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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

„Konfliktas 
gimtadienio dieną" 

A- Svirbutavičiūtės straipsnio komentaras 
Šių metų „Jaunimo gretose" 

1-me ir 11-me numeriuose su 
rimtu dėmesiu netgi smulkme
niškai buvo gilinamasi į lietu
viškųjų pankų vidaus pasaulį — 
nuo spalvotų šukuosenų ir knie-
džių prismaigstytų striukių iki 
jų filosofavimų ir receptų, kaip 
apsisvaiginti pigesne už degtinę 
„chemija". Štai, atseit, globa
linė visuomeninė problema! Ir iš 
kur? I r kodėl jie taip?! O ar nors 
viena žinutė spaudoje paminė
jo, kad Lietuvoje yra tūkstančiai 
ka t a l i kų j aunuo l ių , kurie 
gyvena pozityviais idealais, 
moka linksmintis be degtinės, 
brangina straipsnyje paminėtas 
liaudies dainas, domisi tautos 
kultūriniu palikimu ir jį saugo, 
sugeba skaisčiai mylėti ir kurti 
darnias, laimingas šeimas? Ar 
pasidomėjo bent vienas sociolo
gas, bent vienas oficialus lei
dinys, iš kur jiems ta i , kokie 
pradai žmonėse tokias savybes 
išugdo, kai aplinka y ra atvirai 
amorali, priešiška? Ne, kur ten, 
— toli mums iki pankų, o jeigu 
mumis kas ir susidomės, tai ne
bent KGB ar panašaus reido da
lyviai... Žinoma, mes netrokš
t ame valdiškų pagyrimų — ne 
dėl jų, o dėl Dievo ta ip gyvena
me. 

O tačiau jau seniai pastebė
jome iškalb ingų požiūrių 
nevienodumą — užrašytas ant 
sienos svetimakalbis keiks
mažodis metų metais pui
kuojasi centrinėje gatvėje, ir 
niekam akių nebado, o teužrašo 
t i k kas „Laisvę tikėjimui! 
Laisvę politiniams kaliniams!" 
Tą pačią naktį ne t a i (sic!) kad 
tinkas, plytos bus nugremžtos... 
Dėl šių akivaizdžių traktavimo 

skir tumų tenka pripažinti: 
teisūs Gražuliai savo 
pareiškime rašydami (kuo taip 
piktinasi korespondentė), kad 
„ t ik int ie j i persekiojami", 
„terorizuojami", „kur sąžinės 
laisvė?" Ir neveltui, matyt, tiek 
nerimo autorės apklausinėja
mos mokinukės akyse, kurį 
Svirbutavičiūtė sakosi 
pastebėjusi. Straipsnį Svir
butavičiūtė užbaigia ateistinei 
pedagogikai labai būdingu 
pagyrimu berniukui, kuris: 
„Vyras, mat — močiutės įkalbi
nėjamas eiti į bažnyčią — čiūkšt 
ir pro langą iššoka". Ir toliau: 
„Vaikai renkasi kelią. Tegu 
renkasi savarankiškai. Leiskite 
jiems pasirinkti tiesų, be klyst
kelių". 

Taip, korespondente, jūsų 
aprašyti vaikai pasirinko kelią 
— kaip pati pastebėjote — be 
alkoholio, su lietuviška daina, 
tėvų priežiūroje. Ir Jums, ir 
reido dalyviams jisai pasirodė 
nelygus, su klystkeliais. Siūlote 
rinktis kitokį. Tiktai abejotinas 
tiesumas to kelio — „čiūkšt ir 
pro langą" — kurį lengvabūdiš
kai patariate . 0 jeigu jau 
pradėjome kalbėti apie kelius, 
tai leiskite užbaigti puikaus 
Tengizo Abuladžės filmo 
„Atgaila" paskutiniu kadru. 
Prisimenate — prie herojės 
priklibikščiuoja senutė ir 
klausia, ar šis kelias veda į 
šventovę. Jai atsakoma, kad tai 
šventovę sugriovusio diktato
riaus vardo gatvė ir į jokią 
šventovę j i nebeveda. Senutė 
nustemba: „Tai kam apskritai 
reikalingas toks kelias, kuris 
neveda į šventovę?!" 

(Pabaiga) 

Aiškus pranešimas 
amerikiečiams ir rusams 

Gorbačiovas — sovietų diktatorius 
Maskva. — Jei kas dar turi 

abejonių, neaiškumų ar kokių 
nors iliuzijų ko siekia Gorbačio
vas ir ko nori dėl Sovietų 
Sąjungos, nekaltinkime jo, nes 
jis viską aiškiai pasakė duotame 
pasikalbėjime televizijai prieš 
važiuodamas į Ameriką. 

Mes skaitome tarsi apsiblausę 
ir kalbame patys sau apie glas-
nost, netikėdami, ko Sovietai 
nori ir ką jie daro, ir manome, 
kad tai nelies mūsų. Bet kai 
dalykai pasidaro vėl migloti, 
prisiminkime Tomo Brokaw 
interview su Gorbačiovu, kuris 
buvo perduotas per NBC tele
vizijos tinklą. 

Gorbačiovas ten pasirodė pasi
tikįs savimi, norįs galios ir susi
tarimo su Vakarais , kurie 
padėtų a t s t a t y t i beveik 
bankru tuo janč ią Sovietų 
Sąjungos ekonomiją po 70 
socializmo metų. 

Tai reali žinia — Gorbačiovo 
asmuo ir noras imtis* rizikos, 
priedo dar gražūs pasisakymai 
už taiką, kurios trokšta visi 
žmonės, padarė jį populiariu 
pasaulyje, kad net su jo užrašu 
„I love Gorby" nešiojami marš

kiniai ir specialūs ženklai — 
sagos. 

Pamirškite glasnost 

Bet jei Vakarai sapnuoja, jog 
jo planuose įskaitoma ir atviras 
Sovietų bendruomenės žodis, 
kad ateitų laisvė ir ji tęstųsi , 
kad žmonės galėtų laisvai kal
bėtis, diskutuoti ir laisvai pasi
rinkti, tai jau ne Gorbačiovo 
problema. Tame televizijos pasi
kalbėjime jo pasisakymas buvo 
aiškus: Pamirškite visa tai! Gor
bačiovas aiškiai davė suprasti, 
jog jis ne todėl tapo Komunistų 
partijos generaliniu sekreto
riumi, kad būtų skaldomasi par
tijoje. 

Gorbačiovo misijos tikslas la
bai aiškus: pagerinti, sustiprinti 
ir apsaugoti Sovietų sistemą 
Komunistų partijos kontrolėje. 
Ir jis žinojo, kad tas pasikalbė
jimas bus perduotas ne vien tik 
amerikiečiams, bet ir jo paties 
žmonėms. Kai jis kalbėjo šiltai 
amerikiečiams, kad jie vėl taptų 
sąjungininkais, jis tuo pačiu 
metu pareiškė rusams, kad 
neaušta nauja politinės laisvės 
diena. 

Baltųjų rūmų pietinėje pusėje, aikštėje, buvo sutiktas Sovietų Sąjungos galva Michail Gorbačiovas su 21 šūviu, kaip sutinkami oficialus valstybių vadai. 
Ši nuotrauka daryta nuo Washingtono paminklo viršaus. 

Pasirašyta Amerikos — Sovietų 
nusiginklavimo sutartis 

Washingtonas. Nevengiant 
lakių gražbylistės žodžių apie 
naują taikos erą ir susipratimą, 
JAV prezidentas R. Reaganas ir 
Sovietų Sąjungos vadas pasirašė 
antradienį, gruodžio 8 d., pir
mąją sutartį sumažinti abiejų 
kraštų ginklų arsenalą. 

Šia sutartimi yra eliminuoja
ma 3,800 branduolinių raketų, 
kurios priklauso vidutinio 
nuotolio ir trumpesniųjų 
distancijų sričiai. Sutar t i s 
pasirašyta Baltųjų rūmų salėje 
stebint abiejų kraštų delega

cijoms, kabineto nariams ir 
užsienio diplomatams. Abu 
vadai savo pasirašymo susita
rimo kalbose išreiškė norą 
toliau bendradarbiauti, plėsti 
tampresnius ryšius tarp abiejų 
kraštų ir pradėti derybas ilgųjų 
distancijų raketų sumažinimui 
ir konvencionalinių pajėgų 
sulyginimui. 

Griežtos pat ikr inimo sąlygos 

Ši sutartis žymi, jog pirmą 
kartą didžiosios valstybės su-

Kremliaus gudravimai 

Tai buvo sovietų piliečiams 
gudraus „pasikeitimo" įspė
jimas. Nėra revoliuciškos lais
vės sovietų masėms. Intelektu
alams duodama truputį laisvės, 
sukuriant ką vengrų disidentų 
rašytojas Miklos Haraszti rašė 
savo knygoje „Aksominis kalėji
mas" arba pirmenybė kalėjime. 
Pasikalbėjime Gorbačiovas 
galėjo pasakyti, jog glasnost yra 
tikras Kremliaus pasikeitimas 
kontrolės ir tiesos atveju. 
Kiekvieną kartą jis panie
kinamai tai paneigė: 

A f g a n i s t a n o k laus imu 
pasakė, kad Sovietų Sąjungos 
invazija buvo draugiškas gestas 
savo kaimynui, kuriam grėsė 
pavojus iš kitur. 

Centro Amerikoje VVashing-
tono priekaištai apie Sovietų 
Sąjungos teikiamą pagalbą 
Kubai ir Nikaragvai yra tik 
noras pridengti savo slaptai in
tervencijai tame regione. 

Berlyno sienos panaikinimo 
reikalu jo atsakymas yra: Ne! 
Rytų Vokietija turi suverenite
to teisę apsisaugoti save nuo 
Vakarų Berlyno pavojaus. 

Žmogaus teisės, kad leistų 
Sovietų piliečiams laisvai emi
gruoti, atsakymas buvo: ne! Mes 
apsaugojame save nuo 
„smegenų sumažinimo", kad jų 
negautų Amerika ir todėl negali 
būti tokio nonsenso kaip laisva 
emigracija. 

D e m o k r a t i j o s r e i k a l a s : 
jokios kitos partijos, tik komu
nistų tegalima. Niekas negali 
veikti be partijos kontrolės, ar
ba, niekas negali norėti, kad 
būtų daroma kas nors greičiau 
ar lėčiau, bet t ik taip kaip 
Gorbačiovas nori. 

Paskutiniu metu Sovietai 
sako amerikiečiams tai, ko jie 
pageidauja. Tai nauja komuni
kacijos priemonė užliūliuoti 
savo kitiems tikslams. 

Visiška Saugumo kontrolė 

Jei Gorbačiovas norės pasi
rašyti sutartis, amerikiečiai pa
sirašys, nežiūrint kiek bus lais
vės duota sovietų žmonėms, ra
šo šią savaitę New York Times. 
Vienas dalykas aišku: jokia dik
tatūra negali policijos kon
troliuoti ir komanduoti kariškos 
mašinos. Kas pažadėta šian
dien, rytoj gali būti nevykdo ua. 
Visada reikia atsiminti su kuo 
turima reikalo. 

Gorbačiovas yra įdomiausias 
sovietų partietis nuo pat Stalino 
laikų, rodo Times/CBS žmonių 
balsavimai. Bet kaip Stalinas 
buvo, taip ir visi kiti Komunistų 
partijos generaliniai sekreto
riai, jei jis dar yra valdžioje, jis 
yra Sovietų Sąjungos diktato
rius. Demokratijai nėra vietos. 
J is tą pr iminė televizijos 
žiūrovams ir klausytojams to 
pasikalbėjimo metu, kad to 
neužmirštų ne tik rusai, bet ir 
amerikiečia.. 

tarė sunaikinti vienos klasės 
visus ginklus. Pasirašyta sutar
tis reikalauja sunaikinti raketų 
inventorių, kurių nuotoliai yra 
nuo 300 iki 3,600 mylių. 
Dokumente yra nustatytos 
labai griežtos pat ikr inimo 
sąlygos istorijoje, kurios leidžia 
Amerikos ir sovietų inspek
toriams kiekvienos valstybės 
teritorijoje tikrinti raketas ir ar 
yra laikomasi sutartų sąlygų. 

Pasirašant sutartį, preziden
tas Reaganas pasakė, jog „neį
manoma vizija tapo realybe", 
kuri po 6 metų derybų buvo 
pasiekta. Gorbačiovas, pasira
šydamas, tvirtino, jog tai yra 
„svarbus įvykis visai žmonijai", 
bet jis pridėjo, kad gal būt dar 
yra per anksti dėti laurus ant 
savo pečių, reikia dar eiti ir prie 
kitų reikalų. 

principus: raketų patikrinimą 
vietoje ir asimetrinį ginklų 
mažinimą, kur i s galutinėje 
išvadoje turi būti lygus tam 
pačiam ska ič iu i abiejose 
pusėse. 

Prez idento d r a u g i š k u m a s 
Pasitarimai tuojau pat buvo 

vedami apie konkreč ius 
re ika lus . Abu vadai Ovai 
įstaigoje tuoj surado būdą at
virai kalbėtis. Prezidentas pa
sakė Gorbačiovui: „Mano var
das yra Ron" ir Gorbačiovas 
atsakė: „Mano yra Michail"'. 
„Kai mes tariamės privačioje 
sesijoje, mes galime vienas kitą 
vadinti vardais", pasakė pre
zidentas. 

Amerikos ir Sovietų oficialios 
delegacijos tuoj pasidalino į dvi 
darbo grupes: viena pradėjo 
diskutuoti ginklų kontrolės pro
blemas, o kita žmogaus teisių ir 
regioninių konfliktų klausimus. 
Reaganas pastebėjo, kad „dabar 
turime pereiti nuo prieštaravi
mų į bendradarbiavimą". 

IBF sutartis šiuo metu siun
čiama į Senatą jos ratifika
vimui. 

Reaganas: „Aš visada jaučiau, kad 
mūsų žmonės turėjo būti geresni 
draugai daug seniau". 

Gorbačiovas: „Mes taip pat 
norime rimčiausio dialogo ir kitais 
Sovietu — Amerikiečių santykių 
reikalais". 

Esą svarbu ir toliau ta r t i s 

Po pasirašymo iškilmių, abu 
vadai kalbėjo televizijoje 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms, pareikšdami opti
mizmą, kad bus nugalėti ir 
dabar esantys skirtumai tarp 
abiejų kraštų. Reaganas pasakė: 
„Mes kuriame istoriją", cituo
damas Tolstojų. Gorbačiovas 
pranašavo, kad INF sutartis bus 
ilgai atsimenama žmonijos, 
kuri gyvens be karo. Bet jis tuoj 
priminė, kad dabar reikalinga 
sus i tar t i ilgųjų distancijų 
ginklų, cheminių ginklų ir 
konvencionalini jėgų suma
žinimu. 

Sutartis turi du svarbiausius 

Ukrainoje suimti 
žmogaus teisių 

kovotojai 
M a s k v a . Keturi žmogaus 

teisių kovotojai šį antradienį, 
kada VVashingtone Gorbačiovas 
pasirašė viešai sutartį, Ukraino
je buvo areštuoti, o kitus sep
tynis įspėjo, kad neorganizuotų 
žmogaus teisių seminaro, nes 
ta i yra prieš įstatymus. 

Keturi buvę politiniai kaliniai 
buvo suimti Lvovo mieste ir 
apkaltinti narkomanija. Ukrai
niečiai teisių aktyvis ta i — 
Viačeslav Cernovol. Michail 
Goring ir Ivan Geli ir armėnas 
disidentas Parui r A i n k y a n 
buvo policijos areštuoti, kai 
buvo pasiruošę vykti Maskvon 
į žmogaus teisių seminarą, 
kuris turi prasidėti šiandien. 

Penkių dienų s e m i n a r ą 
organizavo Glasnost Spaudos 
k lubas , ku r i s r eg i s t ruo ja 
žmogaus teisių pažeidimus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šiandien , gruodžio dešim
toji, yra oficiali žmogaus teisių 
diena, kurią mini daugelis 
pasaulio kraštų ir tarptautinių 
organizacijų. Minime ją ir mes, 
pavyzdžiui Toronte, Kanadoje, 
l i e tuvia i , la tv ia i , estai i r 
ukrainiečiai prie miesto rotušės 
ruošia demonstracijas, kurių 
metu ant 2,000 juodų balionų 
b u s i š rašy ta polit inių bei 
sąžinės kal in ių pavardės , 
kuriems prašoma siųsti laiškus 
ir Kalėdų sveikinimus, kai juos 
žmonės suras nukritusius ant 
žemės. 

