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(Tęsinys) 

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

Lietuvos TSR Prokurorui A.A. Novikovui 
Nuorašas: Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 

komitetui . 
Sadūnaitės Felicijos-Nijolės, Jono 

gyv. Vilniuje, Architektų 27-2 

Pareiškimas 
1987 m. balandžio 1 d. KGB 

darbuotojas Rainys pažeidė LTS 
Baudžiamojo Proceso kodekso 
192 str., kur pasakyta, kad visi 
kratos metu paimtieji daiktai ir 
dokumentai turi būti išvardinti 
poėmio ar kratos protokole. Rai
nys, vadovaudamas kratai 
Antakalnio 62-2, kur aš buvau 
užėjusi į svečius, nepaliko jokio 
kratos dokumento, tik tuojau 
mane areštavo, o šeimininkę 
gąsdino, kaip ji drįsusi mane 
priimti į svečius, žinodama, kad 
seniai esu KGB ieškoma. 

Telefonu iškvietęs mašiną, 
liepė man įdėti maisto ir rūbų, 
nes teksią ilgai KGB rūsiuose 
pabūti. Paklausęs, kur mano 
daiktai, paėmė mano rankinu
ką ir pasakė , kad viską 
patikrinęs, man grąžins. Rainys 
paėmė mano maldyną — 
psalmyną, užrašų knygutę su 
rel iginėmis mintimis ir 
adresais, man brangių asmenų 
nuotraukas, tarp jų ir mano 
mirusių tėvų nuotraukas , 
paėmė ir mano ranka rašytus 
laiškus su velykiniais svei
kinimais. Iš manęs paimtų 

daiktų neįrašė į kratos 
protokolą, paties kratos pro
tokolo net nepaliko, man 
nedavė jokio pakvitavimo, kad 
mano daiktus paėmė. 

Atvažiavusi mašina mane 
nuvežė į KGB būstinę, Lenino 
40, kur viename trečio aukšto 
kabinete paliko, saugomą dviejų 
KGB darbuotojų. Maždaug po 
pusantros valandos, prieš 12 
vai., buvau nuvesta pas KGB 
pulkininką Lintauską. Jo 
kabinete radau besėdintį 
respublikos prokurorą J . 
Bakučionį, kur is stengėsi 
įtikinti mane buktai niekas 
manęs neieškojo. Tai kodėl 
mane areštavo? J. Bakučionis 
kalbėjo netiesą, nes manęs 
daugiau kaip ketveri metai 
ieškojo ne t ik Lietuvoje, 
apklausinėdami pažįstamus, bet 
ir Latvijoje, Kaukaze, Gruzijo
je. Chostos stotyje tarp kri
minalinių nusikaltėlių buvo 
iškabinta ir mano nuotrauka, 
ieškojo manęs ir daugelyje kitų 
vietovių. 

(Bus daugiau) 

Taikos planas tik ant popieriaus 
San Salvador . — Taikos pla

nas Centro Amerikoje šiandien 
nepažengė pirmyn nieko 
daugiau, kaip kad jis buvo tada, 
kai jį pasirašė penki preziden
tai. Pasaulio dėmesys buvo krei
piamas į tą sutartį ir Costa 
Ricos prezidentas Arias buvo ap
dovanotas Nobelio Taikos pre
mija. Po sutarties pasirašymo 
partizaniniai karai nebuvo nu
traukti ir demokratizacijos eiga 
liko tik žodžiuose. 

Sausio penkioliktoji 

Gvatemalos, EI Salvadoro, 
Hondūro, Nikaragvos ir Costa 
Ricos prezidentai šį penktadienį 
vėl renkasi sesijai, kurioje, 
pagal susitarimą, turės patik
rinti, kiek kuris kraštas padarė 
pažangos, kad būtų įgyvendinta 
taika tame žemės regione. 
„Dabar mes matome kaip 
sunku yra pasiekti taiką". 
pasakė Costa Ricos prezidentas. 
Pagal kelis vyriausybių parei
gūnus ir diplomatus, Centro 
Amerikos vadai turi rimtą 
pagrindą padaryti išvadą, jog 
taikos planas nepasisekė. Costa 
Ricoje jie tik galės vienas kitą 
kaltinti. Ar susirinkę preziden
tai po karčių žodžių išsiskirstys? 

Delegacija iš Washingtono 

Reagano administracija buvo 
nustebinta pasirašytu taikos 
planu prieš penkis mėnesius. 
Aukšto rango delegacija šią sa
vaitę vizi tavo visus tuos 
kraštus, išskyrus Nikaragvą. 
Delegatai, įskaitant gen. Colin 
Powell, dabartinį Saugumo 
Tarybos viršininką, ir Elliott 
Abrams, Valstybės sekretoriaus 
asistentą, patarė jiems šio 
savaitgalio pasitarime kriti
kuoti Nikaragvą, kaip labiau
siai atsakingą už taikos plano 
nevykdymą. Tarptautinė komi
sija, kuri buvo įsteigta to plano 

patikrinimui, taip pat vizitavo 
t as valstybes. Ją sudaro 
Jungt inių Tautų atstovai, 
Amerikos valstybių organizaci
jos, Contadoros ir penkių 
pasirašiusių valstybių nariai. Ši 
komisija padarys pranešimą 
penkiems prezidentams. Iš
skyrus Costa Ricą, visi kiti 
kraštai nieko nedarė pagal 
pasirašytą taikos susitarimą. 

Ortega negerbia ir 
savo pa rašo 

Kuba ir Sovietų Sąjunga te-
besiunčia paramą Nikaragvos 
didinamai kariuomenei ir 
nerodo jokių žymių, kad 
atsisakytų palaikyti marksis
tines to regiono grupes, kaip 
išsireiškė prez. Arias. EI 
Salvadoro ir Gvatemalos komu
nistai nepaklausė sustabdyti 
partizaninių kovų. Pabėgėliai 
negali sugrįžti į savo namus ir 
kraštus. Tenka laukti karštų 
debatų. ,,Aš važiuoju į Costa 
Ricą ir pasakysiu Ortegai 
tiesiai, kad jis nesilaiko savo 
pasirašyto taikos plano"', pasakė 
EI Salvadoro prez. Jose Duarte, 
„ir jis dar remia komunistus EI 
Salvadore". 

Priešinasi 
persitvarkymui 

Leningradas. — Sovietų Są
jungoje įsikūrė Tarptautinės 
žmogaus teisių sąjungos antras 
padalinys. Jis yra įkurtas Le
ningrade. Pirmasis skyrius 
neseniai buvo įsteigtas Maskvo
je. Leningrado skyriaus steigė
jai — Jevdokimov, Pogorili, 
Sachine. ir Rybakov — pirmame 
savo pareiškime reiškia viltį, 
kad demokratizacijos procesas 
Sovietų Sąjungoje bus tęsiamas, 
tačiau atkreipia dėmesį, kad te
bėra jaučiams konservatorių 

Maskva siūlo viršūnių 
susitikimą su kinais 
Kinija seniai įteikė savo sąlygas 

Maskva. — M. Gorbačiovas 
pasiūlė viršūnių susitikimą su 
Kinijos vadais, pranešė kinų 
žurnalas, kuris atspausdino su 
juo pasikalbėjimą. Tas pasikal
bėjimas buvo Liaowang savaiti
niame kinų žurnale. Tai pirmas 
kartas, kai po 25 m. buvo leista 
Sovietų vadui pasisakyti 
tiesiogiai kinų žmonėms. Gorba
čiovas pareiškė didelį norą 
pagerinti ryšius tarp dviejų 
didžiausių komunistinių kraštų. 

Iš to pasikalbėjimo tačiau 
nėra aišku, ar Gorbačiovas susi
tiks su Deng Xiaoping, kuris jau 
beveik yra pasitraukęs į poilsį, 
arba su dabartiniu partijos vadu 
Zhai Ziyang. Kinų reprezentan
tas Maskvoje pasakė, jog šiuo 
metu nėra jokių diskusijų 
komunistų viršūnių pasitari
mui. 

Valstybės sekretorius George Shultz sut inka Japonijos ministerį pirmininką Noburu Takeshitą 
aerodrome, kai jis atvyko j Ameriką pasitarimams su prez. Reaganu prekybos reikalais. 

Japonijos premjeras VVashingtone 
Washingtonas. — Japonijos 

naujasis ministeris pirmininkas 
Noboru Takeshitą. šią savaitę 
atvyko į Ameriką ir čia su 
prezidentu Reaganu ir jo 
ministeriais turės pasitarimus 
ypač prekybos reikalais . 
Japonai nori pradėti pasitari
mus su Amerikos statybos kom
panijomis, kurios būtų suinte
resuotos pradėti įvairias 
statybas Japonijoje. 

Takeshitą savo pareigas 
perėmė tik prieš tris mėnesius. 
Japonų oficialūs asmenys sako, 
kad Takeshitą, kaip ir Naka-
sone, nori turėti tamprius ryšius 
su prezidentūra ir susitarti kaip 
palengvinti prekybos reikalus. 
Šiuo metu Amerikos eksportas 
į Japoniją yra nepateisinamai 
mažas, palyginus ta i , ką 
Amerika įveža iš japonų. Skirtu
mas sudaro bilijonus dolerių. 

Siūlo uždrausti japonų 
mašinas 

Problemą Takeshitai sudaro 
jų pačių prekybininkai, kurie 
nori sumažinti Amerikos grūdų 
pirkimą, kas prekybą dar labiau 
padarytų neišbalansuotą. 
Kongrese yra balsų, kad reikėtų 
uždrausti įvežti japoniškus 
automobilius ir imtis kitų 
prekybinių suvaržymų. Dolerio 
vertė Japonijoje yra sumažėjusi 
beveik pusiau. Ar naujajam 
ministeriui pirmininkui ir 
Baltųjų rūmų pareigūnams 
pasiseks surasti patenkinamą 
išeiti, niekas nesiima prana
šauti. 

Branduolinis 
bendradarbiavimas 

Viena tik yra aišku, kad, 
nepaisant Kongreso pasiprie
šinimo, Reagano administracija 

stiprus pasipriešinimas persi
tvarkymui, kad vis dar nėra at
sikratoma stalininės politikos 
apraiškų. Tad kova prieš 
sustingusią biurokratiją nebus 
lengva. Tarptautinis žmogaus 
teisių sąjungos centras yra 
Frankfurte, Federacinėje Vokie
tijoje. Centras dabar palaiko 
kontaktus su dviem Sovietų 
Sąjungoje įsisteigusiais sky
riais. 

yra pasiruošusi pasirašyti bran
duolinio bendradarbiavimo 
susitarimą. Lapkričio mėnesį 
buvo pasirašytas susitarimas, 
kad Japoni ja gali ieškoti 
plutonijaus iš aliejaus, kurį 
Amerika naudoja savo atomi
nėms jėgainėms. Dabar Japoni
ja siunčia savo alyvą į Europą 
ir ten yra atskiriamas pluto-
nijus, kuris tada vėl siunčiamas 
į Japoniją. Šiuo re ika lu 
tiesioginis bendradarbiavimas 
branduolinėmis medžiagomis 
yra svarbus ir Amerikai. 

Latvijoje nauja 
organizacija 

Ryga. Sovietų okupuotoje 
Latvijoje, kaip praneša Pasaulio 
Latvių Federacija, yra suorgani
zuota nauja aktyvistų grupė, 
kuri pasivadino „Dievas, Tiesa, 
Tauta" pavadinimu. Ji apima 
visą Latviją. Šios organizacijos 
kūrėjai savo principus išreiškė 
gruodžio 8 d. bendru pareiš
kimu, jog jie tiki į Kūrėją, 
ieškodami tiesos. Žinodami, kas 
atsitiko su Latvių Helsinkio 86 
nariais, šis komitetas atsisako 
suteikti bet kokias informacijas 
apie savo narius šiuo metu. 
Kaip žinome, visi Helsinkio 86 
komiteto nariai buvo suimti ar
ba priversti išvykti į užsienį. Jie 
buvo sovietų pavadinti „antiso-
vietais" ir „tautiniais ekstre
mistais". Naujoji organizacija 
savo nariais priima ir ne latvių 
tautybės žmones, kurie nori 
demokratijos Latvijoje. Ši 
organizacija rūpinsis Latvijos 
ku l tūra , istorija ir latvių 
tradicijų išlaikymu. 

— Liubecke buvo areštuota 
Christina Gabriele Endrigkeit, 
kuri įtariama padėjusi bombą 
Vakarų Berlyno diskotekoje, 
kai buvo užmušti du ameri
kiečiai kariai 1986 m. Sprogi
mas tada užmušė ir vieną turkų 
moterį ir sužeidė 229 žmones. 
Tai buvo kerštas už Amerikos 
puolimą Libijos. Valstybės sekr. 
Shultzas dabar pasakė, jog Libi
ja yra atsakinga už tuos bom
bardavimus, todėl Amerikos 
puolimas yra pateisinamas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Formozos arba dabar Tai-
wanu vadinamos valstybės pre
zidentas Čiang, kuris ilgus 
metus valdė iš savo tėvo 
Ciangkaišeko paveldėtą pre
zidentūrą, mirė nuo širdies 
negalavimų. Po trijų valandų 
priesaiką priėmė vicepreziden
tas, kuris bus naujuoju Taiwano 
kinų prezidentu. 

— Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos vadai paprašė 
Jungtinių Tautų, kad jos apsau
gotų palest iniečius , kurie 
gyvena okupuotose Izraelio že
mėse. PLO vadas Yasir Arafat 
pranešė, jog mėnesį besitęsian
čios demonstracijos yra įžanga 
į naują fazę kuriant palestinie
čių valstybę. Jis dar nepranešė, 
kada bus sudaroma egzilinė pa
lestiniečių vyriausybė. 

— Ottawoje du kabineto 
ministeriai — užsienio reikalų 
min. Joe Clark ir buvusi imi
gracijos ministerė, o dabar 
Komunikacijos ministerė Flora 
MacDonald apkaltinti neprižiū
rėję savo žemesnių valdininkų 
darbo, kurie yra pridarę daug 
neleistinų dalykų imigaracijos 
reikaluose. 

