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Mano kryžiaus 
ir kančių keliai 

Adelė Kilčiauskienė, 
Balio Gajausko motina 

(Tęsinys) 

Skaito nuosprendį: dešimt 
metų nelaisvės ir penki metai 
trėmimo. Visu balsu pradėjau 
verkti. — Dieve, negi jie visi 
širdies nebeturi? Niekur negir
dėta, kad iškentėjus dvi
dešimt penkerius metus kalė
jime, dar pasirodytų per maža 
bausmės. Kažkam reikalinga, 
kad kalėjimas taptų ir sūnaus 
mirties vieta. Už kažkokius 
popierius dešimt metų. Kaip 
neteisingai. Bet tu, sūnau, turi 
ištverti! 

P r i s i m i n i a u kažk ieno 
pasakytus žodžius: „Vergui 
laisvė taps kalėjimu baisiu, o 
kas laisvas — ir kalėjime 
laisve džiaugsis". 

Salė tylėjo. Pakutinis 
sūnaus žodis. Nesuvokiau, ką 
jis kalbėjo, tik žinau, kad ilgai 
ir teisingai. Po teismo Irena 
vėl metė jam gėles. Bet ir vėl 
nesėkmingai. Kareivis pakėlė 
jas nuo žemės ir atidavė atgal 
Irenai. Aš apalpau. Pribėgo 
gydytoja, bet Irena jos pagal
bos atsisakė ir pati manim 
rūpinos. Kai atsigavau ir šiek 
tiek sustiprėjau, paprašiau 
pasimatymo su sūnum. Leido. 
Atvedė sūnų. pasodino jį 
vienoj stalo pusėj, mane kitoj. 
Kalbėti pro ašaras negaliu. O 
dar sėdi ir klauso ką kalba
mės. Kai atėjo išvesti, atsi
sveikindama pagalvojau, kad 
atsisveikinu amžinai ir aš jo 
daugiau nebematysiu. Vėl 
mane pradėjo krėsti, bet neto
liese buvo gydytoja. 

Sekanč ią d i eną leido 
pasimatyti ir sužadėtinei 
Irenai. Parvažiavom namo, 
bet ramybės niekur nerandu. 
Akyse vis tas teismas, kaip 
sūnus sėdėjo ten tarp tų, kurie 
jį pasiuntė kančioms, teisėjo 
Kaziūno žiaurumas, — viskas 
man nuolatos akyse. Visai 
nusilpo nervai. Reikėjo norom 
nenorom gulti į ligoninę. 
Išgulėjau visą mėnesį. 

35 . Mordovija — 
kankin ių k r a š t a s 

Netrukus gavome iš saugu
mo raštą, kad sūnus jau išvež
tas, ir nurodytas adresas. Vėl į 
tą prakeiktą Mordovija — 
kankinių ir pasmerktųjų kraš
tą. 

Sulaukėm ir laiško iš įkalini
mo vietos. Po pusmečio pradė
jom ruoštis pasimatymui. 
Išvažiavom šį kartą tryse: 
mudvi su Irena ir jos svainis. 
Vėl tais pačiais vargo ir kan

čių keliais, kuriais važiavau 
prieš septynis metus. Pada
vėm pareiškimą pasimatymui 
gauti. Visiems trims neduoda 
ilgesniam laikui. Jeigu duotų 
visiems, tai tik tris valandas, 
o jeigu man vienai — tai dvi 
paras. Mano draugai nutarė 
man suteikti pirmenybę. 

Sūnus net nenujautė apie 
pasimatymą. Grįžus iš darbo, 
l i e pė j a m n u s i s k u s t i , 
nusiprausti. Jis pagalvojo, 
kad ves tikriausiai kitur. O jį 
atvedė į pasimatymų kamba
rį, kur jis buvo maloniai nuste
bintas mūsų apsilankymu. 