— Washing tone Sveikatos 
departamentas praneša, kad yra 
susekta, jog kasmet po bilijoną 
dolerių būdavo išmokama ne 
t i e m s a smen ims , ku r i ems 
pagalba turėjo būti išmokėta. 
Dabar bus maždaug sutaupyta 
apie 800 mil. dol. kasmet Svei
katos pašalpų išdavime. 

— P e a r l H a r b o r japonų 
ataka prieš 46 metus, kurioje 
žuvo 2,400 vyrų, buvo daug kur 
pasaulyje prisiminta. Tai įvyko 
1941 m. gruodžio 7 d. 

— Romoje pagarsėjęs italų 
vyriškų rūbų siuvėjas Franco 
Litrico pristatė Grobačiovui 7 
eilutes ir paltą, kurių vertė yra 
9,000 dol. Tas pats siuvėjas buvo 
pas iuvęs e i lu tę Nik i ta i 
Chruščiovui , k a i j is buvo 
atvykęs į Jungtines Tautas ir 
čia nusimovė batą. Litrico klien
tais buvo buvę prezidentai Ken-
nedy ir Nixonas, Argentinos 
diktatorius Peronas, Benny 
Goodman ir John Houston. 
Sovietu ambasada Italijoje tam 
siuvėjui pristatė Gorbačiovo 
išmieras. kuris pasiuvo tas 
eilutes. 

— Jeruzalė je Reuterio žinių 
pranešimu, teismas įsakė at
vykti Izraelio Užsienio reikalų 
ministeriui Shimon Perės į 
teismą ir liudyti šnipo Morde-
chai Vanunu byloje, kuris 
išdavė branduolines paslaptis. 

— Ottawoje reiškiamas pasi
tenkinimas, jog pavyko Kana
dai ir Amerikai susitarti dėl 
prekybinės su ta r t i es , kuri 
turės būti pasirašyta premjero 
Brian Mulroney ir prez. 
Reagano. Ta sutartis panaikins 
prekybos tarifą dešimčiai metų 
tarp Amerikos ir Kanados, 
pradedant 1989 m. sausio 1 d. 

Sovietų Sąjungoje. Jų 
dienotvarkėje yra socialinės, 
ekonominės. religijos ir 
susirinkimų teisės reikalai. 
Seminaro organizatoriai sako, 
jog išnuomavo 150 vietų salę, 
kurioje vyktų posėdžiai, jei KGB 
jų neišvaikys. 

Sovietų Užsienio ministerija 
turėjo spaudos konferenciją, 
kurioje puolė Vakarų 
žurnalistus už aprašymą, ką tik 
buvusių žydų demonstracijų 
Vakarų spaudoje. Tam turįs 
būti padarytas galas. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 10 d.: Melkvįadas, 
Eulalija. į ima. Eidimtas. 

Gruodžio 11 d.: Damazas I, 
Garbu tas , Danisa. Valdis. 
Dirvone. 

ORAS 

Saulė teka 7:06. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 30 1. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane WestfDrd, MA 01886 

VYČIŲ CHORAS 
KVIEČIA 

Lietuvos Vyčių choras, 
seniausias lietuvių choras Chi-
cagoje, vadovaujamas nepails
tančio dirigento muziko Fausto 
Strolios (jau baigia pasveikti po 
avarijos), ruošia metinį pokylį 
1988 m. sausio 16 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Šaulių salėje. Me
ninę programą atliks Vyčių cho
ras. Bus šalta-šilta vakarienė, 
laimėjimai, šokiams gros ..Gin
taro" orkestras. Užsitikrinti 
vietas, skambinkit pirmininkei 
Estelai Rogers, tel. 925-3948, 
Virginijai Bužėnienei. tel. 
598-4720, arba Margaritai N'or-
vaišis. tel. 737-5702. 

Choro valdyba maloniai visus 
kviečia pokylyje dalyvauti ir tuo 
pačiu paremti choro veiklą, nes 
jis daug nusipelnęs lietuvybės 
išlaikymui mūsų išeivijoje. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 
PHILADELPHIJOJE 

Atėjus šaltam rudenėliui, 
prasideda ne tik mėnesiniai ir 
metiniai susirinkimai, bet ir 
kiti renginiai, kaip Kūčios, Ka
lėdos ar sukakčių minėjimai. 
Tai nereiškia, kad per vasaros 
karščius sustoja veikla. Vasarą 
kuopa siuntė atstovus į Kansas 
City vykusį Lietuvos Vyčių 
visuotinį suvažiavimą ir į Pitts-
toną apygardos seimelin. Itin 
maloni staigmena, kai Juozas ir 
Ona Marro pakvietė vyčius į 
savo Sea Isle City, NJ. puikius 
namus. Paplūdymyje maudė
mės šiltame vandenyje, o išalkę 
ar ištroškę nebuvome šeiminin
kų užmiršti. Visi buvome paten
kinti, o jei kas buvome pavargę, 
tai rūpestingai vaišingi seimi
ninkai davė kambarį per 
nakvoti. Reikia stebėtis Juozo ir 
Onos pareigingumu. Juodu 
turbūt labai retą susirinkimą 
tėra apleidę ir neatsisakinėja 
dirbti renginių komitetuose. 

Neseniai išėjusi į pensiją ir į 
Philadelphiją sugrįžusi Garbės 
narė Elena Šaulytė (Helen 
Shields). atvykdama spalio 
11-tą i kuopos susirinkimą, at
sivedė tris naujas kandidates — 
Irena Huhn. Adele Albers ir 
Nancy Winch. Sutvarkius 
formalumus, susirinkimui ei
nant prie galo, jos buvo priim
tos narėmis į Lietuvos vyčių 
3-čią kuopą. 

Rinkimuose į kuopos valdybą 
išrinkti: pirm. Juozas Drums
tas, vicepirm. Viktoras Stepalo-
vitch, protokolų sekretorė 
Diana Drumstas, finansų sekre
torė Agnietė Mickūnas ir iždi
ninkė Margareta Petronis. Į 
ritualų komisiją išrinkta Irene 
Ozalis. į iždo kontrolierius — 
Juozas Marro, į lietuvybės ko
misija — Nellie Pandza, į kultū
rinių reikalų komitetą — 
Vladas Mameniškis. Dvasios 
vadu lieka kun. Eugenijus 
Wassel. 

Viktoras Stepalovitch prane
šė, kad Kūčios ruošiamos gruo
džio 5-tą dieną Šv. Jurgio para
pijos salėje. Vladas Mameniškis 
pranešė, kad Kalėdų pobūviui 
salė dar neparinkta, tačiau tas 
reikalas bus išspręstas iki 
ateinančio susirinkimo. Elena 
Šaulytė pranešė, kad gautas 
vysk. Pauliaus Baltakio sutiki
mas atvykti į Lieuvos Vyčių 
75-rių metų veiklos jubiliejinį 
minėjimą, kuris įvyks 1988-ųjų 
metų gegužės mėn. 15-tą dieną 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Jau ir salė banketui 
užsakyta. 

Koresp. 

VIDURIO CENTRO 
APYGARDA 

Šiais metais Lietuvos Vyčių 
Centro apygardos suvažiavimas 
ir Maldos diena įvyko Daytono 
mieste rugsėjo 25-27-tą 
dienomis. Kuopų atstovai bei 
draugai suvažiavo iš Cle-
velando, Detroito, DuBois. 
Pi t tsburgho, Saginaw, bei 
Southfield miestų. Suvažiavimo 
centrinė buvo Rodeway Inn 
viešbutyje. 

Suvažiavimo darbo posėdis 
įvyko šeštadienį Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Šių metų valdy-
bon išrinkti: dvasios vadas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ *Cle-
velando 25-toji kuopa), pirmi
ninkė Pranė Petkus (Daytono 
96-toji kuopa), pirmoji vicepirm. 
Aldona Ryan (Daytono 96-toji 
kuopa), antroji vicepirm. Rūta 
Guzauskas (Clevelando 25-toji 
kuopa', trečiasis vicepirm. 
Jonas Baltrus i DuBois 86-toji 
kuopa), iždininkas Karo l i s 
Machutas (Clevelando 25-toji 
kuopa), protokolų sekr. Marion 
Gray (Clevelando 25-toji kuopa;, 
patikėtiniai Juozas Ivoska 'Cle
velando 25-toji kuopa) ir Jurgi? 
Mikalauskas 'Daytono 96-toji 
kuopa), ir tvarkdariai Andrius 
Rozger I Pittsburgho 19-toji 
kuopa' ir Mykolas Pant (Day
tono 96-toji kuopa). 

I darbo komitetų pirmininkus 
išrinkti: lietuviškųjų reikalų — 
Marija Vaglia (Pi t tsburgho 
19-toji kuopa), k u l t ū r i n i ų 
reikalų — Sally Miiler (Daytono 
96-toji kuopa), ritualų — Alvina 
Lųiza (Clevelando 25-toji kuo-

Lietuvos Vyčių eisena Chicagoje metinėje Šv. Kazimiero šventėje. 

pa), ir 
„Vvties 

spaudos reikalų bei 
korespondentu — Vin

centas Gray (Clevelando 25-toji 
kuopa». 

Šeštadienio rytą vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, įdomiai 
kalbėjo apie Lietuvos Krikščio
nybės 600 m. jubiliejaus reikš
mę. Jis paminėjo ir įdomius 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio, 
MIC. gyvenimo momentus. Vy
čiai jautėsi labai pagerbti vysk. 
Baltakio atsilankymu šiame su
važiavime, kurio surengimas 
sutapo su Daytono Lietuvių 
Bendruomenės metine švente. 
Suvažiavimo atstovai bei jų 
d rauga i da lyvavo šventės smūgio ištikta mirė vytė Uršu-

toriaųs buvo uždegta nario 
atminimui žvakė. Kun. Vaclo
vas Katarskis, Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas, vadovavo šiai 
iškilmingai maldos popietei. 

Ateinantis Vidurio Centro su
važiavimas ir kėgliavimo tur
nyras įvyks 1988 m. gegužės 
mėn. P i t t sburgho mieste. 
Suvažiavimą globos 19 kuopa. 

Vince Gray 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

A-A. URŠULĖ 
JANKAUSKIENĖ 

Šių metų spalio 18 d. širdies 

bankete Lietuvių salėje. Progra
mą atliko Clevelando vyrų ok
tetas ir solistė Irena Grigaliū-
naitė. Gražiai pašoko „Vėjeliai" 
Daytono tautinių šokių šokėjų 
grupe. Dalyviams šis vakaras 
paliko gilų įspūdį. 

Sekmadieno rytą delegatai bei 
svečiai dalyvavo šv. Mišiose Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Ten vysk. 
P. Baltakis prisaikdino nau
josios valdybos narius. 

Popiet visi vėl susirinko į 
bažnyčią, ku r Vyčiai prisiminė 
ir pasimeldė už mirusiuosius 
savo narius. Kuopos atstovui 
tarus mirusiojo pavardę, prie al-

lė Jankauskienė, 84-ių metų 
amžiaus. Jauna būdama išvyko 
į Škotiją, kur dirbo „Išeivių 
draugo" redakcijoje. Atvykusi į 
Clevelandą priklausė Lietuvos 
vyčiams ir Lietuvių katalikių 
moterų sąjungai. Daug prisidėjo 
savanorišku darbu prie naujo
sios Dievo Motinos bažnyčios 
rūmų statymo, knygvedyboje, 
bei gausia pinigine parama. 

Duktė Uršulė Kincaitienė yra 
veikli Lietuvos vytė, dažnai yra 
Clevelande rengiamų apygardos 
suvažiavimų rengimo komiteto 
pirmininkė. 

Jonas Milas 

ATHOL-GARDNER 
VYČIAI VEIKIA 

Mūsų kuopa autobusu nuvy
ko į Lietuvos Krikščionybės 600 
m. sukakties jubiliejaus šventę 
Bostono Švento Kryžiaus kated
roje spalio 4 dieną. Nors buvo 
šalta, smarkiai lijo, tačiau šven
tės rengimo komitetas minėji
mą tikrai iškilmingai suruošė. 
Po šventės Randoif mieste įvyko 
banketas Lantaną užeigoje. 

Bill Wisniauskas skaitė Mišių 
skaitinius, o aukojimo dovanas 
prie altoriaus atnešė 10-tos kuo
pos nariai Nettie Piragis. Bronė 
Wisniauskas, dr. Henrikas Gai-
liūnas ir Alicija Perekslis. 

Namo grįžtant dainas pravedė 
Virginija Linnus. 

Naujosios Anglijos apygardos 
festivalis sėkmingai praėjo 
Apygardos kuopų nariai gausiai 
dalyvavo. Ypatingai darbu 
prisidėję buvo Karolis ir Blan-
che Genaitis. dr. H. Gailiūnas, 
Clara Zetkausky, Lennie Davi-
donis ir B. Wisniauskas. 

Sveikiname Nelies motiną 
Pauliną Melaika. sulaukusią 93 
metus. Taip pat sveikinam 
Gardner mieste gyvenantį 94 
metų Stasį Misevich. Jis dar vis 
aštuonias valandas dirba savo 
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užeigoje, groja akordeonu ir 
parūpina polkos muziką Lietu
vių klubo renginiams. 

Vincukas 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penlrteOtsnJaU. 
Susitarimui skambint 436-5566 

KRYŽIŲ KALNAS DIEVO 
APVAIZDOS BAŽNYČIOJE 

Lietuvos Krikščionybės jubi
liejaus aprašymus skaitant, ne
galėjai nepastebėt, kaip dauge
lyje vietovių vienokiu ar kliokiu 
būdu buvo nešamas ar pastaty
tas lietuviškas kryžius. Detroi
to apylinkių lietuviai gali di
džiuotis ištisu kryžių kalnu, ne 

tik Dainavoje, bet ir Kryžių kal
no Lietuvoje bareljefu Dievo 
Apvaizdos lietuvių par. baž
nyčioje. Southfieldo priemies
tyje. Parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, talki
namas l i turgijos komiteto, 
įvykdė a.a. Viktorijos Čepulio-
nytės testamentinį pageidavimą 

8-nių pėdų pločio, 2 colių storio 
dedikacinė lenta tapo pamink
lu, ne t ik aukotojai, bet ir 
visiems Lietuvos žmonėms, 
kurie ten liko ištikimi kryžiui. 
Dailininkas Jurgis Daugvila 
kantr iai klausė užsakytojų 
pageidavimų ir daugviliškai 
išraitė mūsų senojo tikėjimo 
šaknis su ąžuolo lapais ir gilėm 
(šventųjų girių atminimui). 
Kalno kryžiai „saulėti", jie spin
duliuoja primindami, kad Kris
tus yra šviesa... Kalno papėdėj 
vėžės gali atrodyt kaip vagos, 

papuošti mūsų bažnyčią. Padą- gali priminti ir buldozerių iš
ryta dar daugiau — ta didžiulė raustus griovius, o gal tai kelias 

vedantis į pagrindinį kryžių. Į 
jį dėmesį nori atkreipti abu 
angelai. Jie rodo ir į užrašą, 
skatindami pasekti anų pavyz
džiu... Cent r in is kryžius 
daugiau 7 pėdų aukščio. Kristus 
labai lietuviškas, jo veidas — 
mūsų ūkininko, rankos — stam
bios ir ilgos (man atrodo lyg 
maldai ar laiminimui iškeltos, 
o ilgumas primena, kad jo 
globėjas šv. Juozapas buvo dai
lidė, ir Jėzui teko nemažai 
rankų darbo... Virš Kristaus — 
Apvaizdos Akis, kurios taip 
stigo to vardo bažnyčioj. Ji džiu
ginanti, raminanti, ji mūsų 
gyvenimą regi ir lemia. 