— M a s k v o j e Tass žinių 
agentūra paskelbė, kad pagal 
naują sovietų išleistą įstatymą, 
yra nus ika l t imas protiniai 
sveiką žmogų uždaryti psichiat
rinėje ligoninėje. Bus peržiūrėta 
visi atvejai ir visi ne psichiniai 
ligoniai iš tokių ligoninių bus 
perkelti į normalias ligonines 
arba išleisti į namus. 

— Clevelande kalbėjo prez. 
Reaganas, kuris pasakė, jog 
prekybos deficitas nebūtinai 
reiškia ekonominę stagnaciją, 
kartais tai išeina į gerąją pusę. 
Prezidentas kalbėjo Clevelando 
miesto klubo 75 m. sukakties 
proga. 

— Beirute pagrobtasis Angli
konų Bažnyčios pasiuntinys 
Terry Waite ir visi prancūzai 
pagrobtieji būsią netrukus 
paleisti į laisvę, rašo musul
monų laikraštis ai—Liwaa. 

— Vilniuje gruodžio 22 d. 
Meno rūmuose įvyko laureato 
Eugenijaus Matuzevičiaus kū
rybos vakaras jo 70-jai amžiaus 
sukakčiai paminėti. 

Prasidėjo dialogas 

Gorbačiovas pasakė, jog 
pokalbiai sienų klausimu, kurie 
tęsiasi kelis metus, prasidėjo vėl 
su pasisekimu. Politinis dia
logas esąs jau prasidėjęs. „Mes 
tikime, jog Sovietų - Kinų 
viršūnių susitikimas būtų lo
giškas pratęsimas tų pasita
rimų", kalbėjo Gorbačiovas. 
Paskutinis panašus pasitarimas 
buvo 1969 m., kai trumpai 
Sovietų ministeris pirm. 
Aleksei Kosygin pasimatė su 
Kinijos min. pirm. Čiu Enlai. 
Šiaip svarbesnio susitikimo 
nebuvo nuo 1959 m., kai 
Chruščiovas turėjo pasitarimą 
su Mao pačioje Kinijoje. 

Kinų sąlygos 

Kad ryšiai pradėtų normalėti, 
Kinija nurodė tris sąlygas: 
Sovietų Sąjungos kariuomenė 
be jokių sąlygų privalo apleisti 
Afganistaną, pabaigti teikti 
paramą Vietnamo okupacijai 
Cambodijoje ir panaikinti ra
ketas išdėstytas pagal šiaurinę 
Kinijos sieną ir kartu labai su
mažinti ten savo kariuomenę. 

Ryšiai tarp sovietų ir kinų 
pagerėjo tik prekybos srityje, 
bet politiniai skirtumai lieka tie 
patys ir jie yra dideli. Įdomu 
diplomatams, kad šį pasikalbė
jimą paskelbė Tasso žinių 
agentūra. „Kinija yra mūsų 
kaimynas ir mes jaučiame 
patenkinamą bendravimą 
ekonominėje, kultūrinėje, 
mokslo ir sporto srityje", sakė 
Gorbačiovas. Be to, Gorbačiovas 
sakėsi, jog sovietai labai domisi 

Vyks Į Lotynų kraštus 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis šiais metais gegu
žės 7-9 dienomis lankysis Urug
vajuje. Tai bus pratęsimas 
trumpo Popiežiaus vizito to 
krašto sostinėje Montevideo per 
paskutinę apaštalinę kelionę 
Lotynų Amerikoje praėjusį pa
vasarį. Gegužės mėnesį Jonas 
Paulius II-sis be Urugvajaus 
aplankys dar kitus tris Lotynų 
Amerikos kraštus, būtent, 
Paragvajų, Boliviją ir Peru. 

ekonominėmis reformomis kar
tu ir su politnės sistemos 
įvykiais kiniečių gyvenime. 

Traukiasi iš Afganistano 
Šį pasikalbėjimą Gorbačiovas 

turėjo Maskvoje su kinų žurna
listais paskutinę gruodžio 
savaitę. Dabar jis rišamas kaip 
tik su Sovietų kariuomenės 
išvežimu iš Afganistano. Kini
ja, kaip ir Amerikia teikia 
paramą afganų partizanams, 
kovojantiems prieš Maskvos 
įsteigtą vyriausybę. Maskva jau 
paskelbė, kad savo dalinius 
pradės išvesti gegužės 1 d. ir 
kad dėl Afganistano vyriausy
bės likimo nėra jokių sąlygų. 

Viršūnėms dar nėra sąlygų 

Pasirinkimas plačiai Kinijoje 
skaitomo savaitinio žurnalo 
šiam pasikalbėjimui, kaip dip
lomatai mano, po viršūnių kon
ferencijos Washingtone, yra 
gerai apgalvotas ir tai rodo, jog 
Gorbačiovas dabar kreips di
desnį dėmesį pagerinti ryšius su 
Kinija. Šiuo metu karinės pajė
gos prie Kinijos - Sovietų 
Sąjungos sienos dar nemažina
mos. 

Ką tik gauta žinia iš Reuterio 
agentūros praneša, jog kinai 
mandagiai atsisakė Gorbačiovo 
siūlomos konferencijos, kadangi 
šiuo raetu dar nesą tokiam susi
tikimui reikalingų sąlygų. 

— Ugandoje buvo granata 
užmuštas Libijos diplomatas 
Abeid Matus ir sužeisti keturi 
žmones, įskaitant ir prancūzų 
kultūros attachė\ Sakoma, kad 
tame pastate buvo tuo metu 
palestinietis teroristas Abu 
Nidai. 

Teismas netekusiam 
kojų 

Martinez. — Californijoje. ka
riško traukinio, kuris vežė 
įvairius reikmenis į išsiuntimo 
vietą Nikaragvos laisvės kovo
tojams, konduktorius Ralph 
Dawson ir du jo padėjėjai užvedė 
bylą protestuotojui prieš karą 
Brian Willson, kuris rugsėjo 1 
d., kai traukinys važiavo, at
sistojo ant bėgių ir tuo norėjo 
užblokuoti kelią, ir jie, nebe
galėdami sustabdyti traukinio, 
kurio ratai nukirto jam kojas, 
šiuo metu nebegali dėl 
nuolatinės to vaizdo minties 
dirbti ir iš jo reikalauja tam 
tikro atsilyginimo. Po to, į tą 
įvykio vietą buvo nuvykęs 
Jessie Jackson, kuris pareiškė 
pasipiktinimą, kad jam buvo 
nukirstos kojos. 

Tačiau Willson advokatas 
Tom Steel sako: „Jie važiavo 
ant žmogaus, nukirto jo kojas, 
ir dabar, kai jį paliko luošu, vi
sam gyvenimui, jie nori, kad jis 
jiems užmokėtų pinigų". Kitas 
jo advokatas Doron Weinberg 
sako. jog yra taip. kaip tas 
žmogus, kuris šauna į žmogų ir 
apkaltina, kad ta jo auka 
nepasitraukė iš kelio. Kaip tada 
buvo rašyta. Brian Willson pro
testavo prieš Ameriką, kam ji 
teikia paramą Nikaragvos 
laisvės kovotojams Contras. 

KALENDORIUS 

Sausio 14 d.: Feliksas, Teodo-
zijus, Auksė, Laimutis, Liloja 

Sausio 15 d.: Mauras, Sekun-
dina. Dailius. Snieguolė. 

ORAS 

Saulė teka 7:16. leidžiasi 4:43. 
Temperatūra dieną 27 1., 

naktį -51. 
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JLūlBWVrOO 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

STRAIPSNIAI APIE 
LIETUVĄ IR LIETUVIUS 

Vienas Lietuvos vyčių lie
tuviškųjų reikalų komiteto 
darbų yra rinkimas plačioje 
Amerikos spaudoje pasiro
dančių straipsnių apie Lietuvą 
ar lietuvius. Šiame darbe dirba 
nemažai asmenų, jų tarpe 
Sabina Henson. Evelyn Oželis. 
Rita Zakarkaitė, Elena San-
torum. Ona H. Bender. Lion
ginas Švelnis, Irena Tamule-
vich, F. Yonika, Juozas Chaplik. 
Albinas Žukauskas, Ona War-
go, Marija Vaglia, Kazimieras 
V. Yanish, Aldona Zuber. Nan-
cy Miro. Louis R. Stukas. Alici
ja GrarT, Juzepina Žukas. Millie 
J. Pietz, Bernice Aviža bei Genė 
Gobis. Nemažai nusipelnė ir 
Stasys Bačkis, Lietuvos pasiun
tinybės charge d'affaires VVa-
shingtone, DC, Juhan Simon-
son, Estų Tautinio komiteto pir
mininkas Lakewood, N J, ir prel. 
dr. Juozas Prunskis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos informacijos 
skyriaus direktorius Chicagoje. 

Štai paskutiniu metu pasiro
džiusių straipsnių sąrašas: 

„Worcester Telegram". rug. 4 
— „Gorby's Dilemma". veda
masis apie Gorbačiovo nesėk
mes glasnost politikoje. 

.,Palm Beach Post" rugp. 8 — 
„Cardinal's Comments on So
viets Assailed", straipsnis 
paremtas New Yorke esančio 
Lietuvių Informacijos centro 
pranešimu. 

..Schenectady Gazette". rugp. 
19 — ..Despite Centuries of 
Assault, Lithuania Hangs on to 
Heritage". 

..Macomb Daily", rugp. 20 — 
, ,L i thuan ia Keeps Its 
Heritage". 

„Christian Science Monitor". 
rugp. 20 — trys straipsniai: 
.,Stirrings of Baltic Activism 
Tęst Moscovv's Tolerence of 
Nationalism", .,Soviets Ques-
tion Their Country's Policy of 
Dealing With Nationalities: 
Baltic Protests Appear to Open 
New Avenues for Public De-
bate", ir „Soviets Eye Summit 
With Movės on Rights: Allow-
ing More to Emigrate Seen As 

Bid to Improve Image". 
,,Worcester Sunday 

Telegram", rugp. 23 - „USSR: 
Western Media Stirring Pro
tests". 

„New York Times'*, rugp. 24 
— „Lithuanians Rally to Honor 
victims of the Stalin Terror". 

„New York Times Union", 
rugp. 24 — „Site of Latvian Pro
tests Off Limits, Activist Says". 

„Albany Times Union", rugp. 
24 - „39 Hitler-Stalin Accord 
Scored at Baltic Rallies". 

„Miami Herald", rugp. 24 — 
,.Protesters in Baltic States Ral
ly against soviet Rule", su nuo
trauka ir parašu „Stalin Pact 
Allowed Soviet Takeover ir Rt 
gion". 

,?Boston Globė", rugp. 24 — 
„Baltic Protests of 1939 Pact Re-
ported". 

,.Washington Post", rugp. 24 
— „Protests Draw Thousands in 
Baltic Region: Anti-Soviet 
Rallies Held in 3 Republics". 

„Chicago Tribūne", rugp. 24 
— „Protests Flare in Baltic 
States"' apie laisvės 
demonstracijas Pabaltijo 
sostinėse Vilniuje. Rygoje bei 
Taline. 

„Chicago Sun Times", rugp. 
24 - „Anti-Soviet Protests Hit 
Baltic Cities". 

„Worcester Telegram", rugp. 
24 — „Baltic Republics Yeam 
for Peace: Protest Soviet Rule", 
straipsnis pirmajame puslapyje. 

„New York Daily News", 
rugp. 24 — „Soviet Rule of 
Baltics Rapped". 

„New York Times Union", 
rugp. 25 — „Soviets Defend Tak-
ing Baltic States". 

„Worcester Sunday 
Telegram". rugp. 25 — įdomi 
Sullivan karikatūra, parodanti 
Gorbačiovą grojantį „Glasnost 
Sonata", lietuviams, latviams 
bei estams muzikantams prita
riant „The Baltic Protest Pol
ka" akordomis. 
\,Worcester Evening Gazette", 
rugp. 25 — „Glasnost Pains 
— editorial. 

„Philadelphia Enąuirer", 
rugp. 26 — „How Much Baltic 
Dissent Will Gorbachev 
Tolerate?" 

Detroito žinios 
TRADICINIS KAUKIŲ 

BALIUS 

Detroito atei t ininkai , šių 
metų vasario 13 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre, 
ruošia kaukių balių. Čia išgir
sime dainuojančių vyrų trio 
(Vaclovas Pavilonis. Vytautas 
Spudulis ir Valdas Samule-
vičius). Visi trys — „trečiosios 
bangos" atstovai. Vytautas at
vyko iš Lietuvos prieš maždaug 
penkiolika metų. Valdas atvyko 

iš Suvalkų trikampio prieš 
keletą metų, o Vaclovas prieš 
keletą metų atvyko iš Lietuvos. 
Visi trys dabar gyvena Toronte. 

Žygiuos kaukėtos figūros, 
kurių trims įdomiausioms, bus 
skiriamos piniginės premijos. 
Šokėjus svaigins Dar iaus 
Polikaičio orkestras iš Chicagos. 
Kūno stiprybe palaikys blynai 
ir cepelinai. Stalai užsisakomi 
pas Dalią Navasaitienę, tel. 
851-0255. Dalyvavimo kaina: 5 
dol. — moksleiviams ir studen
tams, 8 dol. visiems kitiems. 
Visus maloniai kviečia Detroi
to ateitininkai. 

Lietuvos Kr ikšč ionybės s u k a k t i e s minėjimo Romoje metu popiežius P a u l i u s 
J o n a s II ka lbas i su L ie tuvos Vyčių dvasios vadu k u n . An tanu J u r g e l a i č i u 
ir dr . Jokūbu S tuku . 

Ž u r n a l i s t a s Vilius Bražėnas Detroite skaito paskaita ,.OSI K G B ilgoji r a n k a " 
P r i e s t a l o iš k.: Algis Zapa rackas . Stasys Gar l i auskas ir Vytautas K u t k u s . 

Nuotr. K. S r a e a u s k o 

„Chicago Sun Times", rugp. 
26 — „Pravda Admits surge in 
Soviet Nationality Rifts". 

