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bend
rovės ir privatūs asmenys. 
•Jeigu mes negalim par
duoti: mes galim patys 
nupirkti! 

(sk.) 

x Jeigu nor i te pirkti a r 
parduoti namus Dovvners 
Grove. Darien. VVestmont. Li-
sle ar apylinkėse prašom 
skambinti Jūrai Gvidienei. 
Broker — Century 21 Clark & 
Holm. Dovvners Grove. II- tel. 
963-4400. įkainavimas veltui. 

(ak.) 

x Privati pensininkų ke
lione į Lietuvą: Varšuvoje 2 
— Vilniuje 5 — Iiubline 1 — 
Krokuvoje 2 — Varšuvoje 1. 
Išskrendame gegužės 23 d. 
Skambinti Romui tel. 312 — 
778-2023 arba Hub Travel. 
8W4 S. Kedzie Ave, Chicago. 
111. 60652, tel. 471-5110. 

(sk.) 
* 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. ( s k į 

x Sol. Aldona S tempu-
žienė, visiems gerai žinoma 
mezosopranas, atliks dalį 
programos Draugo" koncerte 
kovo 28 d. Marijos aukštesnės 
mokyklos salėje. Jos laukia 
Chicagos lietuviai, nes jau s e 
niai negirdėjo koncertuojant, 
išskyrus operoje. 

x Kun. J u o z a s Dome ika , 
anksčiau gyvenęs ir dirbės Šv. 
Kryžiaus parapijoje, dabar ku 
ris laikas gyvenąs Tucson. 
Ariz.. turi antrą kartą širdies 
arterijų operaciją. Nors pc pir
mosios operacijos buvo pusė 
paraližuota, bet jis laisvą 
laiką paskiria meno kūrybai. 
Dabar neseniai vieną paveiks
lą pasiuntė į Vatikano muzie
jų, kitą paveikslą padovanojo 
vietos vyskupui. Bet savo svei
kata ir ateitimi jis pats jau yra 
susirūpinęs, nors pasiveda 
Dievo valiai. 

x P r a d e d a n t 1986 m., 
„ L i t u a n u s " galima įsigyti 
visų metų numerius, įrekor-
duotus į kasetes už 20 dol. kai
ną. Silpnų akių prenumera
tor iams tai i šganymas . 
Kreiptis „Lituanus" adresu. 
6621 S. Troy, Chicago. 111. 
60629. 

x Vyresniųjų lietuvių 
een t ro autobuso kelionė bus 
sausio 22 d., ketvirtadienį, nuo 
Seklyčios. 2715 W. 71 St., 9:30 
vai. ryto iki 2 vai. p.p. Prog
ramoje numatytas aplan-
Kymas St. Nicholas bažnyčios 
verkiančios Marijos statulos ir 
a r c h i t e k t o F r a n k Loyd 
Whright namų ir studijos, jo 
statytos Unity bažnyčios ir 
Oak Park įžymybių. Kelionės 
kaina 7.30 dol. Vietų skaičius 
yra ribotas, todėl prašome iš 
anksto rezervuotis tel. 476-
2655. 

x Rimas S t a n k u s , kuris 
buvo paskelbtas tarp iškiliųjų 
nekilnojamo turto agentų 
Re Max Real Estate. nuošir
džiai dėkoja lietuviams, kurie 
savo pasitikėjimu ir rekomen
dacijomis būdami jo klijentais 
padėjo jam to pasiekti. Rimas 
ir ateityje sąžiningai patar
naus lietuviams perkant ar 
parduodant nuosavybes: Mar-
ąuette Park, Brighton Park, 
Oak I.awn. Palos. Orland. 
Hickory Hills ir kitur. Tel 361-
5950 arba 636-6169. 

(pr.) 

x Spaudos Bal ius , 19tt7 
sausio 24 Niko's pokylių sa
lėje, 7600 So. Harlem. Prog
ramoje: Raimonda Apeikytė ir 
Los Angeles vyrų kvartetas. 
Orkestras „2ara". Pradžia 6 
v.v. Kviečiami visi. Registruo
tis tel. 434-7270 pas E. Valiu-
kėnienę. arba 448-7420 įst. 448-
4520 namuose pas Vidą 
Jonušienę. Rengėjai: AL. 
Tautinė S-ga. 