Kryžius rugsėjo 11 d. atvežė 
pats dailininkas su žurnalistų 

vyko Kryžiaus išaukštinimo 
šventės išvakarėse, tad dalį 
Mišių maldų galėjom pritaiky
ti šiai progai. Kun. V. Kriščiū
nevičius, kaip ir visada, paruošė 
išsamų pamokslą apie Jurgaičių 
kryžių kaina, panaudodamas iš
traukas iš Kronikos. Per aukoji
mą buvo giedama Br. Budriūno 
,,Mūsų rankos, o Dieve, per 
menkos kelti kryžių tautos'', o 
po Komunijos Edvardas Skiotys 
pagiedojo solo ..Skubink prie 
kryžiaus". Po Mišių dailininkas 
J. Daugvila džiaugėsi, kad 
pamaldos buvo labai gražios. 

Dabar pamaldų metu kryžius 
yra apšviečiamas prožektorių 
(ačiū Anatoliui Viskantui) ir jį 
matai jau mokyklos koridorium 
iš salės eidamas. Kai kas 
norėtų, kad jis labiau skirtųsi 
nuo sienos; liturgijos komisija 
norėjo, kad šoninė siena 
nenustelbtų centrinio altoriaus 
ir virš jo esančio prisikėlusio 
Kristaus, ir atrodo, kad tai 
pasisekė pasiekti. Kryžių 
kalnas derinasi su medinėmis 
kryžiaus kelio stotimis. Kai 
gavėnios metu eisime kryžiaus 
kelius, paskutinė stotis bus 
kryžių šalies žmonių tikėjimo 
apmąstymas. Kryžiaus ženklu 
tapome pakrikštyti, kryžius 
mūsų tikėjimo ženklas. Ar mes 
jį mylim ir gerbiam, ar nuo jo 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Auąliai nuimami ofisą) 

Priklauso Hoty Croas ir Christ ligoninėms 
2494 W. 71 mmm. CMaaįo 
Tat 434-8646 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ots. tai. 471-3300; ras. 442-6267 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7723 t . Ketfaie Ava-., 
CMcaaja, M. 60602 

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

Ofs. 735-4477; 
R « . 246-0067; arba 246-6581 

ŪB. L 0ECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. 0. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS 

269S W. 6 9 St. 
Tel. 776-0661 

pirm. 12-2 v. p.p.; t r e i . 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3600 W. 05 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKSA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

Tel. M-Hance 5-1611 
DR. WALTIR J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3026 We*t OOtt Street 

Vai : pirm., antr., ketv ir penki 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 

Tręč ir sešt uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415*» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki ? vai vak. 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

Nami> 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D ANT V GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 10. 71st St. - Te l . 737-5149 

Va! pagal susitarimą Liždarvta treč\ 

Or. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgi ja 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0689 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

OR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2666 W. 7 1 * 8t., 
TeL: 466-6166 

11M 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai plokštelės ir bendroji praktika. 

2066 W. 50 Ot. CMcafe 
Tel. 670-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Vytautu Kasniūnu. Kai kryžius bėgam, ar mūsų tikėjimas, ar 
apžiūrėjome (dar sunkvežimy mūsų ištikimybė Kristui per 
mūsų garaže ir kitą dieną tvirti
nant prie šiaurinės sienos baž
nyčioje), kryžius buvo tik meno 
kūrinys, bet kai sekmadienį 

šiuos jubiliejinius metus 
sustiprėjo? Toks klausimas 
vargino ne vieną per Kristaus 
Karaliaus minėjimą pustuštėje 

prieš sumą klebonas jį pašven- parapijos salėj. Jaučiuosi kaltas 

Ąžuolo kryžius ir Kryžių kalno bareljefas Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Detroito priemiestyje Southfielde. Dail. Jurjfio Daugvilos kūrinys. 

tino ir bažnyčiai giedant kun. 
St. Ylos giesmę „Esam Dievo 
gentis, tavo kryžių šalis", po juo 
suklupom ir pajutom, kad jis 
yra daugiau nei ąžuolo lentos, 
jis mūsų šventovės dalis. Lai
mingu sutapimu šventinimas 

ir aš, kad beveik 3 mėnesius 
rengiausi aprašyt kryžiaus 
šventinimą ir parūpint foto
grafiją, kad ir ..Draugo" skai
tytojai pamatytu mūsų Kryžių 
kalną. 

Pranas Zaranka 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

B^ftlBsWaV0BBMBVaWaV0M0MBBSMBNRsMnHRsflB?. 

Dr. Tumasonio offea pertmt 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71»t Street 

434.2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

J12) 661-6216 :»1*» 661-6266 

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p. i r ketv 2-5 p p 
§e«5t pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2660, rez. 446-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDtOLOOt 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

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

V U * f fsMMvlw o^AeVDo\M 
G Y D Y f O l A S IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

b-O; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

EofeNMias Vitinat, M.B., SX 
Specialybe — Vidau* ligų gydvtoia* 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7755 

JOMM P. WAITKUS, M.D., PACS 
SPtCIAUOTAS CHimjftOAt 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 49 0t., Tel. 027—1301 
Kalbame lietuviškai 

• a i . eeajet suslteetei^ pmit 
Ketv. le poetei. įme 6*7 v.v. 



Socialinis draudimas 

REIKALINGAS 
PERŽIŪRĖJIMO 

Šiame krašte socialinis drau
dimas, pensijos ir medicininis 
vyresnio amžiaus žmonių aprū
pinimas neseniai atsirado. Ir da
bar, lyginant su daugeliu kitų 
kraštų, jis yra tik „bėdos" rei
kalas ir sprendimas, kad badu 
nemirtų sveiki ir kad ligoniai 
greičiau numirtų. Taip kalba 
patys Amerikos žmonės, nors 
tai tėra perdėta. Bet iš tikrųjų 
socialiniu aprūpinimu platesne 
prasme čia reikia susirūpinti. 
Net debatuose dėl biudžeto vis 
iškyla apdraudos klausimas, 
nors jis daugumos balsų nuslo
pinamas ir pasilieka mažai ar 
visai nepaliestas. 

Pensijas čia gauna sulaukę 
tam tikro amžiaus. Mažiausiai 
turi būti 62 metų, kad galėtų 
pretenduoti į pensiją, bet dar ne
gali gauti mediciniško aprūpi
nimo. Tik 65-rių metų jau 
laikomi pilnai subrendę, galį 
sirgti ir turį medicininį aprūpi
nimą. Bet tas aprūpinimas yra 
minimalus — ligoninės ima la
bai brangiai, operacijos yra dar 
brangesnės, pats gydymas kar
tais užtrunka ne keliasdešimt 
dienų, o ištisus mėnesius. Liga 
nuskriaudžia sveikus šeimos 
narius, mažiausiai praryja visas 
gyvenimo santaupas. Tai faktai, 
kurių niekas net neneigia. Pa
teisinama, kad čia dideli uždar
biai, geros investacijos, nemažos 
santaupos tų žmonių, kurie pi
nigais nesišvaisto, ka i dar gali 
dirbti ir algas imti. 

Tai tik viena socialinio drau
dimo Amerikoje pusė. Yra daug 
žmonių, kurie yra paliegę, kurie 
nuo jaunystės neturėjo t iek 
sveikatos, kad pastoviai galėtų 
dirbti, o santaupų jie negalėjo 
turėti dėl savo ligų ir nuolatinio 
gydymosi. Čia vėl teisinamasi 
t e i k i a m a paga lba , ma i s to 
kortelėmis, vaikų auginimo 
priedais ir kitais palengvini
mais. Bet tuo pasinaudoja kaip 
tik tie, kurie neturėtų naudotis, 
nes jie gali dirbti. Nepasinau
doja t ikrai silpnos sveikatos ir 
negalį sunkesnių ir pelnin
gesnių darbų turėt i . Jie yra 
visuomenės ir gamtos nu
skriausti, nuskriausti ir valsty
bės. 

Socialinis draudimas ir so
cialinis teisingumas eina kartu, 
nors dažnai jis priklauso tik 
valstybei. Teisingumu žmogui 
turi rūpintis valstybė, jos insti
tucijos, žmogus iš pareigos. Tuo 
rūpinasi ir Bažnyčia, nes ji 
nurodo ir dėsnius, kaip valsty
bės yra įpareigotos žmonių 
atžvilgiu, o kiekvienas žmogus, 
kuris dar gali k i tam padėti, ar
timo atžvilgiu. Socialinio tei
singumo neišsprendė marksiz
mas ar komunizmas, atim
damas iš žmonių viską ir palik
damas tvarkyti t ik vadinamai 
bendruomenei — valstybei ar 
partijai, kaip matome komu
nistų valdomuose kraštuose. 
Čia žmogus yra t ik daiktas nau
dingas tiek, kiek jis gali pasi
tarnauti valstybei ar komunis
tų partijai. 

Nėra tikro sprendimo tei
singumo atžvilgiu kitam žmo
gui, kuris reikalingas pagalbos, 
nė privačiam apdraudime, kuris 
save apsidraudžia labiau, negu 
apdraudžia žmogų. Galime 
pažvelgti į apdraudų bendroves 
šiame krašte ir pamatysime, 
kad jos tarpsta, auga, deda kapi
talą ten, kur daugiau duoda 
pelno, o paprastą apdraustąjį 
skriaudžia ir j am duoda pagal-

LOS ANGELES PAMINĖTA 
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTIS 
Kalbėjo Stasys Lozoraitis Lietuvos atstovas Washingtone 

bą tik tam tikrą laiką, duoda 
per mažą pagalbą ligos ir 
nelaimės atvejais, neišmoka 
premijų laiku, tuo ištrau*Jamos 
žmonių santaupas arba įtrauk
damos Šeimas į dideles skolas. 
Apdraudų bendrovės išnaudoja 
žmones taip, kaip gali, nors šiek 
tiek padeda, jei nėra didelė 
nelaimė, sunki liga, nenuma
tyta mirtis. 

Žinoma, dabar geriau, kai yra 
pensijų fondas ir šiokia tokia 
medicininė ir gydytojams atsily
ginimo apdrauda iš valstybės 
pusės, negu dar neseniai, kai 
jokios apdraudos nebuvo. Net ir 
mūsų broliai, ankstyvesnieji 
ateiviai, kūrė savas savišalpos 
organizacijas, kad jos nelaimėje 
bent šiek tiek galėtų padėti. Tai 
buvo bendras žmonių vienų ki
tais pasitikėjimas ir kartu ben
dras vieni kitų rėmimas. Bet ir 
dabartinė apdrauda ir socialinis 
aprūpinimas nėra dar pasiekęs 
socialinio teisingumo žmogaus, 
darbininko, šeimos, vaikų 
auklėjimo atžvilgiu. 

r 

Geriaus ias socialinis tei
singumas p a š a u ' i i u mastu, 
kaip popiežius Jonas Paulius II 
sako, tai turtų pasidalinimas. 
Negali būti nuskriausti tie, 
kurie turi daugiau, bet negali 
būti apleisti ir tie, kurie nieko 
arba permažai turi. Neturi būti 
palikti likimo valiai badą ir 
gamtos nelaimes kenčiantieji, 
kai kiti tuo pačiu metu neturi 
kur savo maisto, savo turtų, 
savo išteklių dėti. Labai senas 
pavyzdys, kai Brazili ja 
paskandino kavos pupeles, kad 
jų kaina nenukristų, naujas pa
vyzdys, kai ūkininkams užmo
kama kitų mokesčių pinigais, 
kad jie neaugintų javų. Tuo tar
pu ir pigesnius produktus būtų 
galima ir reiktų atiduoti tiems, 
kurie badą ir skurdą kenčia. 
Matome laikraščiuose paveiks
lus išbadėjusių Afrikos ar Azi
jos vaikų, ypač komunistams 
paėmus Etiopijos valdžią. 

Čia ir iškyla socialinio tei
singumo, krikščioniškumo, žmo
niškumo ir ar t imo meilės 
reikalas. Padėti savo artimui 
kiekvienas žmogus turi iš tei
singumo pareigos, nes kiek
vienas žmogus yra artimas, 
brolis ir sesuo, nors jis ir būtų 
nuskriaustas pačios prigimties, 
įpuolęs į tokias socialines ligas, 
kaip alkoholizmas ir narkotikai. 
Krikščionis turi savo artimui 
padėti socialiniu atžvilgiu ne tik 
iš pareigos, bet ir iš meilės, nes 
jis savo kiekvieną artimą turi 
mylėti, jam gerą daryti, jam 
nelaimėje padėti. Turtų pasi
dalijimas eina ne tik iš sociali
nio teisingumo artimo atžvilgiu, 
bet ir iš meilės. Paskiras žmo
gus atiduodamas savo turtą, 
nepanaikins skurdo pasaulyje, 
bet valstybės, kurios susideda 
taip pat iš žmonių, turtą padą-
lindamos, bent tą skurdą su
mažintų, bent badaujančius ir 
paliegusius prikeltų gyvenimui, 
kokiuo žmogus turi gyventi. 

Apie socialinę apdrauda ir 
socialinį teisingumą turime 
kalbėti šiame krašte, nes čia vy
rauja kartais nežabotas turtų 
krovimas krūvon, kad turtingas 
dar labiau turtėtų, o netur
tingas būtų dar labiau skriau
džiamas. Čia reikia prisiminti ir 
kitiems priminti kriškčioniškus 
dėsnius, kurie reikalauja arti
mui linkėti bent tiek, kiek sau 
pačiam. 

P.S. 

Šio šimtmečio devintas de
šimtmetis bus ilgai prisime
namas, nes jame paminėjo
me labai reikšmingus mūsų 
tautos gyvenime įvykius: prieš 
trejus metus šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktį, šiemet 
Lietuvos krikščionybės 600 

IG. MEDŽIUKAS 

pasikalbėjimą su Šventuoju 
Tėvu, kai jis rugsėjo mėn. 
lankėsi Šv. Vibianos katedroje 
ir klebonijoje. Tarp kitų 
klausimų apie arkivyskupiją 
popiežius Jonas Paul ius II 

metų jubiliejų ir buvome liūdi- klausinėjo, kiek lietuvių yra Los m u s u ir Dievo avinėli (G. Šukio) 
ninkai mūsų švento gyvenimo Angeles arkivyskupijoj. Kai jam įr kitas giesmes, bet ypatingai 

buvo apie tai paaiškinta, popie 

Nelsaitė, Sibiro maldaknygę, 
parašy tą trijų mergaičių, 
kentėjusių ištrėmime ir liu
dijančių tikrąją meilę Kristui — 
D. Trotmanaitė ir R. Vizgir
daitė, duoną ir vyną — L. ir R. 
Polikaičiai. 

Choras gražiai giedojo Tėve 

arkiv. Jurgio Matulaičio, Sūdu
vos ūk in inkų sūnaus , žius nupasakojo, su kokia ener-
beatifikacijos. gija ir atkaklumu kovoja dėl 

Lapkričio 22 d. daugybė žmo- tikėjimo Lietuvos katalikai. Šį 
nių iš visos Pietų Kalifornijos paminėjimą vysk. J. Ward suri-
rinkosi į 111 metų senumo Šv. šo su Kr i s t aus Kara l i aus 
Vibianos katedrą, kuri laike švente, sakydamas, kad nėra 
paskutinio žemės drebėjimo tinkamesnio laiko paminėti Lie-
buvo šiek tiek apgadinta, iš- tuvos tikinčiųjų, kaip Kristaus 
kilmingomis pamaldomis Karaliaus šventė. Kaip Kristus 
paminėti Lietuvos krikščiony- kadaise kentėjo, taip tenai 
bės sukaktį. Daugelis moterų ir tikintieji kenčia, yra persckio-
merginų buvo apsirėdžiusios jami vyskupai ištremiami, užda-
tautiniais drabužiais. Kai jau romi kalėjimuose, koncentra

cijos stovyklose. 
Po to kalbėjo vysk. P. Bal

t ak i s . J i s padėkojo, kad 
popiežius Jonas Paulius II pa
geidavo, jog visa katal ikų 
Bažnyčia pareikštų solidarumą 

užgniaužti. Lietuvos žmones 
tikėjime yra užgrūdinti 
kankinių ir laisvės kovotojų 
aukomis. Šiandien Lietuva kaip 
švyturys skleidžia šviesos spin
dulius, nors yra apsupta blogio 
jėgų. Amerikiečių ir viso 
pasaulio pareiga pagelbėti kovo
jantiems dėl religines laisvės ir 
žmogaus teisių okupuotoje Lie
tuvoje. Ateis laikas, kai tei
singumas, dora, gilus tikėjimas 
ir laisvė vėl suklestės mūsų 
tėvynėje ir taika bei ramybė 
nusistovės gražioje šalyje prie 
gintarinio Baltijos kranto. Savo 
įvado žodį pirmininkė Nelsienė 
baigė žodžiais iš pagrindinio lei
dinio „Alma Mater'*: .,Tik 
tikėjime yra ateities viltis ir tik 
vienybėje — mūsų jėga". Pro
gramai vadovauti ji pakvietė 
filmų ir televizijos aktorę Rūtą 
Lee, painformuodama, kad ji 
gimusi Kanadoje iš lietuvių 
tėvų, didžiuojasi savo tautine 
kilme. Nuvykusi į Lietuvą pasi
rūpino, kad būtų išleista į JAV 
jos senelė ir giminaitė. Rūta 
labai įdomiai ir sklandžiai artis
tiškai vedė tolimesnę banketo 
programą. 