„New York Post", rugp. 26 -
„No Cause for Celebration in 
the Baltic States". 

„Boston Globė", rugp. 27 — 
„Baltic Boldness' apie demons
tracijas Pabaltijo sostinėse. 

„Boston Globė", rugp. 28 — 
„Liąuidating a Soviet Memory" 
apie bandymus užtušuoti Stali
no nusikaltimus žmonijai. 

„Chicago Tribūne", rugp. 30 
— „The Baltic States: A Sad 
Tale That Bears Repeating". 

„Miami Herald", rugp. 31 — 
„KGB Harassing Protesters, 
Lithuanians Tell Gorbachev". 

„Worcester Telegram", rūgs. 
3 — „The Baltics Deserve True 
Liberation", editorials. 

„Pittsburgh Catholic", rūgs. 4 
— keturi straipsniai: „Thanks 
from Ltihuanian Knights", 
„Bishops Get Letter on Lithu
ania", „Letters to Prisoners of 
Consciece", ir „Theory, Practice 
of Rights in Russia". 

„Asbury Park Press", rūgs. 6 
— „Pope: Half My Heart in 
Lithuania"' , apie Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų jubi
liejaus šventę Romoje. 

„Chicago Tribūne", rūgs. 9 — 
„Lithuanian Hero Comes Back 
Home" apie Vytautą Skuodį. 

„Chicago Sun Times", rūgs. 9 
— „Dissident Back in U.S." apie 
Vytautą Skuodį. 

„Hartford Courante", rūgs. 13 
— „The Devil, You Say? It's Ali 
Here" apie liaudies muziejų 
Kaune. 

„New York Post", rūgs. 16 — 
„Hard Questions for Mr. She-
vardnadze", kuriame paminimi 
Latvijos, Lietuvos bei Estijos 
disidentų skr iaud imai bei 
įkalinimai už Helsinkio susi
tarimo įgyvendinimo stebėjimą. 

„Chicago Sun Times", rūgs. 
20 — „Isolation and Cruelty in 
a Soviet Jail" apie Vytautą 
Skuodį ir „Lithuania's Unique, 
Devil-May-Care Museum" apie 
liaudies muziejų Kaune. 

Dr. Jokūbas Stukas — 
komiteto pirmininkas 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

LIETUVOS VYČIU 
SUSIRINKIMAS 

CALIFORNIJOJE 

Gruodžio 5 d. L.V. susi
rinkimas įvyko B. ir A. Skiriu 
rezidencijoje Burbanke, CA. 

Susirinkimą pravedė pirm. 
Arūnas Barkus, sekretoriaujant 
Marytei Šepikaitei. 

Edw. Antanaitis papasakojo 
savo įspūdžius iš Krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimų 
New Yorke, Philadelphijoje ir 
Los Angeles. Pastebėjo, kad 
visuose minėjimuose dalyvavo 
arkivyskupai, išskyrus Los 
Angeles. 

A. Skirius pabrėžė Los Ange
les vyčių kuopos 40-ties metų 
sukaktį, iškeldamas svarbes
nius įvykius nuo pat įsisteigimo 
dienos 1947 metais. 

Susirinkimo metu buvo 
pranešta liūdna žinia — du 

veiklūs kuopos nariai išsiskyrė 
iš mūsų tarpo, iškeliavo į amži
nybę: Edvardas Bartkus ir 
Jonas Petrauskas-Petras. 

Į kuopą, B. Skirienės pakvies
ti ir paraginti. įstojo nauji na
riai: George Kaskus ir Jack N. 
Bružas su žmona. 

Sus i r ink imas užbaigtas 
vaišėmis. 

Nedalyvavusieji susirinkime, 
nario mokestį '10 dol.) prašome 
prisiųsti finansų sekretoriui A. 
Skiriui, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029. 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS RHODE 
ISLAND 

Šv. Kazimiero parapija yrat 
vienintelė lietuviška Romos 
katalikų parapija Providence 
diecezijoje, kuri apima visą 
Rhode Island valstiją. 

Rugsėjo 26-tą dieną ši mažytė 
parapija atšventė Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejų. Šventės 
metu Mišias koncelebravo dio-
cezijos ordinaras vyskupas 
Louis E. Genneau su Connec-
ticuto valstijoje esančios Nor-
wich diecezijos vyskupu 
Daniel ium P. Reilly, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 
kun. Izidorium Gedvilą ir 
penkiolika lietuvių kunigų iš 
Massachusetts, Connecticut bei 
Rhode Island valstijų. 

Po šv. Mišių parapijos salėje 
įvyko priėmimas ir banketas, 
ku r i ame nesimatė tuščios 
vietos. 

VGM 

IŠ 63-ČIOS KUOPOS 
VEIKLOS 

63-šioji Lehigh Valley Lietuvos ; 
vyčių kuopa penktame metinia
me „Rūtos" baliuje šventė savo 
kuopos penkių metų 'kūrimo 
sukaktį. Balius vyko Bothlehem 
miesto Candle Light Inn resto
rane. Minėjimas pradė tas 
kuopos nariams bei svečiams 
pris imenant 63-ios kuopos 
kūrėjo a.a. Antano J. Sockel 
veiklą, tuomi pagerbiant jo 
atmintį. 

Šokiams grojo Denny Hardock 
orkestras. Rengimo komiteto 
nariai buvo Adolfas Klova. Juo
zas Ogint, Robertas Klova ir Al 
Klizas. 

Naujosios kuopos valdybos na
riai vadovavo lapkričio 15-tą d. 
susirinkimui, įvykusiam Šv. 
Mykolo parapijos salėje Easton 
mieste. Valdybą sudaro pirmi
ninkas Juozas Simmons. vice
pirmininkas Jurgis Derisca-
vage. iždininkas Rober tas 
Klova, finansų sekretorė Jane 
Lutick ir protokolų sekretorė 
Ona Pettit. 

Susirinkime buvo apspręsti 
metiniai kuopos renginiai. 

Jau ruošiamasi Allentovvn, 
Bethlehem bei Easton mies
tuose pravesti Lietuvos vėliavos 
pakėlimo iškilmes Vasario 
16-tos, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties proga. 
Banketas įvyks vasario 21-mą 
dieną. 

Tokiu būdu 63-ioji Lietuvos 
Vyčių kuopa prisimena rusų 
okupuotos Lietuvos sunkumus 

ir iškelia tuos faktus amerikie
čių tarpe. Nepriklausomybės 
minėjimų rengimo komitetų at
stovai yra Juozas Simmons, Al 
Klizas. Adolfas Klova, Robertas 
Klova ir Juozas Ogint. 

Juozas F. Ogint 

50-TOJI LIETUVOS 
VYČIŲ KUOPA 

Kearny, N J mieste veikian
čios Lietuvos Vyčių kuopos 
rugsėjo mėnesio susirinkime 
Jonas Adomėnas, Vidurio 
Atlanto apygardos valdybos pir
mininkas, įteikė kuopai žymenį 
narių verbavimo konkurse 
laimėjusiai antrą vietą. 

Metiniai spalio mėnesį ren
giami šokiai gerai pasisekė. 
Draugai iš Nevvarko, NY bei 
New Albany, PA, padėjo mums 
linksmintis. Joan Benvenuti ir 
Katrė Rokus su jų vadovaujamo 
rengimo komiteto nariais Gerry 
Benvenuti, Lorraine Byron, Dot 
Ferguson, Terese Gilcius, 
Eleonora Gelenitis, Prane Gri-
nevvich, Ona Pringle, Leonardu 
Roku bei Dot Songile puikiai su
rengė šią šventę. 

Lapkričio mėnesį veikla pa
spartėjo. To mėnesio 11-tą dieną 
Gen Mazur sužadino visų jau
nystės prisiminimus savo 
surengta lietuviškų dainų vaka
rone, kurioje vėl išgirdome tėvų 
ir mylimųjų dainuotas dainas. 
O 18-tą Della Yamscavitch de
monstravo lietuviškų kalėdinių 
papuošalų dirbimo meną. 

Dėkojame nariams bei drau
gams 90-tąjai Lietuvos Vyčių 
kuopai atgyti padėjusiems. 
Labai svarbu nors truputėlį ge
riau susipažinti su savo kultūra 
bei šaknimis šiandienos spartė
jančio gyvenimo pasaulyje. Bū
ti lietuviu yra kuo didžiuotis! 

Dorothy Songile 

SOUTHFIELD MIESTO 
79-TOJI KUOPA 

Gegužės 6-tą dieną įvyku
siame kuopos susirinkime 
paskaitą ir skaidrių montažą 
pateikė kun. Antanas Saulaitis. 
SJ. Chicagietis svečias kalbėjo 
tema „Lietuvos Krikščionybei 
— 600 metų". Lietuva buvo 
paskutinioji Europos šalis pri
ėmusi krikščionybę? 

Lietuviškųjų reikalų komiteto 
pirmininkė Elena Santorum 
pranešė, kad Amerikos lietuviai 
reikalauja patikrinti Helsinkio 
konferencijos vykdymą, tuo 
būdu tikėdamiesi iš sovietų 
kalėjimų išlaisvinti tris 
lietuvius kunigus. 

Dvidešimt du nariai dalyvavo 
pusryčiuose po Mišių sekmadie
nį, balandžio 26-tą dieną, tuo pa-
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gerbdami kuopos steigėjų 
atmintį. 

Metinis kuopos piknikas įvy
ko šeštadienį, rugpjūčio 22-rą 
dieną. B e e J a y 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
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DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
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Septyniasdešimt metų sukaktis J] VTIDAVĖ GYVENIMO DALĮ 
KOMUNISTINIAM 

ŽIAURUMUI 
s Paulius II paaukštino Marią ir Antaną Rudžius 

Pereitais metais suėjo komu
nis t inės vals tybės Rusijoje 
septyniasdešimt metų sukaktie 
Pagal senąjį kalendorių, kuris 
buvo Rusijoje, tai buvo spali > rt 
voliucija. Bolševikinės gau; 
Rusijai nusilpus kare ir carui 
vis galvojant, kad jis yra vals 
tybės savininkas, įvedi- savo 
diktatūrą, nužudė carą, išžudė 
daugelį kariuomenės kai 
ir kareivių. Ta sukaktis, perei
tų metų pabaigoje — lapkričio 
pradžioje buvo paminėta So 
vietų Sąjungoje ir jos valdomuo
se užgrobtuose kraštuose. Tą 
sukaktį paminėjo ir Vakarai, 
nes daugelis valstybių iv tautu 
turi tokių, kurie pritaria komu
nizmui, nepaisant jo žiaurumo 
ir įvykdytų žmogžudysčių. 

Komunizmas yra kaip ir 
krikščionybės herezija. Krikš
čionybė teigia, kad yra Dievas 
ir kad žmogus yra Dievo vaikas. 
Komunizmas, pasiremdamas 
Marksu ir Leninu, tai neigia. 
J a m nėra Dievo, nėra religinio 
tikėjimo, nėra amžinybės, o tik 
šis gyvenimas, kuriame komu
nizmas kur ia rojų. Kad tame 
kūrime žūsta milijonai žmonių, 
tai nėra svarbu komunizmo 
skelbėjams, nes paskiras žmo 
gus neturi jokios reikšmės. Jis 
yra tiek naudingas, kiek juo gali 
pasinaudoti komunistų partija 
ir jų valdoma valstybė. 

Vakaruose yra konvertitų į 
komuni7ma. nepaisant, kad jie 
nepažįsta ir nenori pažinti ko
munizmo praktikos. O kiekvie
nas konvertitas yra ne tik fana
t ikas, bet ir entuziastas skelbti 
savo tikėjimą, savo religija, nes 
komunizmas jau padai A tas tikė
jimo objektu, savotiška ateistine 
religija, kurioje partija, kolekty
vas, valstybė užima Dievo į> 
žmogaus vietą. 

Po septynincdešimt metų ga-
Įima suvesti jau komunizmo 
žiaurumų ir žudynių balansą, 
nors tai nepadės komunistams 
išsivaduoti iš savo ideologijos. -
ji duoda patogumų ir pirmeny
bių valstybėje. Nepadės ir 
V a k a r u o s e konve r t i t ams į 
k o m u n i z m ą išs ivaduot i iš 
apgaulės ir propagandos, nes ji<> 
jau negalvoja, o tik tiki. 

Šiais metais verta nukleipti 
akis į tuos sephni^ dešimtis 
metų ir pamatyti, kaip ir kiek 
komunizmas įkūrė ta žadė'ąji 
rojų. kur iame žmogus lai 
gali kvėpuoti. Tai yra di 
si kriminaliniai nusikalt 
kurie buvo ir yra daru' 
tybiniu mastu. Nepaisant per 
revoliucija 1917 s e t a i s a mai 
kintu žmonių, puolant f 
kraštus , puolant Peter-;' 
Žiemos rūmus, caro samios išžu
dymą, reikia pažvelgti i tuos 
nusikal t imus, kūne buvo pa
daryti vėliau. Net N. Chruščio
vas pasmerkė Staliną. Ne tik 
Stalinas, kuris labiausiai pas* 
reiškė žudynėmis, bet ir kiti 
komunistinės Rusijos valdytojai 
ir kitų kraš tu užgrobėjai dar i ir 
daro didelius nusikaltimus tau
toms ir visai žmonijai. 

Reikia prisiminti tik Stalino 
v a l y m u s , ku r iuos pradėjo 
žinomu būdu nuo 1930 metu ir 
tęsė visą laika iki savo mirties. 
Stalino-Hitlerio sus i ta r imas 
įgalino nacių Vokietiją pradėti 
karą prieš visa Europa ir pas
kiau prieš pačią Rusiją. Sunai 
kinamos ortodoksų ir katalikų 
Bažnyčios Rusijoje ir Ukrainoje 
bei kituose užimtuose kraštuo
se. Specialiai buvo sudarytas 
Ukrainos badas, kuriamo žuvo 
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.'. ii h >. Antanas 4. Rudžiai 

nuo 1954 m. buvo šio fondo di
r e k t o r ė , v i c e p i r m i n i n k ė ir 
pagaliau pirmininkė. J i taip pat 
y ra i lgametė Šv. Kazimiero 
s e s e r ų v i e n u o l i j o s r ė m ė j ų 
pirmininkė. 