Prieš pasimatymą mane be
veik iki nuogumo išrengė ir 
iškratė. Davė man apsirengti 
kitus rūbus, o manuosius kra
tė. Čiupinėjo net nuogą ir vis 
klausė, ar neturiu kokių popie
rių. Sakiau, kad neturiu, negi 
ant nuogo kūno prilipinsiu. 
Maistą visą supjaustė, ištik
rino. Lagaminą, krepšį ir net 
akinių dėklą atėmė. Pinigus 
suskaičiavo, bet atidavė. Net 
šukas atėmė. Teko išbūti dvi 
paras nesusišukavusiai. Į 
pasimatymų kambarį leido 
įsinešti tik maistą ir pinigus. 
Paskui atvedė sūnų. Pamačiu
si koks jis sumenkęs ir var
ganas, apsipyliau ašaromis. 

Vėliau atėjo karininkas ir 
paklausė ar nešalta. Mes 
sakėm, kad šalta. Tada liepė 
s a r g y b i n i a m s p r i s t a t y t i 
malkų. Pasikūrenom krosnį ir 
buvo daug jaukiau. 

(Bus daugiau) 

Jau švenčiama 
dr. Kingo diena 

Atlanta. Sausio 20 d. Ame
rikoje pirmąsyk bus švenčia
ma valstybinė šventė, civi
linių teisių kovotojo Martin 
Luther Kingo diena. Atlan
toje. Georgijoje jau prasidėjo 
su ta diena surišti įvykiai: 
pamaldos, koncertai, mokyklų 
pasirodymai. Sausio 20 d. 
įvyks ekumeninės pamaldos, 
kuriose dalyvaus vicepre
zidentas Bush. Vėliau bus 
paradas per miestą, kuriame 
žygiuos žuvusio dr. Kingo 
bendradarbiai, buvęs prezi
dentas Carteris ir kiti. 

Kingo dieną visos federa
linės įstaigos bus uždarytos, 
tačiau tik apie 20 nuoš. 
privačių įstaigų ar bendrovių 
planuoja tą dieną nedirbti, 
pareiškė Kingo centrinės 
organizacijos atstovas. Iki šiol 
šventę paskelbė 44 valstijos. 
Tik Texas, Montana, New 
Hampshire ir VVyoming nepa
skelbė šios šventės. Pulaski 
miestelyje, Tenn. vietiniai Ku 
Klux Klano veikėjai planuoja 
tą dieną suruošti demonstra
cijas prieš Kingo šventę. Toje 
vietovėje 1866 m. buvo įsteig
tas Ku Klux Klanas. 

Kongresas, kaip žinoma, 
1983 m. nutarė trečiąjį sausio 

Naujas reiškinys 
— sovietų bedarbiai 

Erdvės orbiton pagaliau pakilo daugkartinio naudojime erdvėlai
vis, kurio skridimą teko 7 kartus atidėti. Nuotraukoje kongres-
menas Bill Nelson, už jo astronautas Robert Cenker ir fizikos dr. 
Franklin Chang Diaz. puertorikietis. 

Ar rusai •* • 

• japonų 
grąžins 
salas? 

mėnesio pirmadienį skelbti 
valstybine diena, federalinių 
tarnautojų 10-ta apmokamai 
laisva diena. Kai kurios valsti
jos nutarė minėti dr. Kingą 
sausio 15, kada jis buvo gimęs. 

Pentagonas neigia 
Kuvvaito žinia 

Kuvva i t a s . — Kuwaito 
spaudos agentūra paskelbė 
žinią, jog praėjusį trečiadienį 
Viduržemio jūroje dingęs 
Amerikos karo lėktuvas „F-18 
Hornet" modelio, pakilęs iš 
lėktuvnešio „Coral Sea", buvo 
pašautas Libijos priešlėktuvi
nės gynybos raketos, sovietų 
gamybos „SAM-7". Kaip žino
ma, Pentagonas skelbė, jog 
tas lėktuvas nukrito netoli 
pietinės Prancūzijos krantų ir 
lakūnas majoras John Nicho-
las Summerlin dingo. 