Pakviestas vyskupas P. Bal-
katedra, talpinanti apie 1500, 
buvo apypilnė, Šv. Kazimiero 
par. sustiprintas choras, diri
guojant komp. B. Budriūnui, 
vargonuojant Ch. Prekšaičiui, 
galingai užtraukė „Dievas 

skambėjo Apsaugok Aukščiau
sias (C. Sasnausko) ir Neapleisk 
mūsų (B. Budriūno). Įspūdingai 
ir galingai aidėjo visų baž
nyčioje l ietuvių giedamos 
giesmės Marija, Marija (Č. Sas
nausko) ir O Kristau, pasaulio 
Valdove (K. Kavecko). Po mišių 
ir palaiminimo, sugiedojus Lie
tuvos himną, eisena ta pačia 
tvarka su vėliavomis išėjo iš 
katedros. 

Katedroje tvarką palaikė ir 
pamaldų dalyviams vietas nuro
dinėjo Šv. Kazimiero parapijos takis sukalbėjo invokaciją. Tada 
komiteto nariai J. Pupius ir R. prasidėjo vaišės. Kai banketo 

mūsų prieglauda" ir kun. Straz
delio „Pulkim ant kelių" (J. 
Naujalio). Prie altoriaus artėjo 
vėliavos, kurias nešė ir lydėjo 
ateitininkai, skautai, šauliai, 
ramovėnai, „Spindulio" jau
nimo ansamblio nariai ir Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai, eiseną tvar-

kenčiančiai katalikų Bažnyčiai 
Lietuvoje. Jis sakė, kad tikin
tieji Lietuvoje žino ir labai ver
tina gaunamą moralinę pa
ramą, ypatingai iš Amerikos ir 
Kanados tikinčiųjų. Vysk. P. 
Baltakis paaiškino jubiliejinės 
septynių kryžių emblemos 
prasmę: šeši laužti kryžiai 

kant V. Šimoliūnui. Paskui ėjo reiškia sunkius praėjusius 
iškilmių komiteto nariai su pir- amžius, o septintasis — atei-
mininke Angele Nelsienė, o po nantį naują viltingą šimtmetį. 
jų — lektoriai, mišių patarnau
tojai, kunigai ir vyskupai. 

Mišias koncelebravo vysk. J . 
Ward, vysk. P. Ba l t ak i s , 
monsinjorai R. M. Vadakin, ka
tedros klebonas, J. Brosnan, V. 
Bartuška, kun. A. Olšauskas, 
Šv. Kazimiero parap. klebonas, 
kun. P. Račiūnas, svečias iš Lie
tuvos, ir diakonas dr. D. Sire. 
Laike Mišių ištraukas iš Šv. 
Rašto angliškai skaitė L. Poli-
kaitis, lietuviškai — R. Nelsai
tė, priderintas maldas (para 

Tada vysk. Baltakis, asistuojant 
R. Nelsaitei, įteikė vyskupui J. 
Ward jubiliejinį medalį. 

Katedroje garbingoje vietoje, 
netoli altoriaus buvo pastatytas 
palaimintojo arkiv. Jurgio Ma
tulaičio portretas, padovanotas 
S. Bacevičienės savo mirusio 
vyro atminimui, kurį iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios pasirūpino 
atvežti ir įstatyti į pritaikytą 
stovą Jonas Matulaitis. 

Mišių aukas nešė jaunimas: 
meniškai išaustą tautiniais mo-

šytas G. Grušo) — T. Dabšys, tyvais B. Prasauskienės stulą — 
giesmių vadovas (kantorius) — N. Gedgaudaitė ir D. Navickai-
solistas A. Polikaitis. Evan
geliją skaitė kun. A. Olšauskas. 

Pamokslą sakė vyskupas J. 
Ward. Jis nusakė katalikų 
tikėjimo įsitvirtinimą Lietuvoje, 
iškeldamas ypatingą Šventojo 
Tėvo dėmesį lietuvių tautai . 
Vysk. J. Ward prisiminė savo 

tė, lietuviškus rankų darbo 
pakelių kryžius kaip simbolius 
Lietuvos katalikybės paveldo — 
R. Navickaitė ir A. Narbutienė, 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kroniką, kaip rašytą žodį ken
čiančių ir persekiojamų dėl 
tikėjimo — G. Radvenytė ir I. 

Žemaitai t is . Prie katedros 
pamaldų tvarkos programą ir P. 
Skabėikio parašytą „Catholic 
Lithuania 600 years" dalino A. 
Mošinskienė ir G. Gustaitė. 

Iškilmės buvo tęsiamos netoli 
katedros esančiam ištaigingame 
New Otani viešbutyje. Čia buvo 
surengta senosios religinės 
spaudos parodėlė, tvarkoma 
prof. F. Palubinsko ir dabar
tinės pogrindžio spaudos — P. 
Grušo. Salėje prie garbės stalo 
sėdėjo: vysk. P. Baltakis, mons. 
V. Bartuška, kun. A. Olšauskas, 
kun. P. Račiūnas, Lietuvos 
charge d'affaires Washingtone 
St. Lozoraitis, LB Vakarų 
apygardos pirm. A. Nelsienė, 
filmų ir televizijos aktorė Rūta 
Lee (Kilmonytė), guberna
toriaus atstovas dr. J. McCar-
thy, konsulas V. Čekanauskas 
ir solistė J. Čekanauskienė. 
Garbės svečiais dalyvavo ir 
daugel is mums draugiškų 
valstybių konsularinio korpuso 
narių, todėl visa programa ir 
kalbos buvo angliškai. 

Ilgoką at idaromą kalbą 
pasakė jubiliejinio komiteto pir
mininkė A. Nelsienė, pažymė
dama, kad pirmosios krikščiony
bės sėklos į Lietuvą buvo 
atneštos teutonų ordino jėga ir 
ve idmainiškumu. Užtruko 
beveik 200 metų, kol krikščio
nybė pilnai prigijo ir suklestėjo. 
Todėl šiuo metu net sovietinė 
imperija nepajėgia jos 

dalyviai jau buvo pasistiprinę, 
gen. konsulas V. Čekanauskas, 
tardamas sveikinimo žodį, 
supažindino visus su Lietuvos 
atstovu Stasiu Lozoraičiu. Jis 
gimęs Berlyne, Vokietijoje, 
mokėsi Kaune, Romoje baigė 
vokiečių gimnaziją, Italijoje 
studijavo teisių mokslus. Jis 
buvo Lietuvos pasiuntinybėje 
prie Šv. Sosto attache, pirmuo
ju sekretorium ir pagaliau 
Charge d'affaires. Neseniai 
buvo paskirtas Lietuvos atstovu 
Washingtone. 

St. Lozoraitis, kaip nepriklau
somos Lietuvos valstybės repre
zentantas, pasakė bankete 
kalbą. 

„Los Angeles yra pirmas mies
tas, kuriame man, kaip Lietu
vos atstovui JAV ir Šventajam 
Sostui, tenka apsilankyti, esant 
naujose pareigose. Šiandien mes 
atžymime sukaktį, turinčią 
didelės reikšmės mūsų tautos 
gyvenimui. Pirmieji mūsų tau
tos kontaktai su krikščionybe 
nebuvo laimingi. Kartais pa
grįsti net smurtu, nes tie, kurie 
mėgino mus apkrikštyti, turėjo 
planus mūsų kraštą pavergti. 
Bet įsijungę į katalikiškų tau
tų šeimą, 600 metų likome iš
tikimi krikščionybės idealams". 

Toliau Lietuvos atstovas, 
paminėjęs, jog 19-tame šimt. lie
tuvių tauta buvo kultūriniai 
svetimųjų užgožta ir kad jos 
atgimimui daug nusipelnė jau

noji kunigu karta, kuri nebuvo 
nutraukusi ryšio su liaudimi. 
Savo kalbą jis tęsė: ,,1918 m. 
vasario 16 buvusi sena Lietuvos 
valstybe vėl buvo paskelbta ne
priklausoma. Nepriklausomy
bės metai suformavo, sustiprino 
mūsų tautą, kad dargi šiandien, 
praėjus daugelui metų, mes iš 
tikrųjų gyvename iš to didžiulio 
patirties kapitalo, net apie tai 
nežinodami patys. 

„Kai atėjo baisūs sovietų 
priespaudos laikai, ilgai besi
tęsiantis ginkluotas pasiprieši
nimas, kova dei savos kultūros 
tų narsių vyrų, gynusių tautinį 
identitetą, nekaltai ištremtieji 
\ Sibirą, t ie drąsūs vyskupai ir 
kunigai, tie tylūs herojai ko
votojai dėl žmogaus ir tautos 
teisių parodė pasauliui, kad ga
linga dvasia sujungė juos ir iš
gelbėjo mūsų kraštą nuo sunai
kinimo. Ta dvasia buvo krikš
čionybė. Mes galime drąsiai 
sakyti, kad Gorbačiovas, kuris 
ateinantį mėnesį atvyksta į Wa-
shingtoną, neatstovaus Lie
t i vos žmonių, bet tik senajai 
tironijai, kurios laukia su
nykimas. Bet mes čia esame ne 
t i k pris iminti praeit į , bet 
pažvelgti ir į ateitį ateinančiam 
šimtmečiui. Mes tikime, kad jis 
bus geresnis ir šviesesnis šioje 
žemėje. Tikimės, kad mūsų 
dideles pastangas atgauti laisvę 
moraliai parems daugelis drau
gų Vakaruose ir kad ledinė tyla, 
kuri dengė daugelį metu mūsų 
žeme. daugiau nebegrįš. 

„Norėčiau šia proga pareikšti 
dėkingumą šiam didžiam kraš
tui , kurio draugiškumas ir mo
ralinė pagalba buvo labai ver
tinga. Taip pat turiu pareikšti 
gilų dėkingumą Sv. Tėvui, kuris 
niekad neužmiršta parodyti 
mūsų tautai ir mūsų Bažnyčiai 
kilnios tėviškos užuojautos. 
Prieš keletą dienų jis vėl cele-
bravo Mišias lietuviškai ir 
priminė mums istorinę reikšmę 
mūsų tautos šventovės Aušros 
Vartų sostinėje Vilniuje. Aš 
prisimenu žodžius, kuriais jis 
kreipėsi į Aušros Vartų Motiną: 
, 0 Motina, t u esi kaip 

Bažnyčios atmintis. Tu apsvars-
tai savo širdyje žmonių rūpes
čius. Tau aš pavedu prisi
minimą 600 metų krikščionybės 
mūsų broliu ir seserų ir prašau 
tave padėk jiems būti dabar ir 
visuomet ištikimais Kristui ir 
Bažnyčiai' . 

,,Ir dabar, prieš baigiant, leis
kit man priminti mūsų didžius 
vyrus, vyskupą Steponavičių, 
kun. Svarinską, mokytoją 
Petkų ir daugelį kitų, kurie 
šiais vadinamais ,glasnost ' 
laikais vis tebekenčia ir auko-

(Nukelta į 4 psl.) 

Blogųjų nelaimė yra ta , kad Blogis atsiranda be pastangų; 
jie blogai tepažįsta tai, kas yra jis išdygsta kaip piktžolės 
bloga. apleistoje žemėje. 

Kung Dfte J. Lacordine 
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Sekunde Nevėžietis savo išvaizda panašus į 
šauktuką. Jis nesitikėjo tokio drąsaus ir įžūlaus iš
tarimo iš žurnalisto. 

— Jeigu šitaip kalbat, tai man visai nėra reikalo 
su jumis bergždžiai ginčytis!.. 

Nevėžietis nė nepažvelgia į Vailionius. Visas vir
pa pykčiu ir labai susinervinęs išeina iš salės. Užimti 
svarbiu pokalbiu leidėjas Galvydis ir dailininkas Kup
čiūnas negirdėjo šio neilgo ginčo ir tęsia toliau pasita
rimus, ką ir kada apie parodą dėtį į žurnalą ir kas 
galėtų rašyti apie ją recenziją. Apdairus ir atsargus lei
dėjas visada pasitaria su aprašomais asmenimis, jeigu 
nori apie juos dėti straipsnius savo žurnale. Jis pats 
kai ką parūpina redaktoriui Nevėžiečiui, o šiam lieka 
apsvarstyti kas skaitytojus labiau sudomintų, kas tiktų 
dėti anksčiau, o kas vėliau. 

Pasilikę savo vietoje Vailioniai kurį laiką stovi lyg 
be žado. Jų žvilgsniai net nemato kabančių paveikslų. 

— Tu gerai jam atsikirtai, Zigmai! Jis negali taip 
elgtis! 

Vailionis pažvelgia į leidėją Galvydį. 
— O gal pasiskųsti jam? Juk jis žurnalo svarbiau

sia galva! 
— Ne, nereikia skundo... Gal Nevėžietis apsigalvos 

ir atsiprašys... Juk jis tave nuskriaudė! Nuskriaudė 
tavo kūrinį! Tik gal per daug įžeidei nužemindamas 
jį ligi raštininkėlio ir rinkėjo... 

— Maryte, jis tai tyčia padarė! Nujaučiu, kad jis 

man arba pavydi beletristinio talento... O gal 
nepakenčia, kad esu visai kitokių pažiūrų... Bet kam 
šitaip skriausti kūrinį? 

— Jis gi pats paraše ir įdėjo prie novelės trumpą 
tavo biografiją. 

— Jis visada ir visiems autoriams taip daro, o 
duomenis paėmė iš Lietuvių Enciklopedijos. Ne, jis 
pasielgė nežmoniškai, niekšiškai! gal jis jaučiasi esąs 
visagalis redaktorius, galįs braukti, taisyti kitų 
kūrybą? 

— Taip! Jis pats tai pasakė čia! 
— Juk tu irgi žinai ir girdėjai — čia ateidami susi

tikome Žilėną. Kai jam pasakiau apie Nevėžiečio pasi
elgimą, tai jis papasakojo, jog ir jo rašinį Nevėžietis 
taip pat taisė ir braukė! Argi redaktoriai tokie visa
galiai? Ar jie turi teisę vienu braukimu sugadinti au
toriaus kūrinį? 

Net nepradėję žiūrinėti paveikslų parodos Vailio
niai grįžta namo. Zigmas rašo visų pakraipų 
laikraščiams ir žurnalams, todėl visą ginčą su Ne-
vėžiečiu dar karštą aprašo ilgokame laiške ir prideda 
sudarkytos novelės pilną tekstą atžymėjęs redaktoriaus 
iškopiuruotą dalį. Prašo „Vagos" savaitraštį įdėti jo 
„Laišką Redakcijai" ir ta proga atspausdinti tą pačią 
„Bedugnės" novelę, kad skaitytojai paskaitytų jos pilną 
turinį. 

Kitą rytą pats nuneša laišką į paštą, nes siunta sve
ria daugiau, kaip paprastas laiškas. Grįždamas mąsto 
ir prisimena. Namie savo apmąstymais dalijasi su 
Maryte. 

— Ar atsimeni, Maryte, kaip dalyvavome „Rašto 
Klubo" susirinkime Mateikų vasaranamy? Buvome ten 
Žilėno pakviesti. 