Marios Rudienės darbas Balfe 
y ra didelis la imėj imas pačiam 
Balfui ir l ie tuviškai labdarai . 
Ba l fas š e l p ė ir t e b e š e l p i a 
nedalios p r i spaus tus l ietuvius 
visame pasaulyje — nuo okupuo
tos Lietuvos, Sibiro, Vokietijos 
ir kitų k r a š t ų iki tų , kur iems 
y ra pagalba reikal inga.Balfas 
rūpinasi sveikatos stokojančių 
ir dirbti negal inčių lietuvių 

gyvenimu. Jo s rūpesčiu ka ip ir 
seniau sk i r iamas Balfo mėnuo, 
kviečiami rinkėjai, kurie lanko 
aukotojus, kad Balfas — ta 
šalpos įs ta iga t u r ė t ų pakan
kamai lėšų padėti, kurie padėji
mo ir pagalbos šaukiasi . Ir ne 
t ik savųjų širdis judina , kad pa
dėtų saviesiems, be t judina ir 
šio krašto šalpos organizacijų 
iždus, kad ir jie prisidėtų prie 
šalpos darbo l ietuviams. 

Šiuo m e t u dar k i t i reikalai 
iškyla Balfui, ger iau sakant 
Mariai Rudienei , kaip Balfo 
centro valdybos pirmininkei . 
Legaliu ir nelegal iu būdu pasi
t raukia iš okupuotų kraš tų lie
tuviai . J a i s reikia pasirūpinti . 
Vieniems reikia mater ial inės 
pagalbos, k i t iems legalizuoti 
įvažiavimą į laisvės kraštą, tre
t iems parūpint i apsigyvenimą, 
ir M. Rudienė ne kar tą skren
da į Washingtoną aukščiausios 
valdžios prašyti azylio teisės, 
skrenda ir į svetimus kraštus — 
Europą parsivežt i pabėgusius, 
išleistus a r išvarytus savo tau
tiečius. J i ka r tu su savo va
dovaujama institucija padeda 
įsikurti svet imame krašte, apsi
gyventi arčiau savųjų ir susiras
ti darbus pagal savo suge
bėjimus. 

Reikia p a m i n ė t i , kad , be 
visuomeninės veiklos, ji savo 
vyrui inž. Antanui Rudžiui pa
gelbėjo a d m i n i s t r u o t i ir jo 
fabriką Rockvvell Engineering 
Co. ku r i am dabar vadovauja 
sūnus An tanas Rudis, J r . 

Dėlto jos d a r b u s įver t ino 
Chicagos arkivyskupas kard. 
Joseph Berna rd in ir lietuvių 
vysk. Pau l iu s Bal takis , prista
tydami popiežiui Jonui Pauliui 
II, kuris j a i suteikė Pro Ecclesia 
et Pontifice medali . 

An tanas Juozas Rudis yra 
gimęs 1911 m. sausio 14 d. 
Cbicagoje. Tėvai buvo kilę iš 
Žemaitijos. Mokslą pradėjo Chi-

cagoje, aukštesnio mokslo sieke 
Ti lden technikos mokykloje. 
Tuo metu kartu ir dirbo, užsi
dirbdamas savo reikalams ir pa
dėdamas tėvams. Vėliau studi
javo Illinois Technikos institute, 
gaudamas bakalauro diplomą ir 
inžinieriaus titulą 1935 m. Tais 
pat metais pradėjo dirbti plieno 
pramoninėje O'Leary, o paskiau 
Kelly plieno prekybos ir gamy
bos skyriaus vedėju. 

1942 m. Įsteigė savo pramonės 
įmonę Rockvvell Engineering 
Co., kurioje j is dirbo daugelio 
s ta tybų plieninius rėmus ir 
geležines dalis. Jo fabrikas taip 
išsiplėtė, kad net ir eksportavo 
statyboms medžiagą į užsienius, 
k u r džiaugėsi jo ištikimybe ir 
sąžiningumu. Kaip j au minėta, 
to fabriko administracijoje dir
bo ir jo žmona Maria, o dabar 
vadovauja sūnus Antanas , Jr. 

Bet inž. Antanas J. Rudis nuo 
pat jaunystės dirbo ir tebedirba 
l i e tuv ių visuomenėje, daly
vaudamas a r vadovaudamas 
dauge l iu i organizacijų. Jau 
nuo 1943 m. j is buvo Amerikos 
L ie tuv ių Tarybos vaidybos 
narys ir vicepirmininkas. Kele
r i u s metus p i r m i n i n k a v o 
Amerikos Lietuvių Prekybos rū
mams, buvo Balfo direktorius ir 
veikėjo apimtyje. Taip pat daly
vavo Lietuvių Katal ikų fede
racijoje ir 1961-64 metais buvo 
jos pirmininkas. Jis kaip pirmi
ninkas, susitaręs su Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos tuome
t iniu klebonu prel. J. Paškaus-
ku, įvedė Šiluvos atlaidų minė
j imą ir procesiją. To laikomasi 
rugsėjo pradžioje ir dabar. 

Taip pat A. Rudis buvo il
g a m e t i s Lietuvių Kata l ikų 
spaudos draugijos, leidžiančios 
„Draugą ' , direktorius ir vice
pirmininkas. 1965-67 metais 
buvo Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas. J i s buvo Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
narys , Katalikų susivienijimo 
direktorius, finansiškai kartu 
su žmona Maria rėmė lietuviš
kas organizacijas, institucijas, 
auklėjimą. J i s yra Senelių prie
glaudos Šv. Šeimos vilos, Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Jaunimo 
centro, „Draugo" spaustuvės ir 
marijonų statybos rėmėju tarpe. 
Kar tu su žmona jis parėmė litu
anistinių mokyklų vadovėlių 
išleidimą, kad šeštadieninių 
lituanistinių mokyklų mokiniai 
tu rė tų iš ko mokytis. 

Ypač paminėtinas jo dalyva
v imas kongr. Ker s t eno su
darytoje komisijoje, kuri tyri
nėjo, apklausinėjo ir uždoku-
mentavo Sovietų Rusijos agre
s inius aktus Pabaltijy ir kitur. 
Drauge su šiuo kongresmanu jis 
vyko į Europą daryti tyrimų ir 

žygių Paba l t i j o k l a u s i m ą 
padaryti viešu reikalu. J is daly
vavo 1945 m. su JAV delegacija 
Jungtinėse Tautose daryti žy
gių, kad iš Lietuvos b ū t ų 
pašalinta rusų okupacija. Tuo 
pačiu reikalu jis lankėsi ir pas 
Vokietijos užsienio reikalų mi-
nisterį. Nekalbant, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir ki ta is 
vardais j i s su delegacijomis 
lankėsi Washingtone pas aukš
čiausius Senato. Atstovų rūmų 
ar vyriausybes pareigūnus. 

Antanas Rudis dalyvauja ir 
amerikiečių visuomenėje bei 
vyriausybės patarėjų grupėje, 
tu r i ten daug pažinčių. Jie pa
deda ir lietuviškiems reikalams. 
Čia jis ir jo žmona yra žinomi 
kaip savi ir kaip amerikiečiai, 
kuriems rūpi Amerikos ir Lie
tuvos reikalai. 

Pereitais metais A. Rudis 
buvo išrinktas Lietuvių Krikš
čionių demokratų cen t r i n io 
komiteto pirmininku. J is čia 
ta ip pat parodė didelį suma
numą, toleranciją ir energiją. 
J a u aplankė Europos parla
mento krikščionių demokratų 
atstovus ir juos supažindino su 
Lietuvos ir lietuvių t roškimais 
bei Sovietų Rusijos okupacijos 
žala lietuvių tautai. 

Visur inž. Antanas J. Rudis 
sugeba jungti gilų tikėjimą, 
nemeluotą lietuvišką patrio
tizmą su savo veikla lietuvių ar 
amerikiečių tarpe. Dėlto nenuo
stabu, kad Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga apdo
vanojo Antaną Rudį Šv. Gri
galiaus Didžiojo komandieriaus 
ordinu, kuris suteikiamas t ik 
a s m e n i m s , n u s i p e l n i u s i e m s 
savo ilgu ir nuolatiniu darbu 
Bažnyčiai ir savo tau ta i . 

Reikia dar paminėt i , kad 
pereitais metais Maria ir An
tanas Rudžiai aplankė Lenkijos 
lietuvius, dalyvavo Punsko lie
tuvių pamaldose, kalbėjosi su 
vysk. Paetz, kuriam priklauso 
Punskas , Seinai ir kitos lie
tuviškos parapijos Lenkijoje. 

' Ten jie sustiprino l ietuvius, pa
rodė Amerikos lietuvių rūpestį 
j a i s ir pas idarė t e n y k š č i ų 
l ie tuvių geradar ia i s . K a r t u 
Maria Rudienė informavosi ir 
apie Balfo siuntinių gavimą 
Lenkijos lietuvių re ika lams. 

Marios ir inž. An tano J. 
Rudžiu didingas pagerbimas 
tėra t ik priminimas ir įverti
nimas tų darbų, kur iems jie 
aukojo savo jėgas, savo išteklius 
ir savo laiką. Jų neužmirš is
torija, kuri bus rašoma apie 
lietuvių veiklą šiame kraš te , 
neužmirš taip pat istorija, kur i 
rodys Lietuvos i r l i e t u v i ų 
sunkius, vingiuotus ir pa in ius 
kelius. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 
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:u Grand pastato s- - aukšte 
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prie Dobilo, pasisveikino, pažiūrėjo 

asakė: 

— Zinai, čia toks senas pastatas, kad visur trenkia Devinskis piktai pašnairavęs pasakė kažką juokin-
polėsiais. go, žiūrėdamas į Varno apkrauta stalą, ir tada visi pra-

Koks išdidus, galvojo Dobilas. Kur gi dirbo, kad turi dėjo juoktis, 
tokią jautr ią nosį? Ištisas dienas čia praleidžiu, turbūt Juokėsi ir Vaino, dairydamasis savo viena akim. 
j au nebejaučiu. P r ip ra t au ir prie pelėsių kvapo. Kietas suomis kaip t i tnagas. 

Prūsas priėjo pr ie kitų ir apžiūrėjo kiek brėžiniuose Kar ta is Vaino žiūri ilgai pro langą, pakelia savo 
pasistūmėta į pr ieki . Devinskis jį nusivedė prie foto apara tą ir klakteli a rba čia pat kurį nors 
mechanikų, po to abudu grįžo ir Prūsas buvo pasodintas susilenkusį prie savo stalo ima ir nufotografuoja. Po 
kampe, apk rau tam brėžiniais. Devinskis pasilenkęs to šelmiškai juokiasi, 
jam kai ką aiškino. Užvers darbais ir jį! White keistu ir labai netvarkingu Vainų, atrodo. 

Dobilas jau dvi savai tės čia dirbo išsijuosęs, norėjo atsikratyti už tai pasiuntė čia. Devinskis jį 
Sėdėdamas prie lango jis žiovavo pavargęs ir braižė pa- * a i s v a i S a l i aprėkti. Bet suomio drąsa Dobilui pat inka. 
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grindines Vaino vis keičiamas dangoraižio detales. Jau 
keli lapai buvo sugadinti , netiko, nes statybos inžinie
riai atrado, kad p i rmasis konceptas netiko. 

Čia iš centro dėl to a t s ik raus tė ir vienakis Vaino 
su savo knygomis ir radiju. Apvertė savo stalą vis 
braižydamas, keisdamas. Statybininkai keičia s i j a s -
tik suspėk ir pats ką re ikia pakeisti . Kai labai daug 
pakeit imu ats i randa, re ikia dirbti iki išnakčių. 

Pastorėjo plieno kolonos ir sijos. Dar nežinia kokiu 
kiautu išorė bus padeng ta . Tiksliai niekas nesueina 
— tik manevruojama. Tr inami ir gadinami braižymo 
lapai. 

Vaino tuo buvo pa tenkin tas . 
— Kai bus pastatytas, nieko tada nepakeisi, — kar 

toja jis visiems. 
— Niekada tokiu būdu nebus pastatytas, — atsiker

ta jo priešai. 
Vaino gan st ipriai a t suko radiją ir klausėsi žinių, 

nieko nepaisydamas. 
— Trukdai! - šūktelėjo Devinskis prie Prūso stalo. 
Vaino paraudo iš pykčio, bet radijo neužsuko. Jis 

yra VVhite globoje. Niekas negali j am nieko įsakyti, nei 
pa ts Devinskis. 

išskyrus jo netvarkingą stalą, apkrautą viskuo. Nesu
taria Vaino ir su inžinieriais. 

Mechnikos ar statybos inžinieriai pareikalauja iš 
jo pakeitimų ir tada prasideda ilgi ginčai. Vienas rėkia 
taip. ki tas kitaip. Visiems jau įgriso tie pakeitimai, nes 
Devinskis po to gąsdina nakties darbu. 

— Virš lubų reikia daugiau erdvės. — rėkia 
mechanikai . 

— Šviesos liečia vamzdžius. — šaukia elektr ikai . 
— Suplokit juos. — reikalauja architektai . — ar 

susikiškit juos, žinot kur... 
— Pasikarkit , — atsako mechanikai. — nuleiskit 

lubas! 
— Negalima, ar pašėlot? — H\ kia Vaino. — Tai ne 

fabrikas jums. tai estetinis objektas... 
Tie ginčai Dobilą varė iš proto... 
J i s pakėlė galvą, patrynė kaktą ir akių poilsiui 

pažvelgė i gatve praeinančių žmonių taškelius. Kiek 
ir jis pats gatvėmis privaikščiojo, pagalvojo, ieškodamas 
darbo, klapsėdamas batais ir visur atstumiamas?... Čia 
visi ta i pažįsta, nereikia j iems to nė priminti. Bet lyg 
užmiršę riejasi ir ūkauja vienas ant kito. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. sausio mėn. 14 d. LIETUVIAI FLORIDOJE 

Toror.to lituanistinės mokyklos vaikų choras Šv. Mykolo katedroje. Chorui dirigavo muz. D 
Viskontienė. 