(sk.) 

x Baltic M o n u m c n t s . Inc., 
2621 W. 71 Street, ( hicago. 111. 
Tel. i76-2*h2. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Lietuvos Vyčiai, kaip 
kiek vieneri ai s metais, vasario 
mėnesi rengia 1-ietuvos Nepri
klausomybės minėjimą — lie-
tuvos prisiminimų banketą. 
Šiemet banketas „Memories of 
I i thuania" bus Martiniųue 
restorano salėje vasario 8 d., 
sekmadienį. linksmoji dalis 
prasidės 4:30 vai., vakarienė 
5:30 vai. p.p. Bankete bus 
pagerbtas treneris Konnie J. 
Savickus Iietuvos krepšinio 
laimėjimo 50 metų proga. 
Vadovauja Algirdas Brazis ir 
Irene Šankus. 

x Raimundas Pilipavi
čius (FiKp), kvebekietis. savo 
gyvenime perėjęs skirtingą 
nuo kitų išeivijos kelią, už 
poeziją laimėjęs keletą pre
mijų Kanadoje, atvyksta į 
Chicagą ir Santaros-Šviesos 
rengiamoje vakaronėje penk
tadienį, sausio 23 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėj atliks 
savo rašytinės ir dainuotinės 
kūrybos iietuviškai-angliškai 
rečitalį. J is jau pasirodė 1986 
m. Tabor Farmos suvažia
vime, kur savo originalumu 
nustelbė visus kitus svečius. 

x Bronė Cižikaitė, Chi
cago, 111., O. Kapteinis. Chi
cago Ridge. 111., E.M. Valiu-
nienė. Southampton. N.Y., 
kiekviena atsiuntė po 25 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Kons tanc i ja Stungi e-
n ė . Richmonu Hts.. Ohio. 
„Draugo" paramai atsiuntė 25 
dol. auką. Vladas Civinskas. 
Chicago. 111.. Jurgis Valaitis. 
Stamford. Ct.. Wi!l 8umila, 
Trumbuil. Ct. Saulytė Dam'b-
rauskas, Omaha. Nebraska. 
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. I^abai dėkojame. 

x P r a n a s Nenius, Union 
Pier. Mich.. Antanas Viktorą. 
Chicago. 111.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų ir visiems palin
kėjo linksmų švenčių ir 
darbingų 1987 Naujų Metų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Anelė Kručas , Chicago. 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 25 dol. 
auką ir palinkėjo geros 
sėkmės. Anele Kručą skelbia
me garbes prenumeratore. o 
už auką labai dėkojame. 

x Laiškai Lietuviams, 
Krikščionybės Jubiliejaus pro
ga, ruošia ekskursiją nuo bir
želio 11 d. iki liepos 2 d. Aplan
kysime Romą Veneciją. 
Budapeštą ir Jugoslaviją. Dėl 
informacijų kreiptis į Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Ave.. Chi
cago, 111. 60643. tel. 238-97*7. 

(sk.) 

x Alg imanto K ežio foto
grafijų 19S7 metų kalendorius 
jau išėjo iš spaudos ir gauna
mas ..Drauge". Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyven
tojai moka 12.80 dol. 

(sk.) 

/ • > ii M V 

ĮJOS Angeles Vyru kvartetas su vadove ir akompaniatore. Iš kairės: muz. Raimonda Apeikytė. 
Rimtautas lUibšys. Antanas Polikaitis. Bronius Seliukas ir dr. Emanuelis Jarašūnas. Jie dai
nuos Liet. Tautinės sąjungos rengiamame spaudos buliuje Nikos restorano salėje sausio 24 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Akiniai s iun t imui į Lie
tuvą. Kreiptis } V. Karosaitę 
— Optical Studio. 2620 West 
71 Street. Chicago, Iii. b()629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x P a l a n g a . Kla ipėda (su 
nakvyne). P a n e v ė ž y s , Kau
n a s , tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys 
G. T. I n t e r n a t i o n a l . Inc. , 
ek sku r san t a i . Registruotis 
prašom skambinti: (312) 471-
1700. 