— Taip. Aš iki šiol piktinuos jų klastingumu! 
— Juk tada kaip tik Nevėžietis, Katelienė, toji 

saldliežuvė ooetė. žurnalistas Ėdrikis ir oirmininkas 

Perlėnas nubalsavo manęs nepriimti į jų klubą. Ži
noma, visa tai sužinojome vėliau. Be to, aš jokio pa
reiškimo įstoti kluban nebuvau pareiškęs, t ik Žilėnas 
jų posėdy siūlė... J au tada nežinau kokiais sumetimais 
jie visi buvo prieš mane nusistatę! Nieko blogo jiems 
niekad nebuvau padaręs. Ar tai, kad mudu kitų pažiū
rų? 

— Nekreipk dėmesio, Zigmuti. Jie visi pamišę didy
bės manija! Yra žmonių, kurie galvoja, jog, jeigu jie 
nekels prieš kitus nosies, tai nebus išaukštinti... Pa
stebėjau, kad kaip tik visa jų „Rašto Klubo" klika serga 
tokia manija! 

— Taip pat atsimeni, Maryte, kad dabartinis klubo 
pirmininkas, aprašydamas aną susirinkimą, visai 
nepaminėjo tekste mūsų pavardžių ir tik kažkodėl buvo 
įdėta nuotrauka, kur tu sėdi tarp Nevėžiečio ir Ėdrikio! 
O kuogi Perlėnas garsus? Kad išvertė iš vokiečių kalbos 
vieną vienintelę knygutę vaikams?.. Kuo ji vardu? 

— Rodos, „Muselės nuotykiai*'... 
— Taigi... Ir tokia Katelienė vaizduojasi didele poe

te, nors negirdėjau, kad ji būtų išleidusi bent vieną 
poezijos rinkinį. Jos eilės dedamos į parapijos biuletenį, 
nes pataikauja klebonui. Tik Ėdrikis ir Nevėžietis yra 
žinomi ir garsūs, bet po šitokio redaktoriaus pasielgimo 
negaliu jį laikyti rašytoju ar poetu, net ir padoriu žmo
gum! Išleidau Lietuvoje dvi knygc.-, o Amerikoje vieną, 
bet visi „Rašto Klubo" ragiai nusistatę prieš mane ir 
stengiasi sumenkinti... 

Vailionis nutraukia santykius su Nevėžiečiais, nors 
ir iki šiol per daug nedraugavo. \ vieną savo šeimos 
šventę Zigmas seniau buvo pakvietęs ir Nevežiečius, 
bet jie nė karto tuo pačiu nesirevanšavo. Žmonės juo
kiasi iš Ėdrikių fanaberijos, nes jie pas save labai retai 
kada pakviečia svečius. Pirmą kartą pas juos 
atsilankiusius prašo pasirašyti „Garbės svečių" knygo
j e - Bus daugiau) 
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MOKSLINĖ TEORIJA 
IR OSI REALYBĖ 
(Pabaiga) 

Sužiedėlis: Vienas pagrin
dinių pseudomokslininkų 
bruožų: sąmoningas ar nesąmo
ningas vengimas išbalansuoti 
duomenis, pabrėžiant vieną ar 
kitą atvejį kitų sąskaiton, daž
niausiai pateisinti jau susida
riusias išankstines išvadas. Ir ta 
liga neturi ideologinių ribų: ja 
serga ir patriotai, ir komunistai, 
ir konservatoriai ir liberalai. 

Pseudoistorijos kritika gana 
lengva, nes ji rašoma ne pro
fesionalų, neturinčių tinkamo 
metodologinio pasiruošimo. Ži
noma, neinformuotų žmonių 
tarpe, ji padaro tam tikrą įspū
dį, kas neišvengiama atviroje 
visuomenėje. 

Razgaitienė: Dr. Sužiedėlis 
teigė, kad neinformuotų žmonių 
tarpe, tokia populiari istorija 
palieka „tam tikrą įspūdį", ta
čiau tam įspūdžiui nepriskiria 
daug reikšmės. Nelabai sutinku 
dėl reikšmės ir pasekmių. Turiu 
truputį statistikos. Ryano 
knyga buvo recenzuota „New 
York Times", kurį skaito dau
giau kaip milijonas su puse 
asmenų. „Washington Post" re
cenzija pasiekė milijoną skai
tytojų. Nacių medžioklė yra 
perėjusi į Amerikos eilinio 
piliečio žodyną ir jis turi nuo
monę apie ją, būtent, kad naciai 
yra blogi — ar tai iš istorinio pa
tyrimo ar iš populiaraus prista
tymo būdų. 

Pavyzdžiui, viena iš didžiau
sių Amerikos žydų organizacijų 
B'nai B'rith išleido neseniai 
žurnalą, kurio viršelis skelbė: 
„The Year of the Nazi War Cri-
minal". Įrodyti, kad karo nusi
kaltėliai yra aktuali ir populia
ri tema, jie cituoja du atvejus. 
Populiarioj „soap operoj" „Days 
of Our Lives", vienas charak
teris buvo atskleistas kaip 
buvęs nacis karo nusikaltėlis. 
Šią programą kasdien žiūri 
8,800,000 žmonių. „Saturday 
Night Live" programa, kuri 
taikoma jaunesnei kartai, turėjo 
vinjetę apie rytų europiečių 
nusikaltėlių eksportavimą į So
vietų Sąjungą. Šią programą 
žiūri 10,000,000. 

Vienu žodžiu, tiktai dėl to, 
kad mažytė grupelė žmonių 
žino, kad Ryano ir Littmano tei
gimai yra nesąmonės, plačioji 
visuomenė to nežino ir net 
neturi priemonių tai sužinoti. 
Ryano knyga pasirodė prieš tre
jus metus. Kur tuomet buvo 
prelegentas su savo perma
tomais metodologijos stokos pa
vyzdžiais? Populiari istorija tad 
sudaro aplinkybes įstatymams, 
teismams ir net kartais įtaigoja 
jų sprendimus. Aukščiausias 
teismas ukrainiečio Fedorenko 
bylos sprendime komentavo 
apie hidraulinį spaudimą, kuris 
supa šias bylas. Didžia dalimi 
dėka tokių kaip Ryan. Estija 
Kari Linno bylos litigacijos 
metu prapuolė kaip kraštas. 
Teliko Sovietų Sąjunga. Kaip is
torija, populiari istorija yra 
menkavertė, bet ji yra nepa
mainoma „public relations" 
arenoje. 

Prokuratūrinė istorija ir 
jos problemos 

Sužiedėlis: Prieiname prie 
pragmatiškesnio ir keblesnio 
klausimo. Kaip žinome, OSI 
bylose istorija įgyja praktišką 
rolę, nes įkalčiai, gynybos 
duomenys po 40 metų jau yra is
torinė medžiaga. Kaip žinome, 
teismuose suteikiama galimybė 
liudyti įvairiems ekspertams 
tiek prokuratūrai, tiek teoretiš
kai ir gynybai. Ši sistema su
kelia problemą istorijos 
mokslui, nes atsiranda istorijos 
panaudojimo arba pritaikomo
sios istorijos ir tyrimų („applied 
history" arba „applied research) 

dilema. Nereikia aiškinti, kad 
istorijos studijavimas — rašy
mas ir jos panaudojimas yra du 
skirtingi, bet artimai surišti 
fenomenai. Pirmojo tikrasis bei 
moksliškasis (ne pseudoistoriš-
kas) variantas vadovaujasi bent 
idealiai grynai tiesos ieškojimo 
motyvu ir tas tiesos ieškojimas 
paremtas metodologiškai sąži
ninga, bet kitais atžvilgiais 
moraliai neutralia metodologija. 
Praeitis tokia, kokia ji buvo ir 
ją reikia tokią pristatyti, nežiū
rint, kokios to atradimo praktiš
kos pasekmės. Tai yra, moksli
ninkui tiesos ieškojimas yra 
savaime viso darbo tikslas ir 
jokio kito pateisinimo tam dar
bui nereikia. Nei istorinė me
džiaga, nei branduolinė fizika 
nėra savyje kenksminga, bet jų 
panaudojimas toks gali būti. 

Razgaitienė: Sutinku, kad 
kyla dilema, kai istorija nau
dojama kokiam nors tikslui (ap
plied history). Tačiau griežtai 
nesutinku su prelegento išve
džiojimais, kad istoriko ar 
tyrinėtojo darbas neva tai užsi
baigia, kai jis parūpina savo ra
dinius savo viršininkams. Būki
me realūs. Jei tau kas nors algą 
moka ir tu dirbi įstaigai, kurios 
funkcija yra laimėti bylas, tu 
padedi tiesiogiai tai įstaigai 
atlikti jos misiją. Kai OSI direk
torius Neal Sher rekomendavo 
dr. Sužiedėliui pakėlimą OSI 
hierarchijoj, jis jo darbą apibū
dino taip: „Dr. Sužiedėlio uni
kalūs lingvistiniai sugebėjimai 
ir intymus pažinimas Amerikos 
lietuvių visuomenės yra buvę 
labai vertingi eilėje atvejų. Jis ! 
savo iniciatyva tyrė, surado ir 
išanalizavo naujus dokumenta
cijos šaltinius, kurie yra nepa
mainomos vertės mūsų bylose, 
kurios yra dabar tyrinėjamos ar
ba jau yra teismuose". 

Kai kitas OSI pareigūnas ver
tino dr. Sužiedėlio darbo 
atlikimą, jis rašė: „Vienas iš pa
grindinių darbų, kurį istorikas 
turi sugebėti atlikti šios rūšies 
darbe, yra atskirti svarbius 
dalykus nuo nereikšmingų. Dr. 
Sužiedėlis tvirtai orientuojasi 
šios įstaigos tiksluose ir todėl 
gali atlikti visas tyrinėjimo 
fazes. Jis taip pat yra atsakin
gas už perteikimą informacijos 
OSI direktoriui Neal Sher apie 
tai, kas rašoma Amerikos lie
tuvių spaudoje". Tiek dėl isto
rikų šventų ir moralinių 
pareigų. 

OSI istorikai, gaunantys 
40,000 dol. į metus algas, kurios 
sumoka už maistą, elektrą, 
nuomą ir kitus gyvenimo 
reikmenis, nesėdi „dramblio 
kaulo bokštuose", nors ir kar
tais labai norėtų ten būti. Argi 
istorikui neturėtų rūpėti, kad jo 
parūpinti duomenys bus nau
dojami tolimesnėje eigoje, kuri 
yra neteisinga ir pažeidžia 
mūsų teises? 
(Diskusijose po paskaitos dr. 
Sužiedėlis paaiškino, kad šį jo 
darbo vertinimą parašęs ne N. 
Sher, o jis pats, normalaus algos 
pakėlimo pateisinimui. — R.) 

Sužiedėlis: Aplamai mokslo 
ir, konkrečiai kalbant, istorijos 
panaudojimas jau įeina į 
moralinę ir politinę veiklos ka
tegoriją. OSI atvejis nėra pir
mas, nes ir Niurnbergo teisme 
istoriniai duomenys atliko žymų 
vaidmenį. Trumpai tariant, ar 
įmanoma objektyvi „prokura
tūrinė istorija?" Manyčiau, kad 
ne. Istorijai neturėtų būti duo
damas tikslas įrodyti vieną ar 
kitą išankstinį (apriorinį) tvir
tinimą. Jeigu prokuratūra arba 
gynyba duoda istorijai tokius 
uždavinius, mokslinė istorija 
išsigimsta. Bet tai dar ne
reiškia, kad istorija tame pro
cese neturi vietos. Teisingi 
moksliniai faktai yra moraline 
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prasme neutralūs: istorijos 
bėgyje tikrąjį mokslą tam tikros 
jėgos piktnaudoja ir piktnaudos 
ir nei mokslininkai, nei kas 
kitas atviroje, demokratinėje 
visuomenėje to neįstengs jėga 
užgniaužti. 

Konkrečiai kalbant jeigu pro
kuratūra norėtų įrodyti, kad, 
neturint specifinį asmenį tiesio
giai apkaltinančių duomenų, 
visi Lietuvos eiliniai poli
cininkai nusikalto nekaltų 
žmonių persekiojime, tai čia is
torija turi žengti labai atsargiai, 
prisiminti visų apibendrinimų 
pavojų. „Juridinė tikrovė" turi 
būti atskirta nuo istorinės tik
rovės. Jeigu prokuroras ar gy
nybos advokatas nori žaisti 
istorinės tiesos gabalėliais, puo
lant ar ginant kurį nors asmenį, 
tai jų reikalas. Istorikams ir 
tyrinėtojams svarbu atlikti savo 
darbą kiek galima sąžiningiau, 
nežiūrint kas moka jų algas. 

Razgaitienė: Prileiskime, 
kad patys atrasti istoriko faktai 
ir yra bešališki. Tačiau proku-
ratūrinės įstaigos samdinys 
gerai žino, kad tie faktai bus tik 
gabalėliais pristatomi teisme 
tam, kad patvirtintų prokuratū
ros poziciją. Kas tokiu atveju 
atsitinka? Ryan ir Sher, ir OSI 
pristatomi gabaliukai įgyja pa
tikimumą ir pasitikėjimą ne tik 
teismuose, bet ir JAV-ių visuo
menėje, kasdieniniame pasau
lyje, nes jie yra pagrįsti istorikų 
darbais ir metodologija. Objek
tyvumas OSI teismų salėse 
prapuola. O jam padeda prapulti 
OSI samdiniai. Norėčiau at
kreipti dėmesį į faktą, kad OSI 
resursai tyrinėti istoriją yra 
gausūs. Gynyba — vargšė gyny
ba — turi pasitenkinti savano
riais, kaip Daiva Keziene ir stu
dentais, kurie stengiasi atsverti 
OSI istorinius teigimus ir ap
kaltintiems padėti apsiginti nuo 
OSI ir KGB susukto tinklo savo 
laisvu laiku, savo asmeniškais 
ištekliais. 

Lietuviai, ypač mūsų vado
vaujantys elementai, yra neat
kreipę tinkamo dėmesio (ar net 
jokio dėmesio) į šią problemą. 
Jei būtų dėmesys, tai gal atsi
skleistų viena mozaika, susi
dedanti iš prokuratūrinės ir gy
nybinės istorijos gabalėlių. Mū
suose yra tendencija negreitai 
reaguoti arba iš vis nereaguoti. 
OSI reikalas yra kritiškas išei
vijai. Ir ne dėl to, kad palyginus 
mažas skaičius asmenų yra 
paliestas. Jis yra kritiškas, nes 
su kiekvienu pil ietybės 
atėmimu, su kiekviena deporta
cija į Sovietų Sąjungą, praran
dame dalį savo praeities, dalį 
tiesos apie Lietuvą ir vokiečių 
okupacijos laikotarpį. 

Kaip į šią kritišką situaciją 
yra reagavusios išeivijos 
viršūnės? Pagaliau po Linno iš
vežimo į Sovietų Sąjungą, jie 
nutarė, kad gal jau atėjės laikas 
akcijai. JAV-ių Lietuvių Bend
ruomenė yra paskelbusi, kad 
OSI reikalui skiria 60,000 dol. 

LOS ANGELES PAMINĖTA... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

jasi dėl mūsų krašto Bažnyčios, 
dėl viso civilizuoto pasaulio ir 
mūsų pačių". 

Tokia Lietuvos atstovo kalba 
buvo palydėta ilgais plojimais ir 
jis pagerbtas visiems atsi
stojant. Bankete dalyvavo apie 
330 asmenų. 

Po to buvo perskaitytas JAV 
prezidento R. Reagano ir pre
zidentienės sveikinimas, Los 
Angeles County Supervisors 
sveikinimas pasirašytas gerai 
lietuviams pažįstamo Mike 
Antonovich, Los Angeles mies
to sveikinimas, pasirašytas Dr. 
J. Ferraro. Kalifornijos guber
natoriaus atstovas dr. J. McCar-
thy, sveikindamas žodžiu, pažy
mėjo žinąs sunkią Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje, kur tikintieji 
drąsiai kovoja dėl savo išlikimo, 
nes jų teisės suvaržytos jie ne
gali vaikų mokyti religijos, 
valdžia kontroliuoja stojimą į 
kunigų seminariją. Bet jis sakė, 
smurtas nepajėgia užgniaužti 
religinės ir asmeninės laisvės 
troškimo. 