Pentagonas griežtai panei
gė Kuvvaito pranešimą, kad 
lėktuvą numušė Libijos rake
ta. Ta žinia be jokio pagrindo. 
Lėktuvas atliko rutinos skri
dimą. Lėktuvas priklausęs 
marinų naikintuvų eskadrilei 
314 ir skridęs treniravimo tiks
lais. Kuvvaito pranešime sako
ma, kad lėktuvnešis „Coral 
Sea" išplaukęs iš Neapolio 
sausio 3 d. su aštuoniais kitais 
karo laivais ir plaukęs į Libi
jos pakrantes. 

Tokijo. — Sovietų Sąjunga 
ieško geresnių santykių su 
Japonija. Pernai po Ženevos 
viršūnių konferencijos viena 
japonų pradžios mokyklos 
mokinė, 12 metų mergaitė, 
parašė Michailui Gorbačio
vui asmeninį laišką, kuriame 
išreiškė savo džiaugsmą dėl 
Ženevos pasitarimų ir prašė 
Gorbačiovo „daugiau ir 
daugiau dirbti už taiką". 
Laiškas sovietų vadui patiko, 
nes jis derinasi su dabartine 
Kremliaus taikos ofenzyva. 
Jis parašė mergaitei Aiko 
Fukuda, atsakymą, kuri į 
vakarinės Japonijos miestą, 
kur Aiko gyvena, nuvežė 
sovietų ambasados pirmasis 
sekretorius. Ambasada paskel
bė, kad Gorbačiovas atsiuntė 
mergaitei ir dovanėlę. Japonų 
s p a u d a pavad ino Aiko 
„Japonijos Samantha Smith", 
kuri. kaip žinoma, susirašinė
jo taikos reikalais su velioniu 
Andropovu. Pernai ji žuvo 
lėktuvo katastrofoje. 

Sį trečiadienį Japonijon 
atvyksta sovietų užsienio 
reikalų ministeris Eduard 
Shevardnadze. Japonų spau
da lygina naująjį sovietų už
sienio reikalų ministerį su 
buvusiuoju Gromyka. Šis japo
nų vadinamas „Mr. Niet", nes 
jis visai atsisakydavo kalbėti 
su japonais apie pagrindinę 
šaltų santykių priežastį — 
keturias po karo sovietų 
pagrobtas japonų salas. Sako
ma, kad naujasis ministeris 
Shevardnadze, nors dar neži
noma, ar sovietai sutiktų 
grąžinti tas salas Japonijai, 
sutinkąs apie jas kalbėti. 
Japonų spauda rašo, kad 
Shevardnadze esąs diplo-
matiškesnis ir sukalbames
nis. Jau vien sutikimas apie 
Balas kalbėti ir dėl jų derėtis 
būtų didelis žingsnis pirmyn 
abiejų valstybių santykiuose. 
Vienas japonų laikraštis 
paskelbė praėjusią savaitę, 
kad Gorbačiovo patarėjas 
užsienio politikos klausimais 

Maskva. — Jau 1930 me
tais Sovietų Sąjunga paskel-

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Japonijos premjeras Na-
kasone pradėjo Kanadoje ketu
rių dienų vizitą. 

— Sirijos sostinėje Damas- bė. k a d sovietinėje sistemoje 
ke buvo išbandytos civilinės visiškai eliminuotas nedar-
apsaugos sirenos. Transpor- b a s . Sovietinėje santvarkoje 
tas buvo sustojęs tris minutes, pabrėžiama, kad visi, kas gali, 
Miesto aikštėje ilgiau kabėjo P r i v a l ° d i r b t i visuomenei 
pakartas arabas, nuteistas naudingą darbą. Nedirbantie-
Izraelio šnipas. ji spaudoje nuolat pravar-