(sk.) 
X Lietuvišku šriftu rašomosios maši
nėlės Paprastos neelektnnės ..Trave' 
Oe-iux' i JAV. $160 00 US dol Oro 
paštu S165 00 Siunčiu ir i Lietuvą. 
Atst Olympia 

STASYS PR AK A PAS, 
49 Norsaman St.. Toronto, Ontario 
M 8 Z 2P7, Canada. Ta i . 233-4496. 

(sk.) 

x Lietuvos Vyčiai, Iie
tuvos Nepriklausomybės ats
t a t y m o š v e n t ę m i n ė s 
BANKETU, vasano 8 d. 
Martinique salėje, 2500 W. 95 
St.. Evergreen Parke. Bankete 
bus pagerbti Amenkos lietu
viai sponininkai. kurie 1937 
m. padėjo Lietuvai laimėti Eu
ropos krepšinio pirmenybes 
Programos vedėju bus Haris 
Petra i t is dalyvavęs tose 
krepšinio rungtvnėse. Meninę 
programą atliks solistai Eglė 
Rukštelytė ir Algirdas Brazis. 
Šokiams gros Aido orkestras. 
Bilietų kaina asmeniui 25 dol. 
Pradžia 4:30 v. p.p. Chiragos 
lietuviai jūs esate kviečiami 
kartu su Vyčiais atšvęsti 
Iietuvos Nepriklausomybės 
šventę ir pagerbti garbę Lietu
vai atnešusius sportininku.-
Skambinkite Emilijai Pakal
niškienei FR 6-64*9. arba -luu-
jai Zakarkienei HE 4-77h-"> — 
jos papasakos jums viską tuo 
reikalu. Banketo rengimui pir
mininkauja Algirdas Brazis ir 
Irena Sankutė. 

(sk.) 

SPAUDOS BALIUI 
ARTK.JANT 

Spaudos balius, ruošiamas 
Amerikos lietuvių Tautinės s-
gos valdybos, pirmininkau
jamos dr. l>eono KriauČeliūno. 
šuoliais artėja prie nustatytos 
datos. .Spaudos baliaus ren
gėjai yra numatę neeilinę 
metunę programą, kurią atlik
ti pakvietė pagarsėjusį Los 
Angeles vyrų kvartetą, šiuo 
metu vadovaujamą pianistės 
Raimondos Apeikytės. Norė
dami patirti dainininkų nuo
taikas susisiekėm" su kvar
teto dalyviu Rimtautu Dabšiu 
ir užklausėme, kaip jie jau
čiasi, ruošdamiesi iš šiltų kraš
tų atvykti į šaltą Chicagą. 

Kvartetą sudaro tenorai — 
Emanuelis -Jarašūnas ir Bro
nius Seliukas. baritonas Anta
nas Polikaitis ir bosas Rim
tautas Dabšys. muzikinė 
vadovė yra kompozitorė 
Raimonda Apeikytė. o meni
nis vadovas režisierius Petras 
Maželis. Praėjusią vasarą 
kvartetas lankėsi tolimojoje 
Australijoje (ten buvo žiema) 
ir davė tris koncertus, kuriu 
pelną paaukojo ruošiamam 
jaunimo kongresui remti. 

Kvarteto nariai dar tebedir
ba, yra išsibarstę po plačiąją 
J/oš AngeU-s apylinkę (75 
myliu spinduliu) ir susirinkti 
repeticijoms nelengva, bet 
meilė dainai visas kliūtis 
nugali. Jei nedirbtų, tai už dy
ką kaip paukščiai negalėtų 
dainuoti. Stebisi dr. I*. Kriau
Čeliūno drąsa visą penketuką 
iškviesti i šaltąją Chicagą. 
nors mieliau visus matytų šil
tojoje Kalifornijoje. 

Repertuarą sudaryti ir 
paruošti padeda naujoji kvar
teto vadovė kompozitorė R. 
Apeikytė. kuri vyrus veda dai
nos keliu ir neleidžia nuklysti. 

Nors ir žiemos metu. tikisi 
šilto lietuvių priėmimo, kokio 
susilaukė ir pirmojo koncerto 
metu. Manau, mūsų lietuviš
kąja visuomene jiems neteks 
nusivilti ir. nežiūrint oro sąly
gų, sulėksime pasiklausyti 
garsiojo vyrų kvarteto ir 
pabendrauti tarpusavyje. 