Baigiantis programai, pir
mininkė A. Nelsienė padėkojo 
programos vedėjai, įteikdama 
gėlių puokštę. Rūta savo pasku
tiniam žodyje tarp kitų dalykų 
prisiminė prel. J. Maciejauską, 
Šv. Kazimiero parapijos įkūrėją 
Los Angeles mieste, kurio dėka 
jos tėvai ir ji persikėlė iš Ka
nados į Kaliforniją ir čia padarė 
karjerą aukštai iškildama filmų 
pasaulyje. 

Programa baigta Jaunimo an
samblio „Spindulio" tautiniais 
šokiais, blezdingėle, lenciūgėliu, 
abrūsėliu ir varkiečiu. šokiams 
vadovavo D. Varnienė, akorde
onistas — L. Polikaitis. 

Užbaigos žodį tarė pirm. A. 
Nelsienė, kuri buvo šio didelio 
įvykio judintoja, supažindinda
ma su minėjimo komiteto 
nariais, jiems ir visiems talki
ninkams bei šventės dalyviams 
padėkodama. Solistui A. Poli-
kaičiui vadovaujant, visi sugie
dojo „Lietuva brangi". Minėji
mo fotografu komitetas buvo pa
kvietęs V. Fledžinską, kuris ka
tedroje iškilmių metu ir bankete 
padarė prisimintinų nuotraukų. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

666-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

šį mėn. specialus kilimų Re/davimas. Pirki
te nevažiavę į kra jves! „Stain-resistant" 
mieg kamb. kilimas ir jo pamušalas įklo-
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu [klojamas 
salone ir valg. kamb. už 325 00 „Special 
oeal" laiptams. Naujai (klojami seni kilimai; 
pataisomos siūles; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargto, t * . : 600-2340. 

Kugelio ir cepelinų megėjai-jos! Nevarkite 
tarkuodami bulves su rankine tarka, nes 
CICEROJE yra gaminamos ir nebrangiai 
parduodamos ELEKTRINĖS bulvėms 
tarkuoti mašinos. Įsigykite šv. Kalėdų pro
ga. Džiaugsitės, kad nereikia daugiau vargti 
bulves tarkuojant. Kreiptis: V. RenleMs, 
1027 6.40th Ct.t Cicere, H. 60660, tel.: 
003-3071. 

per ateinančius dvejus metus. 
Tai stambi suma pinigų. Kaip ją 
numatoma panaudoti? O gi is
torijos knygos parašymui per 
dvejus ar trejus metus. Tam dar
bui atlikti pakviestas dr. Sužie
dėlis. 

Vokiečių okupacijos laiko
tarpio istorija be abejo reika
linga, nes yra ten dykuma. 
Tačiau, negalime užmiršti ir 
kitų svarbių darbų. Pavyzdžiui, 
parašymas 1940-1941 metų is
torijos. Ten ta ip pat yra 
dykuma. Argi sovietų žiau
rumai nelygūs nacių žiau
rumams? Susirinkimas gyvos 
istorijos, apklausinėjimai tų, 
kurie išgyveno tuos įvykius ir 
vaizdajuostės paruošimas. 
Politinės akcijos išvystymas. 
Americans for Due Process siūlo 
išleidimą naujos knygos apie 
OSI anglų kalba, kuri pasirody
tų laike šešių mėnesių. Noriu 
pabrėžti tik tiek, kad vienas ar 
kitas koks projektas OSI pro

blemos neišspręs. Jei dėmesį ir 
pinigus tokiom sumoms skiriam 
akademinei istorijai, turėtų būti 
panašios sumos skiriamos ir ki
tiems konkretiems darbams. 

Norėčiau atkreipti dėmesį į 
tai, kad reikalas sukasi ne tik 
apie praeities istorijos įvykius, 
bet ir apie šiandienos įvykius. 
Šiandienos darbai, veiksmai ir 
neveiksniai taps rytojaus is
torija. Po 40 metų, istorikai ver
tins šį periodą Amerikos istori
joje, išeivijos istorijoje. Vertins 
ir duos didelę reikšmę OSI teis
mų sprendimams. Nebepakei-
sime fakto, kad leidome sovie
tams pasiimti Linną ir pa
dėjome jiems parodyti pasauliui, 
kad sovietų politinė teisinė sis
tema ne tik bendradarbiauja su 
Amerika, bet ir turi jos pasi
tikėjimą. Ar kas atitaisys šią 
žalą? Tik mes savo darbais šian
dien galime pakeisti ir pagerinti 
savo išeivijos istorijos raidą 
mūsų ateities kartoms. 

**Atmot**m 

DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
' MATULEVIČIUS 

Gyvosios kriksclonybsa apaštalas 
Į v a d ą p a r a i * K A R D I N O L A S A N T O N I O S Ą M O N E 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie Dievo Tar
no arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuolišką veiklą ir apie 
nugalėtos kliūtis kotyje į tobulą krikščionybe Jo palaimintuoju 
paskelbimo byla yra prie pabaigos Vatikane. Reik tik susipažinti 
su jo gyvenimu ir pralyti šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu $6.50. Illinois gyventojai moka $6 90 
Užsakymus Siusti: 
DRAUGAS, 4S4S Woot H M S t , CMeoflO, H. 60630 

ar.strast. 
CMeogo, IL 60620 

RtALlSTATt 

KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PAROUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU-BACe R6ALTORS 
" "101 f/Uf — MOURAMCf 

6629 S. KEDZJE 
TTo-am 

OHOTT oasajaasaaai 
PATARNAUJAMI PIRKIM! 

B U PARDAVUS* MUOSAVYOtŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pegei-
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
S. 

7674600 

*™ ">« 7022 6.0SAASKIRa 

DANUTE SDEBSAITE MAYEB 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populi ari autią 
agentūrą, prašome skambinti OemRsI, 
11 arOeOel Meyer dėl sąžiningo patač, 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

No. 030—64 Ir UaemdeJe: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas eild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 6 v-ta ir 
Lawndale yra graži apylinkė su erais 
kaimynais. Namas venas prašomos nos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar 

Ne. 034 - 67 Ir U M M M S M : 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuve 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2% auto 
su atidarymu garažas. Tiktai 345,000 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 071 — 66 Ir Peleskl; gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-46 prausykla; 
įrengtas rūsys; 2% auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite < 

tik pe-
AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite perduoti, 
skambinkite telefonu. Mūsų 
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
datoar. 

CBRJSN FAMILY REALTY 
TOL - 434 .7100 

CALUMET CITY ON SBNJEY BLVD 
3 Stores, apart on 2nd flr 20 Yrs oM 
860-3300. By ovmer. 

Pleasecall irt English 

. 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventoja* moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 

RE/MAX 
REALTORS 

ONsOT 
PAKOUOOA 

RIMAS L STANKUS 
361-59B0 S3S-S1S* 

Norintieji PIRKTI ar RANDUOTI 
V^e^6^^rBs»Wl fc#Vf O I H V V t S e ^ p S e JWSJs^R^i^w 

pmTmWOt KMO Wmm9 VDslsfKJnisf DUO 

vyoes (Kamavimas neenosisesMi. 

Gražus namas pensininkui Mtame kraite, 
Hot Springs, Ark. 2 mieg., virtuvė, valg. 
kamb., vonios kamb. Sitdymas-seidymes 
su ,,rwat pump'\ ttdeks skrypas Daug me
delių, daržas. $33,500. Skamb. Sus 
(061) 767-6636 arba Nobtes 6 Qeretini 
Reatty (561) 634-4363. 

JURGIS GLIAUDĄ 

The AGONY. A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

Ši knyga išteista 1985 su parama Lietuvos Saulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Milkovaitis. 
DkHHio formato, 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bot kokiomis progomis, net joje laikrodžio tikslumu 
aprašomai mūsų tautos laisves ir noprildauoomyooi 
praradime J. Kaina su perstūmimu 13.60 Sos. (Il
linois gyventojai dar prideda 96 et. valstijos 
mokesčio). 

Užsakymus siųsti. 
SS3SO W. 66VS1 SL| 

*HK 



TĖVŲ ŽEMĖS MEILĖ 
- GYVENIMO 

KELRODIS 
A.a. dr. Antano Rudoko mirties 

dvidešimtos metinės 
ja, jį papuošdama nevystančio
mis gėlėmis, išryškindama 
velionio turėtus užsimojimus, 
tikslus. Jo vardas Įrašytas į 
Lietuvių ir Tautos fondus, o šių 
metų mirties minėjime su stam
bia auką Krištanavičiaus fonde. 
Remdama spaudą, dvidešimt 
metų ji skyrė kasmetines premi
jas „Laiškų Lietuviams" žur
nalo rašinių konkursams, skir
tiems jaunimui, nes velionis 
rėmė jaunimo veiklą. 

Dr. Antanas Rudokas pri
klausė, Vanagaičio pavadintai 
žurnalo ir radijo „Margučio" im
perijai, kurios dinastijos nariais 
buvo dr. Steponas Biežis, Juozas 
Bačiūnas, Antanas Lapinskas, 
Antanas Olis, vėliau „apkarū
nuo t i " — Kazys Deveikis, 
Petras Linkus, dail. Vladas Vi-
jeikis, dr. Bronius Dirmeikis ir 
kt. Dr. A. Rudokas su pasidi
džiavimu sakydavo, kad lietu
viškos veiklos mokyklą išėjo 
jaunystės dienose, būdamas 
studentas, įsijungęs į komp. An
tano Vanagaičio chorą, vaidybos 
ratelį . Brendęs Vanagaičio 
choro plačios apimties kultūri
niame judėjime, kur įsijungė į 
t a u t i n ę veiklą, skaudžia i 
išgyveno 1940 metų Lietuvos 
okupaciją. Grįžę iš Lietuvos 
JAV piliečiai į savo gimtinę, 
atsivežė ten veikusių jaunimo 
organizacijų tradicijas, perkėlė 
jų veiklą ir tęsė laisvame kraš
te. Taip gimė Chicagoje jaunimo 
organizacija Jaunoji Lietuva, 
kurios vienas iš steigėjų ir il
gametis pirmininkas buvo dr. 

" Rudokas. Taip pat nuo pirmųjų 
veiklos dienų jis įsijungė į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
Chicagos skyriaus valdyboje il
gus metus ėjo įvairias pareigas, i 
1949 m. įsteigus Amerikos 
Lie tuvių t au t i nę sąjungą 
aktyviai įsijungė į jos veiklą ir 
organizavo Chicagos skyrių, 
ilgą laiką ėjo įvairias valdybos 
nario pareigas. 1959 m. buvo iš
rinktas ALTS centro valdy
bos nariu, o 1961 m. tarybos 
nariu. 

Kai Chicagoje buvo atkurta 
Korp! Neo-Lithuania veikla, 
ideologiškai suaugo su jos 
t ik s l a i s bei uždavinia is , 
kviečiamas skaitė paskaitas 
korporantų jaunųjų akademikų 
rengiamose vasaros stovyklose. 
Keletą metų sujungęs savo 
atostogas su neolituanų sto
vyklų laiku, netoli apsigyvenęs, 
su žmona Stefanija stebėjo 
jaunųjų akademikų veiklą, 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 10 d. 

Gerumas neturi ribų, blo
gumas gi apribotas savyje, taip. 
kad jis pagaliau pats save 
sunaikina. 

Templcr 

Tikras civilizatorius tėra tik 
tas, kuris daro grynesnę širdį, 
labiau ieškomą dangti ir mažiau 
blogus mus pačius. 

Raul Plūs 

i 

Lietuovs krikščionybės minėjimo bankete garbės italas. Iš kairės: St. Lozoraitis, Lietuvos atsto
vas Washingtone, komiteto pirm. A. Nelsienė, Kalifornijos gubernatoriaus atstovas dr. McCar-
thy ir Rūta Lee. KT , , . m . . . , 

Nuotr. V. Fledžmsko 

•A. a. dr. Antanas Rudokas, Korp! 
Neo-Lithuania garbės filisteris. 

Kapinių miestą puošia 
spalvoti paminklai, lyg lenkty
n iaudami savo i š r a i ška 
akmenyje iškaltais prasmingais 
žodžiais. Tarp jų glaudžiasi 
kapai, kur ant kuklaus akmens 
iškaltos tik gyvenimo datos ir 
pavardės . Kas meldžias i 
kapinėse už mi rus iuos ius , 
maldos žodžiai bus lygiai vi
siems išdalinti, prisimenu ku
nigo pasaky tus žodžius. 
Žmogaus gyvenimo t ikrasis 
paminklas yra dangaus soste. 
Jis pats ten jį pastato. Toks 
kuklus paminklas, nedidelė 
akmeninė lentelė yra ir ant a.a. 
dr. Antano Rudoko kapo. Dvi
dešimt metų lankė mirusio vyro 
dr. Rudoko kapą žmona Stefani-

PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono ir Irenos Kriau-
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę 

E U G E N I J A U S 
KRIAUČELIŪNO 

P R E M I J Ą 

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuvui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais Gietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu v e i k l u m u , ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriau
siai reprezentavusiam lietuvius 

LAPKRIČIO 23 PAMINĖJIMAS 
Vienas reikšmingiausių tradi- kevičius ir LDK Birutės dr-jos 

cinių minėjimų yra Lietuvos ka- pirm. E. Legeckienė. Mišių 
riųomenės atkūrimo metinės 
sukakties — lapkričio 23-sios 
dienos paminėjimas, kada 
renkamės kartą metuose ati
duoti pagarbą ir prisiminti lie
tuvius karius, partizanus ir 
šaulius, po pirmojo pasaulinio 
karo paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę 1918 metais, pake 
lusius ginklą Lietuvos laisvę 
apginti. 

Jaunutės to meto besikurian
čios Lietuvos kariuomenės ka 
riai, menkai ginkluoti, tik tvir
tos valios, tėvyriės meilė?, pasi
ryžimo ir didžios drąsos vedami, 
nebodami savo gyvybės, stojo 
nelygion kovon su tuo metu į 
Lietuvą besiveržiančiais bolše
vikais, lenkais ir bermon
tininkais, gindami brangiausią 
tautos ir valstybės turtą — jos 
laisvę ir nepriklausomybę. Jų 
visų sudėta gyvybės auka ant 
tėvynės Lietuvos laisvės aukuro 
įgalino Lietuvą 22 metus gyven
t i didį bei džiaugsmingą nepri
klausomą gyvenimą ir didžiuo
t i s žvaliomis Lietuvos ka 

metu jausmingai skambėjo sol. 
Margaritos ir Vaclovo Mom-
kų giedamos giesmės. 

Po pamaldų, dalyvaujant 
ramovėnams, birutininkėms, 
šauliams ir gausiam būriui tau
tiečių, vėliavų rikiuotei atžy
giavus prie Lietuvos Laisvės 
kovų paminklo Jaunimo centro 
sodelyje, LKVS „Ramovės" 
pirm. A. Juškevičius pravedė 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose žuvusių karių, partizanų, 
šaulių ir laisvės kovotojų pager
bimo apeigas..Kritusiu kovose 
garbei ir prisiima i «r. ui aukurą 
uždegė Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės pirm. V. Išganaitis, 
šaulėms M. Gudaitienei ir E. 
Juodienei asistuojant. Ramo-
vėnų vainiką prie paminklo pa
dėjo LKVS ^Ramovės" Chica
gos skyr. vald. vicepirm. E. Ven-
gianskas, jį lydėjo birutininkės 
Z. Juškevičienė ir J. Iva
nauskienė. Buvo sugiedota „Ma
rija, Marija" ir žodį tarė Lie
tuvos kūrėjų savanorių s-gos 
Chicagos skyriaus pirm. J. 

t l 8 ŽVal lOmiS Li ie iuvua *.a- o-
riuomenės bei šaulių gretomis, Tamulis. Apeigos prie Lietuvos 
kurios smurtu, apgaule ir antro- Laisvės kovų paminklo buvo 
jo pasaulinio karo audros buvo baigtos visiems sugiedojus Lie-
išardytos. Viso to išdavoje Lie- tuvos himną. 
tuvos karys, vykdydamas savo Toliau minėjimas buvo tę-
vyriausybės įsakymus, su I siamas akademine dalimi Jau-
skausmu širdyje padėjęs ginklą Į nimo centro patalpose, kur po A. 
ir kartu su visa tauta likęs eili- i Juškevičiaus įvadinio žodžio sol. 
niu Lietuvos laisvės praradimo M. ir V. Momkai sugiedojo JAV 
eigos stebėtoju, atsidūrė Lie- ir Lietuvos himnus, kun. J. Bo-

ferencijos kon t ravers in ia i 
klausimai buvo paliesti. 