— Lenkijos milicija suėmė džiuojami tinginiais, para-
slaptoje Gdansko spaustu- zitais. Miestuose buto iešką 
vėlėje seniai ieškomą pogrin- piliečiai pirmiausiai turi 
džio „Solidarumo" veikėją pristatyti darbo pažymėjimą, 
Bigdan Borusevicz, 37 m. am- tik tada gali tikėtis buto. 
žiaus. J is slapstėsi nuo 1981 Partijos propagandinė masi
ni. Suimti kiti penki asmenys, na, įrodinėdama sovietinės 
įskaitant jo žmoną. sistemos pranašumą, nuolat 

d. sovietų delegacijos vadas N. 
Ryžkovas pasakė kalbą 
Ekonominės savitarpio pagal
bos tarybos sesijoje. Daly
vavo Varšuvos pakto satelitų 
vadai, Kubos, Mongolijos, 
Vietnamo atstovai. Ryžkovas 
pasakė, kad mokslo atradimų 
ir t echn ikos laimėjimų 
įsisavinimas įgalino pasiekti 
naują gamybos pakopą. 
Reikės automatizuoti pagrin
dinius gamybos procesus, 
pasakė Ryžkovas. 

Kremlius nutarė panaikinti 
kai kurias ministerijas, 
sujungti jas į kitus organi-

— Salvadoro arkivyskupas Pabrėždavo, kad nedarbas yra zacinius vienetus. Lietuvoje 

pasakęs, kad Sovietų Sąjunga 
gali sutikti sugrąžinti Japoni
jai dvi iš keturių salų, būtent 
tas dvi arčiau pagrindinės 
japonų salos Hokkaido: Habo-
mai ir Shikotan. Tolimesnės 
dvi: Kunashiri ir Etorofu 
toliau liktų sovietų rankose. 

Japonų technologija galėtų 
sovietams būti labai naudin
ga pradėjus žemės ūkio ir 
pramonės modernizavimo 
programą. J a p o n a m s dar 
naudingesnė būtų sovietų Sibi
ro nafta, metalai ir akmens 
anglis. 

Sovietų Sąjunga liko vienin
telė karo laikų sąjungininkė 
prieš Japoniją, kuri dar nepa
s i r a š ė t a i k o s s u t a r t i e s . 
Pas i rašy tas tik 1956 m. 
pareiškimas, kuriuo užbaigia
mi karo veiksmai. Keturias 
japonų salas sovietai užėmė 
1945 rugpjūčio mėn. Japonijo
je tų salų okupacija labai jaut
rus klausimas. Japonija tas 
salas valdė nuo 1855 m., kada 
Rusijos caro vyriausybė perlei
do jas Japonijai. Japonijai po 
dvidešimt metų Rusija ati
davė ir kitas Kurilų salas už 
Japonijos atsisakymą reikšti 
pretenzijas į didžiulę Sacha
lino salą, esančią prie Sibiro 
pakrantės. 

Japonija kitų Kurilų salų 
atsisakė 1951 m. San Francis-
co taikos sutartyje, kurios 
Sovietų Sąjunga nepasirašė. 
Japonijai tačiau buvo pripa
žintos keturios prie Japonijos 
esančios salos. Tarptautiniai 
įstatymai pripažįsta tose salo
se japonų suverenitetą, tačiau 
salose, kaip ir 1945 m. dar 
stovi sovietų Raudonoji armi
ja. 

Sovietų ministeris Japoni
joje viešės keturias dienas. 
Spėjama, kad bus susitarta dėl 
Gorbačiovo ir premjero Naka-
sones vizitų. Bus susitarta dėl 
kultūrinių pasikeitimų ir kitų 
nesvarbių klausimų, tačiau 
šiltesnių ryšių nelaukiama, 
kol sovietai neišeis iš keturių 
Japonijos salų. 

praėjusių metų pabaigoje buvo 
įsteigtos likvidacinės komi
sijos. Vilniaus „Tiesoje" 
paskutinėmis gruodžio dieno
mis pasirodė tokie skelbimai: 
„Pranešame, kad Lietuvos 
TSR vaisių ir daržovių ūkio 
ministerija nutraukia savo 
veiklą nuo 1986 metų sausio 1 
dienos. Kreditorių pretenzijos 