<aj> 

TBEJ] METAI BE 
DR. KAZIO 

MARTIN KAUS 

Sausio 13 d. 9 vai. ryto a.a. 
dr. Kazio tėveliai agr. Stasė ir 
Klemensas Martinkai, sesutė 
Kristina ir daug artimųjų bei 
pažįstamų Jėzuitų koplyčioje 
dalyvavo šv. Mišių aukoje už 
a.a. Kazio vėlę. Šv. Mišias 
atnašavo ir momentui pritai
kytą pamokslą pasakė gerai ir 
artimai jį pažinojęs ir jo tau
rią asmenybę visad vertinąs 
kun. J. Borevičius, S J. Dar ir 
p<> trejų liūdesio metų sukre
čiantis gailestis gaubė daly
vių veidus, begalinis skaus
mas veržėsi iš jo tėvelių ir 
sesutės mylinčių širdžių, 
skausmo ašaros vilgino mie
los mamytės veidą. 

A.a. dr. Kazio Martinkaus nuo
trauka yra daryta 3 mėn prieš jo 
mirtį Vilniuje. 

Biochemijos dr. Kazys Mar
ti nkus buvo gimęs 1953 m. bir
želio 9 d. Chicagoj. Jo subren
dusią dvasią Viešpats į savo 
amžinąją buveinę pasišaukė 
1984 m. sausio 13 d. Vos 30 
metų sulaukusį beviltiška liga 
gliobiastoma multiforme 
paguldė jauną kūną į karstą. 
Dr. Kazio trumpo prasmingo 
gyvenimo pėdsakai trumpai 
atžymėti LE XXXVII papil 
dymų tome. 

Biochemijos daktaro laipsnį 
gavo 1982 m. parašęs ir apgy
nęs disertaciją ..Studies of the 

Biosynthesis of Streptothiri-
cin F.". Tos srities jo trum
pa studija lietuvių kalba buvo 
atspausdinta,.Technikos žody
je" 1983 m. Dr. Juozas Moc-
kaitis, atidžiai ją perskaitęs, 
pripažįsta dr. Kazį Martinkų 
buvus giliu mokslininku, nors 
tą studiją parašęs būdamas 
dar doktorantu. Be to, jau 
šešias mokslines studijas buvo 
paskelbęs tarptautinio masto 
žurnaluose. 

Dr. Kazio gyvenimo kelionė 
baigta, bet jo numatyti moks
liniai darbai, jo troškir - bio
chemijos tyrimo tyje 
atskleist i dar ne įvyk tas 
paslaptis liko nebaigti. Jo 
šviesaus atminimo įamži
nimui jo tėveliai, sesutė ir arti
mi draugai yra įsteig* sti
pendijų fondą, iš kurio 
susidariusių procentų kiek-
vieneriais metais bus skiria
mos stipendijos lietuvių 
k i l m ė s s t u d e n t a m s , 
studijuojantiems mokslinių 
tyrinėjimų ir lituanistikos 
srityse. 1986 m. 
buvo paskirtos 
dijos: Illinois 
chemijos doktorantui lietuviui 
1000 dol. ir Toronto universi
teto Kanadoje lietuvaitei, stu
dijuojančiai molekulinę biolo 
giją, 500 dol. Abudu aktyvūs ir 
lietuviškoje veikloje. 

Taip ir pildosi poeto Kausto 
Kiršos pranašiški žodžiai: 
..Juk tas dar nemirė, kas atgu
lė kapuos". 

Po pamaldų tolimesnis 
pabendravimas ir pasivaišini-
mas vyko JAV LB socialinių 
reikalų tarybos Sekivčioje. 

L. 

pirmą kartą 
dvi stipen-
universiteto 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— K a n a d o s L ie tuv ių 
katalikių moterų draugija 
Lietuvos Kankinių parapijoje 
surengė gruodžio 7 d., sekma
dienį, metinę šventę. Prog
ramą atliko Aldona Totorai-
tienė, kur deklamavo savo ir 
kitų poetų eilėraščius minti
nai. Pasirodo, kad A. Totorai-
tienė yra ne tik dailininkė, bet 
ir poetė bei aktorė. Vakarienei 
ir visam minėjimui vadovavo 
pirm. G. Trinkienė. 