Po to sekė trumpa meninė pro
grama. Ją atliko Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės moterų 
balsų sekstetas — F. Braunienė, 
I. Pocienė, M. Radzevičienė, S. 
Rudokienė, J. Paškevičienė ir E. 
Aleknienė, muz. J. Sodaičio 
vadovaujamas. Už gražiai pa
dainuotas dainas, dainininkėms 
buvo gausiai paplota, o muz. J. 
Sodaičiui, išreiškiant visų daly
vavusių dėkingumą buvo pri
segta gėlė. Tuo akademinė dalis 
buvo baigta. 

Lietuvos karinių pajėgų 69 m. 
atkūrimo sukakties minėjimas 
baigiamas bendromis pietų 
vaišėmis, kurias organizuojant 
daug rūpesčio parodė sesės biru
tininkės — J. Skama, J. Iva-
šauskienė, E. Legeckienė ir S. 
Plenienė. Visi buvo skaniais 
šiltais pietų patiekalais, kava ir 
įvairiais pyragais bei tortais pa
vaišinti. Norinčius stipresniu 
pasivaišinti su šypsena V. 
V alka viekas aptarnavo. 

Malonu paminėti, kad šių 
metų minėjimas buvo visoke
riopai sėkmingas. Jame daly
vavo gražus skaičius tautiečių, 
o vaišėse — netoli pusantro 
šimto svečių. 

Tenka tik pasidžiaugti, kad 
Chicagos ramovėnų, biruti-
ninkių ir šaulių gražiomis 
bendravimo bei bendradarbia
vimo pastangomis buvo galima 
lapkričio 23-sios minėjimą 
tinkamai suorganizuoti. 

Krsp. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JANINA ŠESTAKAUSKIENĖ 
Mūsų mylima Janina mirė 1987m. lapkričio 26 d. ir 

buvo palaidota lapkričio 30 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse šalia savo vyro, maj. Petro ir sesers Valės 
Vitkienės. 

Dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui ir tėv. Jonui Bo-
revičiui už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame prof. dr. Juozui Meškauskui už velionės 
gydymą ilgus metus. 

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą, 
aukojo Tautos ir Lietuvių Fondams, prisiuntė gėlių, pa
reiškė užuojautą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir Gaidas-Daimid lai
dotuvių direktoriui už malonų ir gerą patarnavimą. Dar 
kartą visiems nuoširdus ačiū. 
Sūnėnas Eduardas Vitkus ir pusseserė Elena Barienė. 

A.tA. 
ANTANUI PLAUŠINAIČIUI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame žmonai Halinai, 
dukrai Dainai ir mūsų mieliems draugams, posūniui 
GINTARUI RĖKLAIČIUI ir žmonai JANINAI su 
šeima. 

Laima ir Davė Braune su šeima 
Gintaras ir Oiilija Barkauskai su šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I R I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS -,, 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

ir Lietuvą vienerių metų bėgyje; .» -*,- -
2. 1987 metų premijai gauti skaitė paskaitas. 1961 m. lap-

asmenis ar v iene tus raš tu kričio 11 d. metinėje šventėje 
pasiūlo jaunimo organizacijų 
vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1988 m. 
sausio 31 d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto t inkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruo-

LST Korp! Neo-Lithuania buvo 
išrinktas garbės filisteriu, gavo 
Korporacijos spalvas. 

Tėvų žemės meilė , nuo
širdumas bei draugiškumas 

puošėjo gyvenimo kelio rodyklę. 
Plačiai išsišakojęs visuomeni
nėje veikloje, bažnytinį ir tau
tinės minties kelią jungė su švy
turiuojančia būdo savybe — Pasaulio L i e t u v i ų ^ ^ n a r u o - ~ m t u . „ „ ^ ^ 

menės jaunimo reikalams vado- « K k l u s gyvenimo 

~ * ^ f i ^ * Z F & S £ £ ? p a s i r i n k o T k u k l ų sąjungos valdyba r JAV Ue m i r u s i ų j ų m i e s t e . 

tuvių J a u n ^ a X r a u č e U ū n ų Gruodžio 18 d. 8 vai. ryto atstovus paskiria Knauceiiunu ^ ^ Prasidėjimo bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios mi
nint dr. Antano Rudoko 20 

šeima. 
4. Jury komisija aptarusi as

mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1988 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama 

metų mirties sukaktį. Mes pri
siminsime jį maldose, prisimin
sime ir nueitą lietuvišką kelią. 

Vytautas Kasniūnas 

DIDŽIAUSIA TEISINĖ 
FIRMA 

)tyvus, ir siunčiamo. Didžiausia pasauly teisių fir-
Eugenijaus Kr iaučel iūno m a y r a Baker and McKenzie, 

premijos komisi jai Chicagoje, turinti 1,030 advoka-
13400 Parker R o a d t ų . Jos veiklos ra tas 
Lockpor t , IL 80441 tarptautinis. 

tuvos okupantų replėse. Jis 
buvo persekiojamas, kalinamas, 
kankinamas, į Sibiro taigas tre
miamas ir okupanto interesams 
prieš savo valią pajungtas. Lie
tuvos karys, antrajam pasauli
niam karui baigiantis, sąlygoms 
sus idar ius , pasitraukęs į 
vakarus ir po karo radęs prie
globstį vakarų Europos, Aust
ralijos, Amerikos kontinentuo
se, kultūriniams bei lietuvybės 
palaikymo ir kovos dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo darbams 
jungėsi į lietuviškų bendruome
ninių organizacijų ir Lietuvių 
karių veteranų sąjungos 
„Ramovės" narių gretas. 

Chicagos ramovėnai, talki
n inkaujant sesėms birut i
ninkėms, lapkriči 22 d. surengė 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
69 metų sukakties paminėjimą, 
kuris buvo iškilminga programa 
atžymėtas. 

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis Jėzuitų koplyčioje. 
10:15 vai. ryto, š. J. Gurevičiui 
komanduojant. įnešus JAV, Lie
tuvos, Lietuvos kūrėjų sava
norių s-gos, LDK Birutės dr-jos, 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės ir rinktinės moterų, 
jūrų saulių „Nemuno" rinktinės 
dalinių, Gen. T. Daukanto ir 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopų 
vėliavas, Mišias atnašavo ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. J. Borevičius. 
Mišių aukas prie altoriaus nešė 
LKVS „Ramovės" Chicagos 
skyriaus pirmininkas A. Juš-

revičius atkalbėjo invokaciją, 
minutės susikaupimu buvo pa
gerbti bei prisiminti laisvės 
kovose žuvę kariai ir vienin-

NAUJO MERO PLANAS 

Savo pirmoje kalboje naujai iš-
KOVOS*? £ U V C A t u i a i i» . . _ 

teliam minėjime dalyvavusiam rinktas meras Sawyer pabrėžė, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjui kad jis pasiryžęs tęsti velionio 
savanoriui, pagerbiant visus sa- Washingtono pradėtą reformų 
vanorius, birutininkė J. Iva- kelią. Savvyer pasisakė, kad jis 
šauskienė prisegė gėlę. Po to yra baigęs Alabamos valst. uni-
buvo sveikinimai. Lapkričio versitetą ir jis, sekdamas rasių 
23-sios dieno? minėjimo proga lygybės, 1952-1956 m. dalyvavo 
ramovėnams sveikinimo žodį 
tarė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. G. Lazauskas, Chicagos 
šaulių dalinių vardu Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės pirm. 
V. Išganaitis, LDK Birutės dr-
jos pirm. E. Legeckienė ir Vydū
no fondo vardu V. Mikūnas. Ofi
cialioji dalis buvo baigta 
Lietuvių tautinės s-gos pirm. dr. 
L. Kriaučeliūno pagrindine 
kalba, kurioje ir šio meto aktu
alūs, ryšio palaikymo su pa
vergta tėvyne bei Vilniuje 
įvykusios „apvaliojo stalo" kon-

Mielam draugui, 

autobusų boikote. J i s buvo 
vienas iš Martin Luther King 
asmens sargų. 

GAISRAS O'HARE 

Chicagos O'Hare aerodrome 
United Airlines patalpose gruo
džio 3 d. kilo gaisras, sugadinęs 
kompiuterius ir 4,000 telefonų. 
175 skraidos turėjo būti 
sulaikytos. Taisymai užsitęsė 
iki gruodžio 6 d., bet skridimai 
jau galėjo būti pradėti anksčiau. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

A.tA. 
DR. JONUI JURGILUI 

mirus, jo žmoną STASĘ ir dukterį JOVITĄ su seimą 
gilaus skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Josephine ir Jonas Bakšiai 
Aldona ir Vaclovas Valiai 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x J . Daužvardienės, būvu 
šios gen. konsules, parašytą vai
dinimą ir šokius, paruoštus 
Frank Zapolio. Lidijos Rin-
gienės ir Auksės S. Kane, vai
dins Pramonės ir Mokslo muzie
juje juodžio 13d., sekmadienį. 
7:30 vai. vak. Evvald ir John Ra-
devich, Susan Whelan, Linas 
Buntinas, Rasa Brooks, Tomas 
Marchertas, Daina Ancevičiūtė 
ir Aurelija Blyskytė. 

x Šv. Vardo vyrų draugija 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje turės po 8 vai. 
šv. Mišių bendrą Komuniją ir 
maldas gruodžio 13 d., sekma
dienį. Po pamaldų parapijos 
salėje bus trumpas susirinkimas 
ir pusryčiai. Vyrai prašomi atsi
vesti savo žmonas ar motinas 
pusryčiams. 

x Chicagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos priešmetinis 
susirinkimas bus penktadienį, 
gruodžio 18 d., Adelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman A ve. 
Susirinkimo pradžia bus 1 vai. 
p.p. Po susirinkimo bus vaišės. 

x „Mūsų Vaikas", gruodžio 
8 nr., išėjo iš spaudos. Siame 
numeryje yra pedagoginiai 
straipsniai D. Petrutytės, a.a. 
M. Varnienės. D. Bindokienės. 
St. Vaišvilienės, J. Juknevičie
nės ir kt. Redaguoja ir administ
ruoja Stasė Vaišvilienė. Leidžia 
Montessori draugija. 

Chicagos policijos superin
t e n d e n t a s prašo pranešti , 
kad prieš Kalėdas pirkimo metu 
reikia labai saugotis kišenva
gių, rankinukų pagrobėjų. Taip 
pat reikia saugotis krautuvėse 
ir tuoj pranešti policijai. 

x Kaip liesinti cholestero
liu kraują — gail. sesers Elenos 
Peržinskienės paskaita Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadieni nuo 2 v. p.p. Kun. 
Juozo Juozevičiaus kilnios min
tys, su visais dalyviais maldos 
už gyvus ir mirusius ir palaimi
nimas. Gydytojo paaiškinimai 
po paskaitos. Kraujospūdžio ma
tavimas. Sound of Music — tęsi
nys video filmo didžiausiame 
ekrane. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. 

x Kazys Ramanauskas iš 
Chicagos, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 20 dol. 
auka. K. Ramanauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už lietuviško žodžio rėmimą la
bai dėkojame. 

x Už a.a. Sibiro kankinę 
Eleną J u c i ū t ę jos mirties 
metinių proga bus aukojamos 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje gruodžio 13 d., 10 vai. 
15 min. sekmadienį. Po šių 
pamaldų Švėkšniškių draugijos 
susirinkimas Pedagoginio li
tuanistikos instituto patalpose. 
Jaunimo centre. 

(sk.) 

x Dail. A. Dargio, gyve-
nančio Vokietijoje, grafikos dar
bų siuntinys pasiekė Chicagą. 
Jo paveikslų galima gauti 
„Galerijoje", skambinant telefo
nu 749-2843. Kainos prasideda 
nuo $35.00 — pigi ir puiki 
dovana Kalėdų proga. 

(sk.) 

x Operos rengiamas Nauju 
Metų pokylis įvyksta Jaunimo 
centro didžiojoje salėje gruodžio 
31d.. 8:30 vai. vak. Stalų rezer
vacijas priima ir visas informa
cijas teikia Vaclovas Momkus. 
tel. 925-6193. Prašome Chicagos 
ir apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti. 

(sk.) 

x Ateitininkų akademikų 
ir sendraugių susirinkimas 
bus šį sekmadieni, gruodžio 13 
d., tuoj po 11 vai. šv. Mišių Atei
tininkų namuose. I susirinkimą 
atvyks naujos sendraugių val
dybos nariai Petras Kaufmanas 
ir Arvydas Barzdukas. Kviečia
mi visi akademikai, sendrau
giai, jauni tėvai, nes vaikučiams 
bus prižiūrėtojos, kurios užims 
juos susirinkimo metu. 

x Vytenis S ta tkus , „Lie
tuvos ginkluotos pajėgos 
1918-1940 m.*' autorius, daly
vaus supažindinime su knyga šį 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 3 
vai. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje. No
rintieji knygą įsigyti ir gauti au
toriaus parašą, galės tai atlikti. 
Kviečiami mecenatai ir lietuvių 
visuomenė dalyvauti. Rengia 
Vydūno fondas. 

x Adelė Tamošiūnienė iš 
San Francisco. Cal., yra atvy
kusi į Chicagą ir apylinkes 
aplankyti savo giminių. Lydima 
Onos Abromaitienės. ji lankėsi 
pirmą kartą . .Drauge" ir 
pasikalbėjo su redakcija bei įsi
gijo naujų loidinių. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivės Kalėdų šventes pa
minėjo gruodžio o d„ šeštadienį, 
muzika ir liturgija. Ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 3 
vai. p.p. bus kalėdinės giesmės 
ir muzika. 

x I š ok. Lietuvos gauta 
žinia, kad mirė dantų gydytoja 
J a d z ė Jakimčiūtė , kuri jau 
seniai sunkiai sirgo. Užjos vėlę 
bus šv. Mišios gruodžio 12 d., 
šeštadienį, 11 vai. Jėzuitų 
koplyčioje. Visos dantų gydy
tojos kviečiamos dalyvauti. 

x Chicagos Katalikų chorų 
draugija atliks Kalėdų giesmes 
Šv. Kryžiaus ligoninėje gruo
džio 20 d., sekmadienį, nuo 4 iki 
15 vai. p.p. ligoninės šiaurinės 
dalies koplyčioje. Šiam chorui 
vadovauja prel. Joseph L. 
Mroczkovvski. 

x Prostatos vėžys — 671 
Alvudo radijo paskaita šį 
sekmadienį 7:45 v.r. Frances ir 
Anatolijaus Šlutų radijo valan
dos metu. 

x „Žiburėlio" Montessori 
Mokyklėlė nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie taip dosniai au
kojo mūsų mokyklėlei šį rudenį: 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
„Tėviškės" parapija 1,500, dr. 
Dale Petreikytė 100, Algis 
Čepėnas 100. Tuo pačiu linkime 
savo geradariams linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Nauju 
Metų! 

(sk.) 
x Kalėdinių p a p u o š a l ų , 

dailės darbų ir įvairių dovani-
nių prekių didelis pasirinkimas. 
Apsilankykite Optical Studio, 
2820 W. 71st S t , tel.: 778-6766. 
Atidaryta kasdien: 10-6 v.v., 
šestd. 10-4 v. p.p. Pirmad. 
uždaryta. 

(sk.) 
X NIDA Delicatessen, 2617 

W. 71st St., Chicago, IL 60629 
priima kalėdinio maisto taip pat 
tortų, napoleonų, meduolių ir 
kitokių rūšių pyragų užsa
kymus. Prašome skambinti iki 
gruodžio 19 d. Vėliau užsaky
mai nebus priimami. Tel.. 
476-7675. 

(sk.) 

Stasys Baras naujasis Lietuvių fondo tarybos pirm. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

z NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės kūčios įvyks gruo
džio 11 d. 7 v.v. Ateitininku na
muose. Norintys dalyvauti pra
šomi skambinti tel. 257-7852 ar
ba 257-7071. Kviečiame visus 
dalyvauti su mumis. 

'sk.) 