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO 
JUDINTOJA 

Daug rašoma ir dar daugiau 
kalbama, kad JAV lietuviškose 
parapijose jaučiamas dvasinis 
sus t ing imas . To negal ima 
pasakyti apie Toronte esančias 
dvi katalikų lietuviškas para
pijas. Atvykę iš svetur tuoj 
pastebi tų lietuviškų parapijų 
gyvastingumą ir nustemba, 
matydami tiek Prisikėlimo, tiek 
Lietuvos Kankinių bažnyčias 
pripildytas vaikų, jaunų šeimų 
su mažyčiais ant rankų, nekal
bant apie vyresnio amžiaus 
žmones. 

1987 m. lapkričio 15 d. Toron
to ir apylinkė.s lietuviai iš
kilmingai paminėjo 600 metų 
Lietuvos krikščionybės sukaktį 
Šv. Mykolo katedroj. Plačiau 
apie tai jau buvo rašyta, bet 
buvo išleista, sakyčiau, svar
biausias p u n k t a s , kas tas 
iškilmes padarė tokias ypa
tingas. Prisirinkus pilnutėlei 
katedrai, visus tikinčiuosius 
maldai bei sus imąs tymui 
nuteikė muzikės Dalios Viskon-
tienės ir sol. V. Verikaičio 
jungtinis suaugusiųjų choras 
bei Maironio mokyklos vaikų 
choras. Net Toronto arkivys
kupas A.M. Ambrozič po pamal
dų paklausė, kas toji muzikė, 
kuri moka iš vaikų balsų 
ištraukti nuostabų skambesį — 
lyg varpelių garsai. Atsakymas 
buvo — muzikė Dalia Viskon
tienė. 

Gruodžio 12 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje Maironio šešt. 
lietuviška mokykla, vadovau
jant muzikei D. Viskontienei, 
kooperuojant mokyklos vedėjai 
Giedrei Paulionienei bei į talką 
atėjusiems kitiems mokytojams, 
tėvams. įscenizavo poeto Ber
nardo Brazdžionio „Meškiuką 
Rudnosiuką", pagal Giedros 
Gudauskienės muziką. Didžiulė 
Prisikėlimo parapi jos salė 
talpino 200 vaikų, jaunimo bei 
tiek pat tėvų ir senelių. Buvo 
gražu stebėti net mažiausius 
vaikučius, kurie išplėtė akutes 
ir įsijungė į veiksmo vyksmą. 
Kas nuostabu, kad muz. D. 
Viskontienė turi daug humoro 
vaidyboj. J i išėjo į sceną 
diriguoti su meškiuku rankose, 
taip nuteikdama bei įjungdama 
vaikus į veikalą. Gaila, kad 
niekas tos gražios operetės 
neįrašė į video juosteles. Tai 
būtų geriausia programa visoms 
lietuviškoms mokykloms, nes 
buvo įdėta be galo daug meniš
kumo. Visa Maironio lietuviška 
mokykla daugiau ar mažiau 
buvo įjungta į tą veikalą, kuris 
truko 45 minutes. Dar nuosta
biau, kad niekam nenusibodo, o 
mažiausieji buvo lyg užburti 
Meškiuko Rudnosir^o gyveni
mu. Labai gražūs kostiumai ir 
puiki miško gyvulėlių bei Rud-
nosiuko tėvų vaidyba. 

Gruodžio 13 d. tie patys Mai
ronio mokyklos mokiniai, vado
vaujant muz. D. Viskontienei. 
Prisikėlimo parapijoje giedojo 
per jaunimo šv. Mišias 10 vai. 

specialiai paruošta adventine 
liturgija. 

Tą pačią dieną 4 vai. po piet 
vėl Prisikėlimo parapijos salėje 
per bendras ateitininkų ir 
skautų kūčias scenoje pasirodė 
gyvasis paveikslas: prakaitėlė 
ir Maironio mokyklos choras ir 
ateitininkų ir skautų-čių, va
dovaujamas muz. D. Viskontie-
nės. Akompanavo muz. Jonas 
Govėdas. 

Gruodžio 5 d. Prisikėlimo pa
rapijos klebonas kun. A. Sima
navičius. OFM. paminėjo savo 
25 m. kunigystės jubiliejų. Ta 
proga atvykęs iš Kennebunk-
port. pranciškonų provincijolas 
kun. Placidas Barius. OFM. 
sveikindamas jubiliatą, pasakė, 
kad Pris ikėl imo parapija 
stovi „kaip švyturys Š. Ame
rikoje, nes joje liturgi
nis gyvenimas va gyvas. 
Čia gieda vaikų, jaunimo 
bei vyresniųjų chorai, o į visą tai 
yra gražiai įjungta visa tikin
čiųjų bendruomenė". Tuoj po 
pietų Prisikėlimo parapijos 
salėje vyko kun. A. Simanavi
č iaus . OFM pagerbtuvės, 
kuriose dalyvavo arti 500 
žmonių. Paįvairinimui vakaro 
programai muz. D. Viskontie
nė su savo „Volunge" sukūrė 
humoristinę dainų pynę. Ta pro
ga pasirodė patys jauniausieji 
parapiečiai, padainuodami ke
lias daineles. 

Gruodžio 20 d. Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje drauge su 
solistu V. Verikaičiu muzikė D. 
Viskontienė suruošė adventinį 
koncertą , ,Nakt ies tyloje 
suskambo varpai". Koncertą 
atliko Prisikėlimo parapijos cho
ras (dir. V. Verikaičiui), Prisi
kėlimo parapijos vaikų choras 
(dir. D. Viskontienei) ir Toron
to „Volungė" (dir. D. Viskontie
nei). Vargonais palydėjo muz. 
J. Govėdas. Prisikėlimo parapi
jos bažnyčia 4 vai. buvo pilna 
žmonių <300). Pritemdytoj ir 
gražiai su eglių šakom išpuoštoj 
bažnyčioj su žvakėm rankose 
„Volungės" choristai iš abiejų 

St. Petersburg, Fla. 

BALFO KONCERTAS 

Dviejų širdžių dainą 
padovanojo Balfui. kaip meilę 
artimui. 

Solistų Margaritos ir Vaclovo 
Momkų koncertas, kurį suruošė 
St. Petersburgo Balfo skyrius 
1987 m. lapkričio 4 d., praėjo su 
dideliu dėmesiu ir palankiu at
siliepimu klausytojų tarpe. 
Repertuaras parinktas gana 
įvairus — platus. Koncerto pro
grama pradėta pirm. V. Klei-
vienės žodžiu ir dainininkų 
Margaritos ir Vaclovo Momkų 
trumą apybraiža apie jų meni
nį gyvenimą. 

Tad leiskime įsisiūbuoti dai
nai. Leiskime prabilti dainos 
žodžiams į mūsų širdis. Žo
džiams, kuriais išsakoma kiek
vieno žmogaus ilgesys ir viltis. 
Įsiklausę į juos, girdime dainos 
garsuose tylų mūsų tėvynės 
šauksmą ir skundą, tai kompo-

suolų pusių lėtu žingsniu, giedo- zitorių ir solistų menas perteikti 
darni „Veni. Veni. Emmanuel". savo jausmus ir dainą klausy-
žingsniavo altoriaus link. 
Vaikučių choras, irgi visi 
uniformuoti, su žvakutėmis 
rankose viduriniu taku ėjo link 
altoriaus ir atsistojo prieky 
„Volungės". Vaizdas žavus — 
jaunimas, vaikučiai ir vyresnie
ji — sutelpa ir drauge garbina 
bei laukia ateinančio Mesijo. 
Nepaprastai maloniai skambėjo 
choro švelniai giedama muz. Br. 
Jurkšo ..Neverk, Kūdikėli". 
Gale ..Volungės" choras 
sugiedojo „Alleluja chorus" G.F. 
Handelio. Čia neįtikėsi, kad 
toks įspūdingas jaunų balsų ir 

tojui. 
Margarita ir Vaclovas Moni

kai pradėjo koncertą pa
dainuodami: „Banguok vande
nyne" — A. Bražinsko, „Auksi
niai lapai" — B. Budriūno ir 
..Saulenės ir Gintaro duetą" — 
A. Jurgučio. Pas mus negirdėtos 
dainos, kurių žavesį su dideliu 
pasisekimu perteikė koncerto 
dalyviams, kurie atsidėkojo plo
jimais. Toliau buvo St. Šimkaus 
100 metų gimtadienį paminėti 
5 dainos, kurias „Oi, kas" ir 
„Kur bakūžė samanota", atliko 
savo sodriu baritonu Vaclovas 

Momkus. „Oi greičiau, grei
č iau" atl iko Margari ta 
Momkienė ir duetus ,,Aš 
įsivilkčiau čigono rūbą" ir 
„Plaukia sau laivelis". St. 
Šimkaus dainos patrauklios, 
liaudies populiarios dainos, nors 
girdėtos, bet maloniai klau
somos, nes širdžiai artimos. 
Toliau buvo „Šauksmas" — B. 
Budriūno, kurią atliko Marga
rita sopranas meniškai, ir klau
sytojai išsireiškė, kad jos 
pasiekta didelė pažanga. „Meilė 
tėvynės nemari" — J. Naujalio 
senų ateivių mėgimą dainą, 
duetu atliko puikiai. „Šiau
rės pašvaistė" — S. Sodeikos, 
duetas. Tai giesmė, ne daina, 
kuri klausoma su dideliu 
dėmesiu. 

Po pertraukos sekė operų ari
jos — duetų ir solo, iš pasaulinių 
kompozitorių G. Gounod, F. 
Schubert, W. Mozart ir lie
tuvių komp. K. Banaitis. V. Klo
va, J. Karosas ir pabaigai mė
giamas duetas „Oi berneli vien
turį" — J. Tallat-Kelpšos. 

Besiklausant maloniai skam
bančių dainų, laikas bėgo nuo
stabiai greitai. Nors programa 
nebuvo trumpa, bet publika bu
vo sužavėta ir savo ilgu plo
jimu išprašė dar "ieną dainą. 

Solistai ir akompaniatorė 
Margaret Douglas buvo ap
dovanoti gėlėmis. 

Programai pasibaigus pirm. 
V. Kleivienė padėkojo visiems ir 
pakvietė pasivaišinti kava ir 
pyragaičiais. Pažįstamieji , 
kurių buvo daug, pasidalino 
įspūdžiais su solistais. 

Visuomenė buvo dėkinga už 
kultūringą ir įdomų koncertą. 

V. B. Klausytojas 

CLASSIFIED GUIDE 
Paieškomi asmenys! 

Petras Podvoiskis, gyvenęs, 2640 
West 69 St., Chicagoje: Pranas Gru-
muldė, gimęs 1922 m. Šiluvoje; Palio-
nė Stugienė, gimusi 1925 m., gyvenusi 
prie Chicagos. Ieško: Vladas Bacevi
č ius , 17938 Neff Rd., C leve land . 
Oh io . 44119. 

H E L P W A N T E D 

ENGINE LATHE OPERATOR 
Experienced individual needed to set-
up and operate tools room lathe to per-
form operations on metai parts with 
difficult shapes. Mušt be able to read 
blueprint and micrometers to check 
set-up and quality of work. Please call 
Carą Luchs at 

S54-8000 ext. 223 
i OCKFORMER CO. 

771 *. en Av., Usle, Illinois 
E/O/E 

FOR RENT 

Išnuomojamas kamb. su pilnu 
išlaikymu negalintiems save apsi
tarnauti . Skambinti vakarais: 
471-4263. 

MISCELLANEOUS 
• p 

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

Tel. 376-1832 ar 376-5996 

100,', — 20% - 30% pigiau mokėsit u£ 
apc.'a;:dą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 VVes' 95th Street 

Tel . — GA 4-6354 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų Dataisymai. . 
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. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Po sėkmingo Balfo koncerto džiaugiasi Floridos gamta. Iš kairės: Kazys Kleiva, Balfo skyriaus 
pirm. Viktorija Kleivienė. sol. Margarita Momkienė, solistų globėja dr. Angelą Dirkienė ir sol. 
Vaclovas Momkus. 

jų garsų muzikinis supynimas, 
— žmogus galėjo pasijusti 
nešamas angelų prie dieviškojo 
sosto. 

Toronto lietuviai yra laimin
gi turėdami savo tarpe muzikę 
Dalią Viskontienė, kuri, augin
dama šeimą ir dirbdama savo 
profesijoje kaip muzikė aukšt. 
anglu mokykloje, visada suran

da laiko perteikti lietuviškajai 
jaunajai kartai lietuvišką 
dainą ir giesmę. Kiekvieną 
sekmadienį per 10 vai. šv. Mi
šias Prisikėlimo parapijoj gir
dim giedant ar tai „Volungės" 
trio. priešakyje su muz. D. 
Viskontienė, ar vaikų chorą, 
diriguojant D. Viskontienei. 

Kiekviena lietuviška kolonija 

išeivijoje didžiuojasi savo 
idealistais, norinčiais lietu
viškam gyvenimui atiduoti savo 
duoklę ir atlikti pareigą pa
vergtai tautai. Vieni imasi dar
bo naštos, kiti jį remia aukomis, 
treti vadovauja savo idėjomis ir 
energija. Toronto parapijoje lie
tuviškas darbas, yra lydimas 
gyvos krikščioniškos dvasios, 
čia sekmadienio liturgija, pras
minga pačiai muzikei, yra per
duodama vaikams, jaunimui bei 
jaunoms šeimoms. Tai parapija, 
kur sutelktomis jėgomis yra 
judinama jos pačios bendruo
menė bei platesnė aplinka. Šioj 
parapijoj muzikė Dalia Viskon
tienė yra toji lietuviškojo 
gyvenimo judintoja, kuri 
nuostabiai įtraukia į dainą bei 
giesmę jaunąją kartą ir tuo 
pačiu paveikia parapijos bend
ruomenę. 