Artūro Rivera y Damas kapitalistinės sistemos išmis-
pasmerkė pamoksle karinės las, praeities atgyvena, 
aviacijos bombardavimus Atsiliepdami į pasaulio 
sukilėlių valdomose vietovėse, kaltinimus dėl žmogaus teisių 
Jis jas lankė visą praėjusią varžymo, Kremliaus propa-
savaitę ir visur jį persekiojo gandistai niekad neužmiršta 
aviacijos lėktuvai. Salvadoro pabrėžti, kad Vakaruose 
vyriausybė paneigė, kad lėktų- laužoma pagrindinė žmogaus 
vai daužo kaimus. teisė, — teisė į darbą ir uždar-

— Egipto radikalai funda- bJ- Niekad neteko girdėti, kad 
mentalistai reikalauja antro sovietų piliečiams būtų kas priimamos per mėnesį nuo šio 
skrodimo kalėjime pasiko- tvirtinęs, kad būna atvejų, kad pranešimo paskelbimo datos", 
rūsiam buv. policininkui Su- Vakarų bedarbis gauna didės- Ki tas p r a n e š i m a s , i rgi 
leiman Khater. J is buvo nę pašalpą, negu sovietų pasirašytas „Likvidacines 
nuteistas kalėti už septynių darbininko alga, a r kad komisijos", rašo: „Pranešame, 
civilių izraeliečių nušovimą Amerikos bedarbis geriau kad nuo 1986 m. sausio 1 d. 
Sinajaus pusiasaly, netoli verčiasi, negu sovietų dirban-
Tabos. Nuteistas kalėti, jis tysis. 
nusižudė, tačiau opozicija Kaip žinoma, naujasis 
mano, kad jis buvo nužudytas Sovietų Sąjungos vadas M. 
Egipto saugumo. Dvi dienas Gorbačiovas pradėjo pramo-
Kaire vyko studentų protesto nėję ir žemės ūkyje naują 
demonstracijos. Irane žuvusio „mokslinės-techninės pažan-
vardu pavadinta viena Tehe- gos spartinimo programą", 
rano miesto gatvė. Pripažinta, kad daugelis socia-

— Libijos diktatorius Khad- listinių šalių išsėmė ekono-
dafi spaudos konferencijoje minio augimo galimybes, 
pavadino prezidentą Reaganą Nutarta suintensyvinti visuo-
„netikusiu aktorium". 

— Valstybės sekr. Shultz 
atidarė New Yorke PEN 
tarptautinės rašytojų draugi
jos suvažiavimą. Jį pakvietė 
Amerikos PEN pirm. Norman 
Mailer. Daug kairiųjų rašy
tojų protestavo, kodėl pakvies
tas toks „atžagareivis" Shultz. 

— Paskutinieji kruvini ara
bų puolimai Romos ir Vienos 
a e r o d r o m u o s e s u s t a b d ė 
laikinai pastangas išvaduoti 
Libane pagrobtus užsienie
čius. 

— Pagal atnaujintą kultū
rinių pasikeitimų tarp Ameri 

meninę gamybą. Gruodžio 17 

„Columbia" skrieja 

Agropramoninio komiteto 
įsteigimo nutraukiama Lietu
vos kaimo statybos ministeri
jos veikla. Įstaigos ir organi
zacijos pretenzijas ministerijai 
gali pareikšti iki 1986 m. vasa
rio 1 d.". Kituose panašiuose 
s k e l b i m u o s e s a k o m a : 
„Pranešame, kad Lietuvos 
TSR valstybinis gamybinio-
techninio žemės ūkio aprūpini
mo komitetas nutraukia savo 
veiklą nuo 1986 m. sausio 
1 dienos". „Pranešame, kad 
Lietuvos TSR mėsos ir pieno 
pramonės ministerija nutrau
kia savo veiklą nuo 1986 m. 
sausio 1 dienos". 