ARGENTINOJE 
— A.a. Regina Minetai-

tė-Dulksnienė, 61 metų am
žiaus, spalio 10 d. mirė °eris-
so mieste. Ji buvo ištekėjusi už 
Simono Dulksnio Urugvajuje, 
o paskui persikėlė į Berisso 
Argentinoje. Nuliūdime liko 
vyras Simonas, trys dukterys 
ir anūkė. Palaidota Berisso 
kapuose. 

— A . a. V i k t o r i j a 
Sadauskai tė-Canga, 48 metų 
amžiaus, vėžio ligos pakirsta, 
mirė rugsėjo 13 d ligoninėje. 
Nuliūdime liko vyras, trys duk
ros, motina Ona Sadauskienė-
Pipirienė ir patėvis Paulius 
Pipiras. 

— A.a. Agnietė Pavalky-
tė-Bundzienė, 87 metų am
žiaus, mirė liepos 9 d. Argen
tinoje gyveno nuo 1927 m. 
Vyras a.a. Marcelius Bundza 
jau buvo miręs 1960 m. Liūde
sy liko dvi dukterys su šei
momis. Palaidota Avellane-
dos kapinėse. 

— A.a. Anastazija Olijnik 
de Slusar rugsėjo 11 d. mirė 
Berisso mieste. Nuliūdime liko 
duktė Elena Mikelaitienė su 
vyru, dvi seserys su Šeimomis. 

BRAZILIJOJE 
— A.a. Stepas Naruš is po 

trumpos ligos mirė rugsėjo 8 d. 
Sao Paulo St. Helena ligoninė
je. Velionis buvo gimęs 1902 m. 
spalio 3 d. Pakryžiaus km., Ute
nos apskr. Vedęs Salomėja^ 
Lileikytę išvyko 1929 m. į 
Braziliją ir čia gyveno iki mir
ties. Buvo linksmas, uolus 
katalikas, visų mėgiamas žmo
gus. Prieš kurį laiką buvo jau 
išėjęs į pensiją. Paliko nuliū
dime žmoną Salomėją ir krikš
to sūnų Jurgį Kavaliauską, 
taip pat liko ok. Lietuvoje 
vienas brolis. 

— A. a. Mykolas Budriū-
nas, 74 metų amžiaus, mirė 
Sao Caetano mieste rugsėjo 9 d. 
Brazilijoje gyveno nuo 1930 m. 
Nuliūdime liko jo artimieji. 

DAUGIAU 
PERSODINIMO 

OPERACIJŲ 

Skelbiamas naujas potvar
kis Illinois valstijoje. įparei-
gojąs ligoninių adminstraciją 
paraginti mirštančiųjų gimi
nes — duoti sutikimą jų or
ganus persodinti ligonims. 
kurie laukia, kad būtų iš kur 
gautas pakaitalas jų nesvei
koms kūno dalims. 

x Buv. Lietuvos Policijos 
tarnautojų klubas, Chicago. 
III., per H. Suvaizdį įteikė 25 
dol. auką ir palinkėjo dar
bingų 1987 Naujų Metų. 
Nuoširdus ačiū. 

x V y t a s V i l č i a u s k a s , 
Ru<fwell. N M., mūsų rėmė
jas, pratęsė „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 10 dol. už kalė
dines korteles ir 30 dol. 
dienraščio paramai. Vyt. 
V.lčiauską įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Inž. Renius Dičius, Dow 
ners Qnm iii., lankėsi ..Drau
ge" ir ta proga įteikė 26 dol. 
auka dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ačiū. 

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

Tel. — 776-5612 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

6247 <^ -ĄiAzit i^rutnut. 

Cnicaao, 0£bot2Q 

Otf — 776-5700 
c£>a\bo vai- nuo g iki 7 oal. <sak. 

t^titaa Q v. t. iki ' irai. a. 

PI .H pirmininkas skautininkas Vytautas Kamantas Clevelande susi 
tikęs su vyr. skt. Nijole Kersnauskaitė (kairėje) ir vyr sktn Izabele 
.Jonaitiene. 

Nuotr Vlado Bacevičiaus 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago. IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak 
SeStadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364 

Oak Brook. IL 60521 
Tel. Ofs. 990-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 
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