Torontiškis 

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 gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

H.'JMML' KOMpWTERH/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Home for Sale 
Palos Heights by ovvner 3-step ranch, 
3-4 bdrms.: 3 baths; liv. rm; din. rm.; 
family rm.; eat-in kitchen; finished 
bsmt., 2V2 car attached garage. Call 
597-6598. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

OnlUĮfc a KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar •pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar-3 

navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. _ 

No. 106 — 56 ir Kedzie. 6 kamb. mūras 
su 2 ar 3 mieg. kamb.; gražios medinės 
virtuvės spintelės, ištisas rūsys: namų 
apyvokos reimenys — veltui; naujas 
nuo-sienos-iki-sienos kilimas; pušies 
medžiu išmuštas TV kamb.: ištisa pastogė. 
Pėsčiomis galima pasiekti Jewel krautuvę, 
banką, bažnyčią, McDonald užkandinę. Tik 
$47.900. Skambinkite dabar. 

No. 107 — 79 Ir Homan. Labai gražus 3 
mieg. kmb. mūrinis namas su didele 
virtuve-dinette; moderni prausykla: ištisas 
rūsys: 2Vį auto mūrinis garažas: aluminio 
apkalimai: daug patogumų: gerame stovy
je Skambinkite dabar. 

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
. 6 kamb. mūrinis namas; 1-V4 prausykla; 

įrengtas rūsys; 2*5 auto garažas; gerame 
stovyje: St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? - _ 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY , 
S Tel . — 434-7100 

•- • s 

tivr\ 
Toronto lituanistinės mokvklos vaiku choras, vadovaujamas muz. D. Viskontienes 

NAUJI DANGORAIŽIAI 

Chicagoje tarp upės ir Canal 
gatvės planuojama pastatyti 
dvejus rūmus — 49 ir 59 aukš
tu su 1,273 apartamentais ir dar 
trečia dangoraiži — 69 aukštų 
viešbuti su 440 kambariu. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to t. ll-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Cia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

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

592 psl. 7G3 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

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

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

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24.00 

BRONIUS KVIKLYS 

- LIETUVOS 
BAŽNYČIOS 

CHURCHES OF UTHUANIA 

H J ; Ijlltlil 

Vi ln iaus arkivyskupija I I 



PLB fondo ižd. Juozas Lukas įteikia paskutinį Lituanistinės 
katedros čekį universiteto koncleriui dr. Ronald Langenberg. 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BŪRELIS 

Pereitų metų lapkričio mėn. 
A. Mikėnaitė, D. Retikytė, O. 
Kartanienė sutarėm surinkti 
pinigų Vasario 16 gimn. Trijų 
žmonių mažai. Pasiprašėm dar 
G. Reškevičienę, Cijauskienę, J. 
Agurkienę, O. Kovienę, R. 
Mickevičių, M. Markečienę. 
Visi norėtų žinoti, kiek buvo 
surinkta pinigų. 

Šv. Antano parapijos salėje už 
pietus surinkta 498 dol. Aukų 
lapais surinko 82 dol. A. 
Mikėnaitė Vasario 16 gimnazi
jai būrel ių vadovė sut iko 
pinigus pasiųsti gimanzijai. 
Omahos koresp. J. Povilaitienė 
kaltina redakciją, kad numetė 
jos parašytą straipsnį. 

Red. pas taba . Per šventes 
daugelis laiškų neateina arba 
ateina pavėlavę. 

Union Pier, Mich. 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

PADANGĖJE 

Union Pier Lietuvių draugija 
jau 26-rius metus aktyviai besi
reiškianti lietuviškoje veikloje 
mums Palangą primenančiame 
mažame Michigano valstijos 
kurortiniame miestelyje, kurio 
pakrantes dažnai skalauja 
audringos Michigano ežero 
bangos, žiemos pūgoms siau
čiant, nepraranda savo polėkių 
energingai veiklai. Rugsėjo 26 
d. visuotiniame dr-jos narių 
susirinkime 1987-88 metų 
kadencijai išsirinkusi valdybą ir 

lapkričio 14 d. priėmusi meti
nį veiklos planą, draugija su
judo naujiems darbams, nau
jiems užsimojimams Union Pier 
apylinkėje. 

Nežiūrint to, kad jau po ru
deninio nar ių susirinkimo 
nemažas narių skaičius žiemą 
praleisti išsikėlė į Chicagą, kiti, 
pakėlę sparnus, nusidangino į 
šiltąją Floridą, likusieji, žiemai 
užsigrūdinę, nepabūgę audrų, 
šalčio ir pusnynų, vis juda, kad 
lietuvių organizuota veikla 
šiame kampelyje nenutrūktų. 
Jų dėka draugijos veikla 
tęsiama ir, kiek vietos bei gam
tos sąlygos leidžia, palaikoma ir 
žiemos metu. 

Kaip kad valdybos jau penkeri 
metai leidžiamo 24 puslapių 
iliustruoto Biuletenio 13 laida 
gruodžio mėnesio pradžioje 
pasiekusi visus draugijos narius 
byloja, atitinkamais straips
niais bei nuotraukomis biule
tenio puslapiuose paminėta 
Tautos šventė, rugsėjo 8 diena, 
Vilniaus krašto praradimo — 
spalio 9., Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo metinė šventė — lap
kričio 23, Vėlinės, pateikiamos 
nariams įvairios informacinės 
žinios, vietos aktualijos ir links
mesnei nuotaikai humoristinio 
turinio medžiaga. Skyriuje 
„Draugijos veikloje" skaitome, 
kad A. ir P. Mikštų patalpose 
rengiamas 1988 Naujųjų Metų 
sutikimo pobūvis, kuriame 
kviečiami visi Union Pier ir 
apylinkėse žiemai apsikasę 
tautiečiai su savo svečiais 
dalyvauti. 

Ir tikrai, kaip buvo kviečia
ma, gruodžio 31 d. vakarą, 
žvarbiam žiemos vėjui siau
čiant, s l idinėdami per 

pusnynus, atsisveikinti su gan 
darbingais 1987 metais ir 
organizuotai šiltoje šeimyninėje 
lietuviškoje nuotaikoje pasitikti 
nežinia ką mums gerą 
žadančius 1988 Naujuosius 
Metus 9 vaL vak. susirinko per 
50 Union Pier, New Buffalo, 
Three Oaks, Sawyer ir apylin
kėse gyvenančių tautiečių. At
vyko keli net iš Chicagos ir 
dalyvavo dvi viešnios iš oku
puotos Lietuvos, Union Pier 
apylinkėje savo gimines T.Z. 
Mišauskus ir V.I. Linartus 
belankančios. 

Tą vakarą erdviose ir jaukiose 
kalėdine eglute papuoštose pa
talpose visų atvykusių laukė dr-
jos valdybos pare igūnai , 
malonūs šeimininkai ir gražiai 
paruošti, baltai padengti ir 
sur ik iuo t i vaišių s ta la i . 
Viename patalpų kampe 
apši l imui buvo paruoštas 
įvairiais gėrimais apstatytas J. 
Cibo gyvai aptarnaujamas 
baras, o išalkusiems — gausus 
šaltais užkandžiais ir skaniais 
užkandėliais apkrautas stalas. 
Pata lpose vyravo pakil i 
nuotaika, kuriai toną davė 

i dauguma moterų, balinėmis il-
1 gomis sukniomis pasirėdžiusių, 

prie kurių ir vyrai tą vakarą 
kažka ip mandr iau atrodė. 
Susirinkę tarpusavyje šneku
čiavosi, maloniai šeimyninėje 
nuotaikoje bendravo, vaišinosi 
gėr imėl ia is ir kulinarijos 
specialisto V. Albrechto 
paruoštais skaniais šaltais ir 
šiltais patiekalais bei O. Kro-
nienės meniškai pagamintais 
užkandėliais gardžiavosi. Ir taip 
iki 11 vai., kada buvo pradėta 
vakaro programa. 

Pradedant programą, dr-jos 
pirmininkas E. Vengianskas 
sveikino visus gausiai 
sus i r inkus ius , l inkėdamas 
visiems, pamiršus dienos ir 
besibaigainčių metų bėdas, 
linksmos, džiaugsmingos ir 
malonios nuotaikos. Toliau 
linksmo žanro menininkė O. 
Pe t r i enė savo kūrybos 
sueiliuotu žodžiu aptarė Union 
Pier bei apylinkės praeitų metų 
įdomesnius nutikimus, perdavė 
linkėjimus Naujiesiems Me
tams, kurie visus net iki ašarų 
prajuokino. Ją papildė J. Rinkū-
nas, meniškai paskaitęs Nau
jųjų Metų rezoliuciją, pakratęs 
juokų kraitelę ir padeklamavęs 
porą A. Gustaičio satyrinių ei
lėraščių. Abiems įdomios pro
gramos atlikėjams nuoširdžiai 
ir daug buvo plota. 

Taip nuotaikingos programos 
besiklausant, buvo priartėta 
prie vidurnakčio, paskutinės 
1987 metų minutės. Pasitin

kant Naujuosius, 1988 metus 
draugijos pirmininkas E. Ven
gianskas pasidžiaugęs dr-jai 
sėkmingais praėjusiais metais, 
sveikino visus sulaukus 
Naujųjų, linkėdamas sėkmingų, 
laimingų ir svarbiausia svei
katingų 1988 metų. 12 vai. 
laikrodžio dūžiams aidint, Nau
jieji Metai buvo sutikti visiems 
giedant Lietuvos himną. 

Sutikus Naujuosius Metus, 
šaudė atkemšamo šampano 
butelių kamščiai, buvo keliamos 
taurės, pasikeista bučkiais ir 
vienų kitiems linkima visko, ko 
tik širdis trokšta. Pasigirdo 
smagios šokių muzikos garsai. 
Patalpos sujudėjo, senimas 
jaunuoliais pavirto. Vieni šoko, 
k i t i linksmai tarpusavyje 
klegėjo, treti mėgino lietuviškas 
dainas dainuoti ar šnekučiavosi. 
Ir taip net iki paryčių, kada 
atėjo laikas skirstytis į namus. 
Mikštų patalpose viskas nutilo, 
prigeso šviesos. Išvyko viešnios 
ir svečiai, išsinešdami su savim 
kelių linksmų valandų malo
nius Naujųjų Metų sutikimo 
prisiminimo jausmus. 

Taip Union Pier ir apylinkėje 
gyvenantieji mūsų tautiečiai 
tradiciškai lietuviškoje aplinko
je ir šeimyninėje nuotaikoje 
sut iko 1988 metus, kurie 
draugijos veikloje, kaip atrodo, 
žada būti nemažiau darbingi už 
praėjusius. Žiemos mėnesiais 
kas antrą mėnesio trečiadienį 

iki gegužės 1 d. na r i ams 
numatytos su atitinkama pro
grama vakaronės. Kovo mėn. 
rengiama lietuviškų Užgavėnių 
blynų vakarienė, gegužės mėn. 
šaukiamas pavasarinis narių 
susi r inkimas, k u r i a m e ir 
Motinos diena bus paminėta, 
birželio mėn. rengiamas Bir
želinių t r ėmimų met inės 
sukakties minėjimas, liepos 
mėn. vasaros gegužinė, po 
kurios rugsėjo mėn. visuotiniu 
narių susirinkimu bus baigta 
1987-88 m. veikla, įmynusi 
lietuvišką pėdą Union Pier 
apylinkėje. 

1988 metų angoje tenka tik 
palinkėti Union Pier Lietuvių 
draugijai geriausios sėkmės, 
darnios ir kūrybingos veiklos 
keliu žengiant. 

Krpd. 
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MIRTYS GAISRE 

Ciceroje sausio 7 d. degė trijų 
aukštų, 24 butų, namas, 1918 S. 
Cicero. Ugniagesiams gausiai 
liejant vandeniu ir esant labai 
šaltam orui, gaisro apnaikintas 
pastatas apsidengė ledu. Yra 
dingę 5 žmonės. Bijomasi, kad 
jie visi galėjo žūti gaisre. Ker
tant ledus, buvo jų ieškoma. 
Vienas rastas t ikrai žuvęs. 
Sužeista 12 žmonių, jų tarpe 
vienas ugniagesys. 

GERBKIME VISUOMENĖS PINIGUS 
Sunku buvo akims patikėti, 

perskaičius žinią, kad buvusiam 
OSI ta rnauto ju i prof. S. 
Sužiedėliui s iūlomas 60 
tūkstančių dolerių honoraras už 
parašymą istorijos, apimančios 
vokiečių okupaciją Lietuvoje. 

Tiek jo vieši pareiškimai 
lietuvių teisių atžvilgiu, tiek 
pasirinktoji tema jį diskva
lifikuoja. Darosi visiškai keista, 
kad mokslinį darbą dirbantis 
asmuo taip paviršutiniškai 
žiūrėtų į istorijos rašymą, lyg 
vienas tautos okupacijos perio
das būtų išdygęs kaip grybas po 
lietaus, neatsižvelgiant į logišką 
įvykių grandį, kurios t ik 
natūralus tęsinys buvo vokiečių 
okupacija, ir jos metu didelė 
dauguma įvykių buvo tiesiogiai 
susietų su pirmosios sovietinės 
okupacijos laikotarpiu. 

Antras klausima — nejaugi 
mūsų ištekliai yra tokie mil
žiniški, kad galime vienam 
asmeniui skir t i net 60 
tūkstančių, kai tuo tarpu 
dvasinės kūrybės dirvos yra 
visiškai apleistos, o grožinės 
literatūros knygos pasiekia 
skaitytojus tik dosnių indi
vidualių mecenatų dėka? Juk 
pripažinkime, kad eiliniai, dar 

AURELIJA 
BALAŠAITIENĖ 

lietuviškai skaitantys mūsų 
visuomenės nariai, išgyvena 
tikrą grožinės literatūros badą, 
nerasdami nieko pasiskaityti 
savo laisvalaikio metu. kas 
atgaivintų dvasią, atitrauktų 
nuo kasdienybės ir suteiktų 
tikro es te t in io džiaugsmo, 
Rašomos istorijos, monografijos 
ir vėl istorijos... Visa tai 
archyvinė, mokslinė medžiaga, 
įdomi tas sritis studijuojantiems 
specialistams, bet eilinis skai
tytojas laukia romanų, novelių, 
gaivios poezijos, satyrų ar 
humoro. Ir kuris iš mūsų 
rašytojų galėtų pasigirti per 
visą savo gyvenimą išeivijoje už 
savo rašymą uždirbęs bent 
dešimtą siūlomo honoraro dalį? 