Panašūs „veiklos nutrauki-
Cape Canaveral . — Sau

sio 12 d. po septynių nepa
vykusių bandymų. į erdvę mai" vyksta ir kitose respubli-
pakilo daugkartinio naudo- koše. Kartu Sovietų Sąjun-
jimo erdvėlaivis „Columbia" goję atsirado nauja bedarbių 
su septyniais astronautais, pašalpos forma. Praėjusią 
Pasiekus orbitą, sėkmingai savaitę vyriausybės ekono-
buvo paleistas RCA korpo- mistas Vladimir Kostakov 
racijos komunikacijų sateli- aiškina susidariusią padėtį 
tas, kainavęs oO mil. dol. Tarp laikraštyje „Sovietskaja 
astronautų yra pirmas „ispa- Kultūra". Jis praneša, kad dėl 
nų kilmės" dr. Franklin p a s k u t i n ė s žemės ūkio 

kos V Sovietų Sąjungos susi- Chang-Diaz, gimęs Puerto reorganizacijos darbo netekę 
tarimą, New Yorkan atvyko R i k oJ e- Skrenda ir Floridos pareigūnai dar gaus pilną 
žymus' sovietų kompozitorius kongresmenas Bill Nelson. Jo atlyginimą per tris mėnesius. 
Rodion Sčedrin. Jis yra Rusi- atstovaujamam rajone yra jei jie nesugebės susirasti 
jos federacinės respublikos e r d v e s centras Cape Cana- naujo darbo. Diplomatiniai 

veral. Be to, jis vadovauja stebėtojai sako, kad jie niekad 
Atstovų Rūmų pakomitečiui n ė r a n i e k o p a n ašaus girdėję 
kuris prižiūri lėšas erdvės tyri- Sovietų Sąjungoje. Tai lyg 
mų reikalams. Vakaruose naudojama bedar-

Šį pakilimą daug kartų teko bių apdrauda. Reformos ir 
organizacija išsirinko naują a t i d e t i d e l įvairių gedimų ar „automatizacija" gali duoti 
vadą — John Gotti. Jis užims d e l blogo oro. Erdvėlaivis ture- Sovietų Sąjungai naują feno-
neseniai nušauto Paul Cas- J° Pakilti gruodžio 18 d., jis meną — bedarbius. V. Kosta-

nepakilo nei gruodžio 19 d. 

kompozitorių unijos pirminin
kas. J o žmona — garsi „Bol-
šoj" balerina Maja Pliseckaja. 

— New Yorke veikiančios 
mafijos Gambino šeimos 

tellano vietą. 

Iranas patikrino 
Amerikos laivę 

Washingtonas . — Valsty
bės departamentas paskelbė, 
kad Irano karo laivas sausio 
12 d. buvo sustabdęs Ameri
kos prekinį laivą su 43 jūrei
viais tarptautiniuose vande
nyse, netoli Persų įlankos. 
Apžiūrėję laivo krovinį iranie
čiai išlipo ir laivas nuplaukė į 
Jungt in io Arabų Emirato 

Teko pakeisti sausio 4, sausio 
6, sausio 7 ir sausio 8 d. 
planus. Vėjai ir lietus sustab
dė erdvėlaivį ir sausio 10 d. 
Visi tie atidėliojimai kainavo 
erdvės agentūrai 1.2 mil. dol. 
„Columbia" turi nusileisti 
penktadienį rytą Kennedžio 
erdvės centre Floridoje. Jau 
devyni mėnesiai čia erdvėlai
viai nenusileido. Manoma, 
kad nusileidimo dieną šioje 
Floridos vietovėje bus daug 
žiūrovų. 

kov, kuris yra valstybės 
planavimo komiteto, ekono
minių tyrinėjimų instituto 
vicedirektorius, rašo. kad 
ekonominių reformų, moder
nizavimo planai gali laikinai 
duoti valstybei nuo 13 iki 19 
milijonų bedarbių. Takie skai
čiai būtų labai dideli ir į 
ekonominę krizę patekusiai 
kapitalistinei valstybei. 