ATSILIEPIMAS I 
PERSEKIOJIMUS 

LIETUVOJE 

Liet. kat. federacijos sušauk
tame kongrese lapkričio 28 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
vyko simpoziumo tema: ,,Mūsų Į 
atsiliepimas į tikėjimo persekio
jimą Lietuvoje". Sraratytas ati
darė Emily Prose. Be jos, prezi
diume buvo dr. J. Pikūnas ir J . 
Lauėka. sekretoriate Gr. Meilu
tienė ir Mary Kinčius. o Ai-
dona Zailskaitė vertė kon
greso eigą į anglų kalbą, 
ruošdama medžiagą ,,Ob-
server"*. Invokaciją sukalbėti 
buvo pakviestas prel . V. 
Balčiūnas. 

x Vladas Kulbokas, ^Lie
tuvių literatūros kritika trem
tyje". II. išėjo iš spaudos Vero
nikos ir Vlado Kulbokų lėšomis. 
Tai lietuviškos kritikos išeivi
joje apžvalga, pradedant nuo se
niausių autorių iki jauniausių, 
visos kri t ikos pavyzdžiai . 
Knyga 215 psl. Gale sudėta 
visas vardynas, todėl lengva 
susirasti norimą autorių. VI. 
Kulbokas labai kruopščiai iš
nagrinėjo visus kritikos straips
nius ir straipsnelius išeivijos 
laikraščiuose. Knyga išleista 
1987 m. 

x Algimanto Kezio nauja 
fotografijų knyga „Variations 
on a Theme: WORLDS FAIRS 
of the 8 0 V (kaina $15.00) ir jo 
1988 m. kalendorius „Chicago" 
(kaina $8.95) gaunami pas pla
tintojus ir ..Galerijoje", krei
piantis telefonu 749-2843. 

(sk.) 

x Šventes p r a d e d a m sek
madienį X.20. 3 v. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje Chicagos 
ateitininkų ruošiamose kūčiose. 
Į jas kviečiami visi. Vietas sau 
ir savo draugams rezervuojami 
dabar pas p. Ireną 434-2243. 

(sk.) 
x Lietuvių Fondui užbaigti 

4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: $1,000 Antanas Aidukas, 
$900 Algirdas Bražinskas, po 
$500 tėvas Alf. Bernatonis, Ig
nas ir Genovaitė Lapšiai, $490 
Charles Cheleden. po $20 Albi
na Dumbriene, Ona Kindu-
rienė. po $100 Petras ir Auksė 
Kaufmanai, Almis ir Danguolė 
Kuolai, Petras ir Marta Paliai. 
Lietuvių Fondas visiems nuošir
džiai dėkoja. Prašome aukas 
siųsti - 3001 W. 59th St.. Chi
cago, IL 60629. 

(sk.) 

x Pas Norman Bursteiną, 
vieninteli lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan A ve., 2-ras aukštas'įėjimas 
iš Huror. St.!, Chicago, IL 60611. 
Tel 263-5826. 

(sk./ 

Pirmasis kalbėjo Pr. Petraus
kas. Vyčių pirm., plačiai nu
šviesdamas vyčių veiklą, skatin
damas lietuviškas organizacijas 
dirbti vieningai. Simpoziumą 
atidariusi E. Prose yra Liet. kat. 
moterų s-gos vicepirmininkė. 
Pakvietė kalbėti Viktorą Naką, 
atvykusį iš Vvashingtono, kur jis 
dirba Lietuviu inf :rmacijos cen
tro padaliny. Jis papasakojo, 
kaip piačiai veikia Liet. Reli
ginė šalpa, remdania Lietuvos 
t ikinčiuosius ir skleisdama 
informacijas plačiu tiražu. Liet. 
inf. centro skyrius Washingtone 
turi kompiuterį, kuriuo susi
siekia su Liet. inf. centru New 
Yorke. Turima ryšys su spau
dos, valdžios žmonėmis, su JAV 
vyskupų konferencija, daug dė
mesio skiriama ryšiams sų JAV 
kongresu. Kongresmano Miller 
ir kitų prielankumu susidarė 
kongresmanų grupė ginti lie
tuvių tikinčiųjų teises. Raštu 
skatintas Shultzas susitikime 
su Sovietų užs. reik. ministeriu 
kelti lietuvių laisvės klausimą. 
Kas mėnesi kongresmanų var
du siunčiamas laiškas Sovie
tams, užtariant, kurį Lietuvos 
sąžinės kalinį. Panaši akcija ve
dama ir per JAV senatorius. 

Lietuviai gali prisidėti prie 
spaudimo į Sovietų Sąjungą per 
amerikiečių parapijas, sudo
minant žmones priespauda Lie
tuvoje. Svarbu JAV kongreso 
narius prašyti lietuvius užtarti, 
svarbu painformuoti vyks
tančius kongresmanus apie lie
tuvių priespaudą. Svarbu šiuos 
prašymus perduoti laiškais, 
telefonu ar net asmeniškai su
t inkant juos, atvykstančius į 
provinciją. Skatino finansiškai 

remti Liet. kat. religinę šalpą. 
Povilas Vaičekauskas kalbėjo 

apie šių dienų lietuvių katalikų 
akciją priespaudoj Lietuvoje. 
Kat. federacija turi atlaikyti du 
frontus: vieną čia, kitą Lie
tuvoje prieš ateistinę priespau
dą. Sovietai plačiai naudoja 
disinformaciją. Skelbė apie Lie
tuvos Bažnyčios vadovų pasita
rimus su vyriausybės žmonė
mis, bet tai sovietinis melas. 
Buvo suvežti Bažnyčios vadovai, 
bet jie neturėjo galimybės savas 
pažiūras ginti. 

Skatino rašyti laiškus Gor
bačiovui. Ragino pasiųsti vaikų 
delegaciją į Washintoną sų pla
katais. Okupantai naujai ka
talikų pastatytą Prisikėlimo 
bažnyčią pavertė fabrikų ga
minti dalis net ir raketoms, 
galimoms panaudoti prieš vaka
rus. Užtenka okupantams pūs
ti muilo burbulus. Tegu jie 
grąžina užgrobtas bažnyčias, 
tegu paleidžia iš tremties vysk. 
Steponavičių. Ši akcija mūsų 
visų uždavinys, tautos misija. 
Veikti darbu ir malda. 
> Prof. V. Skuodis priminė, kaip 
Lietuvos Bažnyčia susilaukė 
dėmesio popiežiui Romoje net 
lietuviškai prabilus. Jei Lie
tuva būtų krikštą priėmusi 
anksčiau, nebūtų buvę kovų sų 
kryžiuočiais, nebūtų gal nė Lie
tuvos susijungimo su Lenkija. 
Krikščionybė pagavo lietuvio 
charakterį- Tik krikščionybės 
dėka lietuvių tauta išliko dora, 
tvirta. Jau 45 m. Lietuvos ka
talikai spaudžiami nužmogi
nimo keliu. Ateistinė valdžia 
įsitikinusi, kad religija yra di
džioji kliūtis suvirškinti mūsų 
tautą. V. Skuodis pabrėžė, kad \ 
krikščionybės jubi l ie jaus 
minėjimai yra didelė parama 
Lietuvos tikintiesiems. Reika
lavimai grąžinti nusavintas 
bažnyčias veikia teigiamai Lie
tuvos reikaluose. LKB Kronika 
pasklinda mūsų išeivijos dėka ir 
tai labai padeda Lietuvos katali
kams. 

Dabar okupantas siekia su
griauti Bažnyčią, griauti iš vi
daus. Uolūs dvasiškiai yra Liet. 
Kat. Bažnyčios atrama, bet jie 
sunkia i spaudžiami, o 
koloboruojantieji sulaukia įvai
raus valdžios prielankumo. 

Lietuvoje kunigai, slaptos 
vienuolės neleidžiami kai kur 
mokyti tikybos, o dabar jau 
keliamas balsas, kad ir tėvai ne
turėtų tikybos mokyti savus 
vaikus. Okupantai neleidžia 
spausdinti religinės literatūros, 
tik būna mažos išimtys. Prieš 
visus suvaržymus tikintieji 
veda kovą. Apie ją informuoja 
LKB Kronika, bet ji ne viską 
apima. Svarbu būtų rašyti 
laiškus persekiotojams, kunigų 
seminarijų vadovybėms. Svar
bu, kad LKB Kronika būtų kuo 
plačiau paskleidžiama. Svarbus 

darbas — leidimas kronikos, 
vadovaujamas kun. K. Pugevi-

B Sturonaite ir J. Adickas modeliuoja Kr. Donelaičio lituanis
tiniu mokyklų nadu parodoje lapkričio 8 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

čiaus ir kun. K. Kuzminsko. 
Dr. J. Pikūnas skatino, kad 

Liet. kat. federacijos veikla la
biau šakotųsi. Didelės svarbos 
yra federacijos leidžiamas „Ob-
server". Čia galėtų atsispindėti 
LK federacijos veikla. Antra, 
svarbu Chicagoje sudaryti kelio
likos asmenų branduolį, kuris 
planuotų, stebėtų, ką dabar
tinėse sąlygose reikia atlikti. 
Reikia gausaus įsipareigojimo 
organizacijoms, parapijoms. Or
ganizuoti įvairius renginius 
kartu įvairiom organizacijom. 
Svarbus jaunimo įjungimas į 
katalikišką veiklą. Jie turės 
perimti lietuviško, katalikiško 
veikimo vairą. Veikloj naudin- į 
ga pasinaudoti profesionalų 
talka. Kongresus verta užfik
suoti skaidrėmis, vaizdajuos
tėmis. Susidarys platesnė įtaka. 
Pradedant septintą krikščiony
bės Šimtmetį, reikia įsipareigoti 
veiklai. 

Prof. A. Darnusis kėlė mintį 
įkurti arkiv. Matulaičio institu
tą ugdyti krikščionišką mintį. 
Svarbu ugdyti krikščionišką 
idealistinę kryptį. Sudarius 
veikimo planą, supažindinti su 
juo plačią visuomenę. Prašomas 
vysk. Baltakis siekti, kad 
lietuvių šeimų vaikai galėtų, 
lankyti parapines mokyklas, 
nors ir nepriklausytų t a i 
parapijai. 

Liet. kat. federacijos valdybon 
išrinkti: Alg. Kazlauskas, M. 
Juzėnas, Br. Polikaitis, A. 
Darnusis, A. Domanskis, Gr. 
Meiluvienė, S. Kuprys. 

Juoz . P r . 

NAUJAS LIETUVIŲ 
FONDO TARYBOS 

VADOVAS 

Lietuvių Fondo vadovai 
renkami vienerių metų ter
minui ir tie patys asmenys ne
gali būti pirmininko pareigose 
ilgiau, kaip trejus metus iš eilės. 
Trejus metus iš eilės tarybai pir
mininkavo ekonomistas Povilas 
Kilius ir pagal LF įstatų IV 
skyr. 18, p.h, negalėjo daugiau 
kandidatuoti ir būti renkamas. 

Lietuvių Fondo tarybos posė
dyje, įvykusiame 1987 m. gruo
džio 4 d. buvo išrinkti tarybos ir 
valdybos pirmininkai ir tarybos 
sekretorius. 

Nominacijų komisijai (K. Doč
kus, A. Juodvalkis ir R. Juš
kienė) pasiūlius, tarybos pirmi
ninku išrinktas bankininkas, 
dabar pensijoje, Stasys Baras. 
Valdybos pirmininke antram 
terminui perrinkta visuome
nininke Marija Remienė, o tary
bos sekretore vėl perrinkta adv. 
Daina Kojelytė. 

Posėdžiui pirmininkavęs Po
vilas Kilius pasveikino naujus 
pa re igūnus ir palinkėjo 
sėkmingo ir našaus darbo. LF 

1 vadovybė keičiasi kalendorinių 
metų sąvartoje. 

Posėdyje buvo išklausyti 
pranešimai apie akcijų biržos iš
daigas ir įtaką į Lietuvių Fon
do investavimus. Lietuvių Fon
das finansų komisijos nutarimu, 
po didžiojo akcijų kritimo (X.19) 
išėjo iš akcijų biržos. Graybill 
agentūrai pardavus LF akcijas, 
atgautas visas investuotas į 
akcijas kapitalas ir šiais metais 
dar turėta pelno (capital gain) 
143,800 dol. Taigi Lietuvių Fon
das iš visus sukrėtusio įvykio 
išėjo ne tik be nuostolio, bet su 
pakankamu pelnu. Skleidžia
mos kalbos apie Lietuvių Fon
do turėtą nuostoli neturi pa
grindo. Gautas už parduotas 
akcijas kapi ta las , inves
tuojamas į valstybės bonus ir 
trumpalaikius indėlius-certi-
fikatus. 

Šiais metais Lietuvių Fondan 
įstojo 109 nauji nariai, kapitalas 
paaugo 235,000 dol. ir gruodžio 
1 d. siekė 3,865,000 dol. Vado
vybė nepraranda vilties dar 
šiais metais užraukti ketvirtą 
milijoną dol. 

Švenčių proga, sveikindami 
gimines, draugus, nepamirškite 
ir Lietuvių Fondo, įteikiant nors 
kuklią sumelę. 

A. Juodvalk is 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Dr. J o n a s Dunčia, Du-
Pont kompanijos medicininės 
chemijos vyresnysis tyrinėtojas, 
vyksta j Princeton universitetą 
verbuoti jaunus akademikus, 
baigiančius chemijos mokslus, 
dirbti DuPont kompanijoje. 

— Maj. Laisvydas Baršaus
kas Kanados Nacionalinės 
gynybos centrinės buvo paskir
tas studijuoti JAV Nacionalinės 
gynybos universiteto ginkluotų 
pajėgų štabo kolegijoje Norfolk, 
Virginia. Pradėjęs studijas 
liepos mėn., jis jas baigs sausio 
mėn. ir sugrįš į Ottawą, kur 
gyvena su žmona Linda ir 
dukrom Asta, Ona ir Vilija. Bai
gęs Monitobos universitetą, 
Kanados Kar in io štabo 
mokyklą ir Kanados žemės 
pajėgų štabo kursą, maj. Bar
šauskas yra karo lauko ginkluo
tės specialistas, jau 20 metų tar
navęs „Royal Canadian Armour 
Corps". Jis taip pat yra kvali
fikuotas parašiutininkas vokie
čių ir Kanados kariuomenėse, 
turėjęs eilę vadovaujančių 
paskyrimų Vokietijoje ir yra bu
vęs instruktorium Kanadoje, 
Vakarų Vokietijoje ir Vidu
riniuose Rytuose. 

BRIGHTON PARKO 
NAMŲ SAVININKU 

B A U U S 

Draugija savo baliumi pradėjo 
veiklos 27 metus. Balius įvyko 
Šaulių salėj. Svečių buvo pilna 
salė. Buvo daug svečių, kurie 
lietuvių tarpe retai kada pasi
rodo. Vaišės buvo labai gausios 
ir turtingos įvairiais valgiais. 
Programą su dideliu pasisekimu 
atliko visų mylimas ir pažįs
tamas sol. Algirdas Brazis. La
bai maloni staigmena buvo 
visiems baliaus dalyviams — at
silankymas David Mackiewich, 
Standard Federal Savings & 
Loan bankų prezidento. Baliaus 
dalyviai galėjo pamatyti pre
zidentą iš arti. J is buvo prista
tytas visiems svečiams ir tarė 
keletą sakinių. Kartu su prezi
dentu buvo ir daugiau jo 
artimųjų. Buvo ir viceprezi
dentas Bruce Ruzgi s. Tarp 
svečių buvo visiems pažįstamas 
Robertas Žebrauskas, kuris 
daug prisidėjo prie Brighton 
parko festivalių paruošimo. 
Šiems svečiams buvo įteikti 
Žymenys Lietuvos Vyčio ženklo. 
Namų savininkų dr-jos v-bos 
pirmininkas V. Utara daug 
prisideda savo darbu ir rūpes
tingumu prie draugijos veiklos. 
Valdyba, parodydama savo 
dėkingumą, pirmininkui įteikė 
dovaną Geležinio Vilko drožinį. 
Tai buvo graži medžio skulp
tūra, įteikė dr-jos vicepirmi
ninkas St. Juodis. Renginio 
suruošimui ir pravedimui daug 
pasidarbavo V. Kelmelis. 

J . J . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
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Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