Jei šitaip švaistomasi suauko
tais pinigais, gal laikas uždaryti 
pinigines ir į stalčių padėti 
čekių knygutes. Sumokėjus 
nario mokestį, išbraukti „auka 
kultūros reikalams" ir laukti, 
kol ir eiliniam visuomenės na
riui bus kas nors pasiūlyta. 

Pinigai yra labai reikalingi 
mūsų gyvybiniams reikalams. 

Žadėtasis OSI persekiojamiems 
l ie tuviams paremti vajus 
nebuvo pravestas. 60 tūkstančių 
būtų puikus įnašas į neteisingai 
kaltinamųjų gynybos kasą. 
Mūsų įvairių fondų vadinama 
vieša apyskai ta spaudoje 
nepateikia jokių konkrečių 
faktų, tik įvairiomis bendry
bėmis, kaip „kultūriniams rei
k a l a m s " ar „ šv ie t imui" , 
įrašytos didelės sumos nenurodo 
nei asmenų, gavusių tuos 
pinigus, nei įvairių išlaidų 
pateisinimo, išskyrus tokias 
nedideles biudžeto pozicijas, 
kaip mažas paramas.suteiktas 
jaunimo organizacijoms. 

Amerikoje prieš keletą metų 
buvo labai populiari mokesčių 
mokėtojų „revoliucija" (tax-
payer's revolt). Galimas daly
kas, kad ir mūsų visuomenė 
tokią revoliuciją pradės, jei 
trečiaeilės reikšmės reikalams 
yra mėtomos milžiniškos sumos, 
o realaus gyvenimo reikalavi
mai yra visiškai ignoruojami. 
Todėl nereikia stebėtis, kad 
aukų nestinga nei Balfui, nei 
Religinei šalpai, nes jų tikslas 
aiškus ir reikalingas. Užteks 
rinkti aukas „kultūriniams rei
kalams", jų nekonkretizuojant. 

A.tA. 
POVILAS TALANDIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. sausio 13 d., 3:30 vai. ryto, sulaukęs 90 m. 

amžiaus. 
Gimė 1898 m. birželio 1 d. Lietuvoje, Alytaus apskrityje, 

Simno valsč., Giraičių kaime. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Angelė Norkevičiū-

tė, sūnūs: Eugenijus ir marti Irena, Jonas ir marti 
Gražina, Vytautas ir marti Irena, Gerardas ir marti Phyllis. 
Dukros: Aldona ir Vilija, žentas Robert; 13 anūkų, 6 
proanūkai. 

Kūnas pašarvotas sausio 15 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks sausio 16 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukros, marčios, žentas, 
anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
BRUNO P. PETRAITIS 

Gyveno Burbank, Illinois. 
Mirė 1988 m. sausio 12 d., 12:45 vai. ryto, sulaukęs 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Amerikoje, Illinois valstijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Goldie Chuck-Pet-

raitis, duktė Christine Mitchell, žentas Frank, sūnus Michael: 
anūkai: Christine, Erik. Brian Mitchell, brolio Jono žmona 
Henrietta. 

Velionis buvo vyras a.a. Clara Dauter (pirmoji žmona), 
tėvas a.a. Bruno Petraičio ir brolis a.a. Jono Petraičio. 

Kūnas pašarvotas sausio 14 d. nuo 2 iki 9 v.v. Lawn 
Funeral Home koplyčioje, 7909 State Rd., Burbank. IL. 

Laidotuvės įvyks sausio 15 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėtas į St. Louis de Montfort parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Don Jarka. Tel. 636-2320. 

A.tA. 
ALFONSUI KELIUOČIUI 

mirus, žmoną ELENĄ, dukras VIDĄ ir ŽIVILE ir jų 
šeimas, marčią ALMĄ ir anūkus INDRE, JONĄ ir 
PETRĄ jų skausmo valandose giliai užjaučiame 

Marija ir Jokūbas Valiukevičiui 
Adelė ir Kazys Lietuvninkai 

A.tA. 
JONAS VAIČIŪNAS 

Gyveno Willow Springs, IL. 
Mirė 1988 m. sausio 12 d., 6:47 vai. vak., sulaukės 68 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona Gaudešiūte, 

sūnus Petras, uošvė Juzė Vyčienė. Lietuvoje: brolis Petras 
ir sesuo Petronėlė ir jų šeimos. 

Velionis buvo tėvas a.a. Vytauto Vaičiūno. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas sausio 14 ir 15 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus 

Marąuette koplyčioje, 2533 VV. 71st St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, sausio 16 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas į Švė. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus.'Tel. 476-2345. 

Pranešame, kad Australijoje tragiškai žuvusio Čikagos 
Jaunimo atstovo 

A.tA._ 
inž. Algimanto V. Žemaitaičio 
palaikai bus laikomi urnoje šeštadienį, sausio 16 d. nuo 12:15 
vai. dienos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 4557 S. Wood St., Chicago. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 1 vai. p.p. 

Po mišių jo palaikai bus nulydėti į Lietuvių Tautines 
kapines laidotuvėms. Tuo pačiu likusieji artimieji su BALF'o 
pagalba tęsia pradėtą stipendijų fondą, kurio tikslas paremti 
aktyviai lietuvių veikloje besidarbuojančius studentus čia ir 
Suvalkų trikampyje. 

Tad vietoje gelių prašomi- aukoti: BALF- Alg. Žemaitai
čio Stipendijų Fondui. Taip pat prašome ir kitus, šiam tikslui 
pritariančius, prisidėti savo aukomis. 

Tėvas ir broliai su šeimomis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TfiVAS IR SŪNUS 

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

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

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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 Lietuvos Vyčių choro 
metiniame pokylyje, vyksian
čiame šį šeštadienį, sausio 16 d.. 
Šaulių namų salėje dainų 
programą atliks Vyčių choras. 
Diriguos seselė Terese, nes 
ilgametis choro vadovas muz. 
Faustas Strolia dar nėra pa
sveikęs. Visuomenė kviečiama 
savo dalyvavimu šiame vakare 
paremti tolimesnę Lietuvos 
Vyčių choro veiklą. 

x Viktoras Nakas dirbąs 
Lietuvių šalpos informacijos 
skyriuje Washingtone. D.C., 
kalbės SAS 101 Studentų atei
tininkų savaitgalyje Dainavoje 
sausio 29 d. - 31 d. 

x J a u n i m o cen t ras pri
mena, kad šį sekmadienį 11:30 
vai. mažojoje salėje bus metinis 
narių susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami jame dalyvauti. 

x „Bostono Lietuvių tau
t inių šokių s a m b ū r i s 50 
metų" — tai vieno seniausių 
šokių ansamblio istorija, pa
ruošta Algirdo Budreckio, išleis
ta Brooklyne, N.Y. 1987 m. 
Šokių sambūris įsteigtas 1937 
m., turi plačią savo veiklos is
toriją, kurion jungiasi ne tik 
Ona Pivariūnaitė-Ivaškienė, bet 
ir visa jos šeima. Pradžioje A. 
Budreckio išsamiai parašyta an
samblio istorija, paskiau duotos 
veiklos iliustracijos, dalyvavu
sių per 50 m. sąrašas, įvairūs 
renginiai ir kt. Tai viena iš nau
dingiausių istorinių knygų apie 
šokių ansamblį. Išleido Ona 
Ivaškienė, suredagavo Algirdas 
Budreckis. Knyga didelio for
mato, 119 psl. 

x Dainė ir dr. Thomas J. 
Quinn, Orland Park, 111., lietu
viškos spaudos rėmėjai, už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Spauda Book S tore , 
Waterbury, Conn., už „Draugo" 
parduotas knygas atsiuntė 
112.17 dol. ir dar daugiau jų 
užsisakė. Ta pačia proga atsiun
tė 29.17 dol. už kalendorių ir 
kalėdines korteles. Dėkojame. 

x Elena Buračaitė iš Balti-
more, Md., atsiuntė auką už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
su laiškučiu: „Ačiū širdingiau
siai už mielas Šv. Kalėdų kor
teles. Linkių džiaugsmingų Šv. 
Kalėdų ir geriausios sėkmės 
Jūsų kultūriniame spaudos 
darbe". Ačiū už auką ir linkėji
mus. 

x Koste Ancerevičius. Chi-
cago. 111., mūsų rėmėja, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su visa 
š imtine. K. Ancerevičių 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x „Draugo" administraci
jai reikalingi balandžio 4 ir 
liepos 18 dienos 1987 metų 
„Draugo" numeriai. Kas turite, 
maloniai prašome atsiųsti 
„Draugo" adm. vardu, 
atsilyginsime. 

'sk.) 

x Pas Norman Bursteiną, 
vienintelį lietuvi kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago, IL 60611. 
Tel. 263-5826. 

(sk.) 
x 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 SAS 101 Studentų ateiti
ninkų savaitgalis Dainavoje 
bus sausio 29 d. - 31 d. Visi 
studentai ateitininkai kviečia
mi dalyvauti. 

x 1988 m. Kalendorius, iš
leistas Toronto Prisikėlimo pa
rapijos ekonominės sekcijos. Re
daguotas Stasio Prakapo. Yra 
kalendorinės nuorodos kiek
vienam mėnesiui, bet taip pat 
daug įvairenybių, kurios paim
tos iš laikraščių, žurnalų, knygų 
ir parašytos mašinėle. Taip pat 
nemažai yra skelbimų. Kalen
dorius turi 204 psl. ir viršelius. 

x Donald P e t k u s , Mar-
ąuette laidotuvių namų direkto
rius, įvertindamas kultūrinį 
darbą lietuviškam muziejuje per 
paskutinį banketą paskyrė 
tūkstantį dolerių Baizeko Lie
tuvių kultūros muziejui. 

x Stanley Yurkus , Chicago. 
111., mūsų nuolatinis rėmėjas, 
pratęsdamas „Draugo" pre
numeratą, atsiuntė 20 dol. pa
ramai. S. Yurkui, mūsų garbės 
prenumeratoriui tariame nuo
širdų ačiū. 

x Eugen Giedrys, Augs-
burg. Vak. Vokietija, pratęsė 
prenumeratą 1988 metams ir 
dar pridėjo 30 dol. auką. E. 
Giedrį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savo spaudos labai dėkojame. 

x Inž. Vincas Ziobrys, Ber 
wyn, 111., Mažosios Lietuvos 
veikėjas, lietuviškos spaudos ir 
veiklos rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką. Inž. V. Žiobriui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, rėmė
jui, tariame nuoširdų ačiū. 

x Raimundas Grigaliūnas, 
Forest Park, 111., su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu atsiun
tė visą šimtinę savos spaudos 
palaikymui. R. Grigaliūną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą auką taria
me nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Bronė Bildušienė, Mon-
tgomery, 111., suprasdama lietu
viškos spaudos sunkumus, pra
tęsė „Draugo" prenumeratą su 
visa šimtine. B. Bildušienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore. o už rėmimą lietuviško žo
džio tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x A d o l f a s B u r t a v i č i u s . 
Eugenia Sakalas, Andrejus 
Bruženas, Bromą Bartkus, B. 
Sabaliauskas. Adelė Žemaitis, 
Grasilia Meilus, Julius Balsys 
kiekvienas pratęsė prenume
ratą ir pridėjo po 10 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x „Skambėk, pavasarėl i!" 
bus tema madų parodos, kurią 
rengiakartu Kriaučeiiūno Var
do ir „Žiburėlio" Montessori mo
kyklos. Įdomi ir įvairi paroda 
įvyks sekmadienį, vasario 21 d. 
2 vai. p.p. Jaunimo centre. Iš 
anksto norime padėkoti p.p. Au-
gaičiams, kad jie vėl sutiko iš
spausdinti programai bilietus 
savo spaustuvėje. Sir Speedy 
Printing, 35 E. Wacker Dr. 
Madų parodai rezervacijas 
priima A u d r o n ė V a n a -
gūnienė. tel.: 386-3454. 

(sk.) 

x Gifts International — 
Vaznelių prekyba, 2501 W. 
71st St.. Chicago, 111. bus 
atidaryta 10 v. ryto - 3 v. p.p. per 
visą sausio mėn. Trečiadieniais 
— uždaryta. 

tek.; 

x Paskolos Reikia? Namų 
pirkimo paskolos nuo lO.OCf (2.1 
points). ..Home Equ i ty" 
paskolos 10.5<7r (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5 
metų 9.5V KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str.. Chicago. 737-2110. 

(sk.) 

x Jonas Vidžiūnas, Valen-
cia, Cal., nekartą yra parėmęs 
„Draugą" didesne auka. Pra
tęsdamas prenumeratą 1988 
metams atsiuntė 110 dol. čekį. 
Nuoširdus ačiū mūsų mielam 
garbės prenumeratoriui už 
realią paramą. 

x Stasys ir Aldona Bačkai-
čiai, Great Falls, Va., per Mari
jonus švenčių proga atsiuntė 
„Draugui" 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x Lietuvos krikščionybės 
600 metų jubiliejaus komiteto 
Michigane vardu Alfonsas Juš
ka. Sterling Hts., Mich., „Drau
go" paramai atsiuntė 55 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Kostas Bružas, Home-
wood, 111., mūsų nuoširdus 
rėmėjas ir bendradarbis pratęs
damas „Draugo" prenumeratą 
atsiuntė visą šimtinę dienraščio 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū 
mūsų mielam garbės pre
numeratoriui. 

x M yko la s Kirėjus iš 
Chicagos, sulaukęs 89 metų am
žiaus, lankėsi „Drauge" ir šven
čių proga už kalėdines korteles 
ir kalendorių paaukojo 50 dol. 
Nuoširdus ir didelis ačiū mūsų 
mielam rėmėjui. 

x B. Pliuskevičius, S t . 
Petersburg, Fla., atsiuntė 20 
dol. auką ir kartu pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. B. 
Pliuskevičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Izabelė Stončienė, Chi
cago, I i i . , užprenumeravo 
„Draugą" vieneriems metams 
dukrai dr. Loretai ir žentui dr. 
Vyt. Grybauskams ka ip 
kalėdinę dovaną ir dar pridėjo 
20 dol. „Draugo" stiprinimui. L. 
ir Vyt. Grybauskus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o Izb. 
Stončienei tariame nuoširdų 
ačiū. 

x O. Gešventas, K. Giedrai
tis, Alex Navardauskas, B. Bar
tkus, A. V. Tomkus. Jonas Put- | 
rulis. Pranas Zakarka. Anna 
Naujokaitis, M. Jasutis, Povilas • 
Jančauskas, Balys Rukštelė, 
Povilas Grigalauskas, V. F. : 
Beliajus, Emil Mamat, Juozas 
Mažeika, Regina Žvinakis, O. 
Čečkauskienė, Alb. ir Stasė Sta
ras, Stepas Ingaunis, kun. R. 
Balch už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Vitas ir Ju r ina Rugie
niai , Livonia. Mich., Antanas 
Stankus. Stuart. Fla., Kazys 
Gricius. Santa Monica, Cal., 
Elena Baubl ienė, Detroit, 
Mich.. Sofija Ląstas, Grand 
Rapids, Mich., Aleks. Juchne
vičius. Bonsall. Cal., Elena 
Kačinskas , St. Petersburg 
Beach. Fla.. Alius Austras, 
Braimtree. Mass., kiekvienas 
atsiuntė po 20 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x A. Rubinas, Charlesbour, 
P.Q., Kanada. Jonas Abraitis, 
Chicago, 111., Kazimieras 
Kučinskas, Rochester, N.Y., An
tanas Gylys, Waterbury,Conn., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. aukų 
ir palinkėjo „Draugui" linksmų 
švenčių. K. Kučinskas surado ir 
naują ..Draugo" skaitytoją 
Helen Proseus, kuri gyvena taip 
pat Rochesteryje. Nuoširdus 
ačiū. 

x Joe Venckauskas, Chi
cago. 111., Venckauskas. In., 
Builders & Remodeling, A. ir D. 
Polikaičiai, Westlake Village. 
Cal., Regina Pūras. Richmond 
Hill, N.Y., Domazas Tilvikas. 
Maspeth. N.J.. Ona Matusaitis, 
Worcester. Mass., Birutė Bulo
ta, Chicago, M.. L. Garlauskas, 
Chicago, 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 20 do! už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuo
širdus ačiū. 

IŠ ARTI IR 70 L I 

Irena Kriaučeliūnienė. surengusi Marios ir Antano Rudžių pagerbimą už 
lietuvišką veiklą ir popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanojimo žymenimis 
proga. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Gruodžio 20 d. mokyklon 
sugužėjo gausus būrys tėvelių, 
broliukų, sesučių bei senelių į 
tradicinę Kalėdų eglutę pasi
džiaugti vaikų pasirodymu ir 
šventiška nuotaika. 

Programą atidarė mokyklos 
vicedirektorė Agnė Katiliškytė, • 
pasveikindama ir pakviesdama 
smagiai praleisti laiką. Žodį 
tarė tėvų komiteto pirmininkas 
Linas Norusis, kartu įteikda
mas dovanėlę buvusiam pirmi
ninkui A. Karveliui, padėkos 
ženklan už jo kelerių metų triū
są šiose pareigose. 

Gražų kalėdinį vaidinimą pa
ruošė ir jam vadovavo mokyto
ja Živilė Šilgalienė. Uždangai 
atsiskleidus, scenoje pasirodė 
apsnigtos paslaptingos eglės, 
vaizduojančios žiemos mišką. 
Palaipsniui scena atgijo: čia 
stovėjo sniego seniai (Lietuvių 
kalba I), lakstė miško gyvuliu
kai (3 ir 6 skyrius, lietuvių 
kalba II), atsirado gyva eglutė 
(7 skyrius ir lietuvių kalba III) 
bei jos papuošalai (6 skyrius), 
skambėjo varpeliai (8 skyrius), 
neapsieita be šalčiu ir ledų (abu 
darželiai', neapsieita ir be gry
bų (1 skyrius). Antras skyrius 
vaizdavo raidyno kaladėles, o 
demonstraciją miške pravedė 
vyresnieji mokinukai. 

Tautiniai šokiai buvo tiksliai 
ir gyvu tempu pašokti. Ačiū 
mokytojoms Lidijai Ringienei ir 
Danai Gylienei. 

Gimnazijos mokiniai tapo rau-
donšvarkiais kareivėliais, gra
žiai žygiavo pagal savo vado 
skardžią komandą ir atlydėjo il
gai lauktą Kalėdų senelį 
(Tomas Petroliūnasi su dovanų 
maišu. Tuos kareivėlius norė
tume ir kitais metais susitikti. 

Kad vaikai, o taip pat žiū
rovai, gražiai dainavo, turime 
padėkoti Laimai Petroliūnienei 
ir jos nuolatinei padėjėjai 
dukrelei Vakarei, kuri atliko 
savo pasirodymą impromptu. 

Laimingų ir darbingų Naujų
jų Metų Maironio mokyklai! 

Sniegą Masiulienė 

IŠ ALVUDO VEIKLOS 

Gruodžio 6 d. Alvudo Sodybo
je vyko visuotinis nariu susi
rinkimas, dalyvaujant pilnam 
kvorumui narių. Ilgametis 

valdybos pirmininkas dr. Jonas 
Adomavičius pateikė išsamų 
valdybos veikios pranešimą, 
kuris visų vienbalsiai buvo pri
imtas. Pirmininkas dėkojo 
visiems čia dirbusiems bei 
rėmusiems Alvudo geravales 
pastangas, kviesdamas visus ir 
toliau sugyvenimui. 

Su dideliu liūdesiu pagerbti 
visi mūsų mirusieji. Jų tarpe 
netekimas ir Alvudo vicepirmi
ninkės ir Vaikų aikšteles vedė
jos dr. Onos Vaškevičiūtės. įsto
jo eilė naujų narių į Alvudą, tar
si paguosti mūsų nuliūdusias 
širdis naujom rytojaus viltimis, 
pagalbai retėjančių senosios 
veikėjų kartos gretoms. 

Taip pat džiugina prie mūsų 
kultūrinių ir meninių programų 
prisidėjimas muziko Juozo So-
daičio su Šaulių s-gcs meninių 
dainų dainininkėmis bei nuolat 
dalyvaujant muzikei Elenutei 
Aleknienei kartu atsilankant su 
savo motina Pr. Ivanauskiene, 
nuolatine visų gerųjų darbų 
rėmėja. Labai džiaugiamės kas 
sekmadienį atvykstančiu kun. 
Juozu Juozevičium ir jo reli 
giniais patarnavimais. 

JA VALSTYBĖSE 

— Dr. Ramūnas Kondra-
tas, JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos vicepirm., atsto
vauja LB-nei Washingtone vei
kiančioje Freedom Federation. 
1987 m. gruodžio 7 d., Gorbačio
vui atvykus į JAV-es, Laisvės 
federacija National Press Club 
sušaukė spaudos konferenciją. 
Konferencijos metu 15 Sov. 
Sąjungos pavergtų tautų atsto
vų pateikė pranešimus apie 
„glasnost" poveikį jų kilmės 
kraštams. Gausiai susirinku
siems spaudos atstovams apie 
Lietuvą kalbėjo dr. Kondratas. 
Savo kalboje jis priminė rugpjū
čio 23 d. demonstracijas Vilniu
je, tikinčiųjų tebesitęsiantį per
sekiojimą, Vilniaus katedros 
atėmimą, sąžinės kalinius. Jo 
kalbos vertimą Amerikos Bal
sas perdavė Lietuvai ir trečia
jam pasauliui. 

— JAV LB Kultūros ta
ryba, vadovaujama Ingridos 
Bublienės, sukaktuvinius Lie
tuvos Nepriklausomybės metus 
yra pasiryžusi atžymėti infor
macinio veikalo apie Lietuvą 
anglų kalba išleidimu ir rašyt. 
Ant. Škėmos veikalo „Awaken-
ing" pastatymu šio krašto sce
noje. Veikalas liečia partizani
nio karo laikotarpį Lietuvoje. 
Knygos paruošimas spaudai ei
na prie galo, o dėl veikalo pasta
tyme dabartiniu metu vyksta 
pasitarimai su aktorium Arūnu 
Ciuberkiu ir jo vadovaujama 
amerikiečių teatralų grupe New 
Yorko mieste. 

x JAV LB XI-ji taryba, savo 
sesijoje 1987 m. lapkričio 13-15 
dienomis St. Petersburge, 
įgaliojo JAV LB krašto valdybą 
1988 metus paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybės metais. Tuo 
reikalu krašto valdyba gruodžio 
pradžioje pasiuntė spaudai ati
tinkamą pranešimą, kurį spau
da paskelbė. Organizacijos ir as
menys rašant laiškus yra 
prašomi prie datos pridėti Lie

tuvos nepriklausomybės metai. 
Tikimasi, kad tai laiško gavėjui 
ir siuntėjui primins svarbą 70 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį prisiminti 
didesniu dėmesiu bei auka Lie
tuvos laisvinimo darbui ir lietu
vybės išlaikymui. 

— JAV LB Visuomeninių 
reik. tarybos kvietiniu Kana
doje gyvenanti jaunosios kartos 
istorikė dr. Rasa Mažeikaitė 
ruošia spaudai kelių metų laiko
tarpį apimantį leidinį „Viola-
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania". Dr. Ma
žeikaitė yra viduramžių Lietu
vos specialistė, paskaitomis ir 
raštais spėjusi teigiamai užsire
komenduoti istorikų ir visuo
menės tarpe. Pereitą vasarą ji 
buvo viena iš nedaugelio lie
tuvių istorikų pakviesta skai
tyti paskaitą Vatikano organi
zuotame simpoziume Lietuvos 
600 metų krikščionybės tema. 
Lietuvių fondas remia minimo 
veikalo paruošimą spaudai, o 
JAV LB finansuoja jo išleidimą 
iš laisvinimo darbui visuomenės 
skirtų aukų. 

— Philadelphijos arki
vyskupas kardinolas John 
Krol, norėdamas, kad Lietuvos 
600 metų krikšto sukakties pa
minėjimas nesibaigtų vien su 
iškilmių diena, bet taip pat 
atneštų ilgalaikių apčiuopiamų 
rezultatų, Philadelphijos LB 
valdybos suorganizuotam vietos 
jubiliejiniam komitetui pasiūlė 
imtis akcijos tikėjimo reikalams 
atgauti meno galerija sovietų 
paverstą Vilniaus katedrą. 
Siūlymas buvo entuziastiškai 
priimtas. Su Lietuvių katalikų 
religinės šalpos vadovu kun. K. 
Pugevičium buvo pradėta tartis 
dėl atitinkamos peticijos M. 
Gorbačiovui paruošimo, o 
Philadelphijos miestą JAV-ių 
Kongrese atstovaująs kongr. 
Robert Borski buvo paprašytas 
tuo reikalu Kongrese įnešti 
rezoliuciją. 

Alvudo sekretorius Antanas 
Kevėža perskaitė pereito visuo
tinio narių susirinkimo proto
kolą, kuris buvo priimtas be pa
taisymų. Susirinkimui pirmi
ninkavo gail. sesuo Elena 
Peržinskienė ir sekretoriavo 
inž. Juozas Slabokas. Iždininkė 
Anelė Kirvaitytė pateikė susi
r inkimui Alvudo finansinį 
kasos stovį, išvardydama, 
kuriuose bankuose yra laikoma 
Alvudo santaupos, ir pažymėjo, 
kad su bankais atsiskaitoma 
kas mėnesį. Paminėjo, kad 

Alvudo yra samdomas buhal
terijos knygų vedėjas visoms 
apyskaitoms pristatyti valdžios 
institucijoms. 

Alvudo revizijos komisijos pir
mininkas Vincas Senda per
skaitė revizijos komisijos aktą 
1987 m. gruodžio 3 d., patvir
tindamas, kad buhalterijos 
knygos vedamos pilnoj tvarkoj. 
Pasirašė pirmininkas Vincas 
Senda ir komisijos nariai Alfon
sas Šidagis ir Martynas Nagys. 

Ilgametis Alvudo pirmininkas 
dr. J. Adomavičius dar kartą iš
reiškė padėką visiems ir visoms, 
padėjusiems ir pasidarba
vusiems Alvudo gerovei. Vien
balsiai buvo perrinkta Alvudo 
valdyba: Dr. Jonas Adomavičius 
pirmininku, vicepirmininkais — 
Jonas Puceta, Algis Karaitis ir 
Zenonas Šukys, iždininkė Anelė 
Kirvaitytė, sekretorius Antanas 
Kevėža ir valdybos narys Myko
las Kiriejus. Alvudo sąskaitybą 
ves samdomas profesionalas 
buhalteris Jonas Kirvaitis. Re
vizijos komisijon išrinkti: Vin
cas Senda, Alfonsas Šidagis, 
Elena Peržinskienė ir inž. 
Juozas Slabokas. 

Susirinkimas praėjo šilta ir 
sutartina dvasia. Po to sekė 
alvudietiškos vaišės, apdovano
jan t visus a t s i l ank ius ius 
dovanėlėmis. Kaip visada buvo 
nemokamas kraujo spaudimo 
matavimas visiems besi
kreipiantiems, rodant ir įsigytas 
video juostas. 

Koresp. 

Lietuvos KrikšU ^00 met'i sukakties minėjimui Rochesterio Švč. Širdies 
katedroje pasioaigus. išnešamos organizacijų vėliavos. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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