KALENDORIUS 
Sausio 14 d.: Feliksas. Mak-

rina, Laimis, Auksė. 
Sausio 15 d.: Mauras. Sekun-

dina. Dailius, Snieguolė. 

uostą Fajaira pasiimti ten — 
sukrautų grūdų, kurie bus ginklų. Iraniečiai elgėsi 
vežami į Indiją. mandagiai, laivui ar įgulai 

Šis i n c i d e n t a s sukė lė nuostolių nepadaryta. Oficia-
Washingtone susirūpinimą, liai JAV yra neutralios Irako-
Nors Irano jūrų laivynas Irano kare, nors pernai buvo 
sustabdydavo anksčiau kitų atgaivinti diplomatiniai ryšiai 
valstybių laivus ir juos kra- su Iraku. Su Iranu Amerika 
tydavo, pirmąsyk buvo sustab- ryšių neturi po Amerikos įkai-
dytas su JAV vėliava plau- tų pagrobimo, jų kalinimo 444 Debesuota, su pragiedru-
kiąs laivas. Iraniečiai tikrino, dienas ir paleidimo 1981 m. ] j a j s temperatūra dieną 35 1., 
ar laive nėra Irakui skirtų sausio mėn. naktį 25 1. 

ORAS 
Saulė teka 7:16. leidžiasi 

4:43. 
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VAIKAS - ŽMONIJOS 
IŠGELBĖTOJAS 

Motinos, būkite namuose 
ir saugokite-auklėkite 
savo vaikus, nes tik toks 
jūsų elgesys išgelbės šei
mą nuo gresiančios jai 
suirutės. 
Psichologiškai 

mediciniškas 
raginimas 

Šventoji Šeima yra visam 
pasauliui laimingų namų 
modelis. Dabartinių šeimų 
didelė dalis toli, labai toli yra 
nusigręžusi nuo tokio mo
delio. Dėl to mums visiems 
gresia didelė nelaimė. Ji arti
nasi netikusios šeimos vaisiu
mi — neišauklėtu, tikru žmo
gumi, netapusiu vaiku. Todėl 
dabar, kol dar nesugedo 
nepataisomai visuomenė, 
pasvarstykime apie . pagy
dymą labai liguistos šio kraš
to šeimos. 

Gimęs ir d a r gimsiąs 
va ikas šaukias i 

pagalbos 
Dabartinių žmonių dau

gumas ne tik nesirūpina rei
kiamai talkinti pagimdyta
jam bręsti j žmonišką — 
geravališką asmenį, bet jį dar 
negimusį žudo. Kai Kinijoje 
pernai net devyni milijonai 
negimusiųjų nužudyta, tai šia
me krašte tik vienu milijonu 
tokių žmogžudysčių pasiten
kinta. Procentualiai tokių žudy
mų skaičius abiejuose kraš
tuose vienodas. Blogiausia, 
kad tas mums kaip niekas 
nieko. Tie taip žudomi never
kia — nerėkia, nesipriešina — 
mūsų širdžių nejaudina, ausų 
nerėžia. Taip ir tapo toks sodo-
miškas - gomoriškas - herodiš-
kas elgesys daugelio šio kraš
to žmonių elgsena. 

Tokioms žmogžudiškoms 
nuotaikoms vyraujant, net vy
riausiam šio krašto teismui 
tokį vyravimą pateisinant, 
visai nėra vietos ne tik pra
dėtos gyvybės užlaikymui, bet 
ir pagimdyto vaiko tinkamai 
priežiūrai. Todėl ir pradėjo 
Čionykštė visuomenė eiti j lan
kas. Artimo skriaudimas, jo 
sužeidimas, užmušimas tapo 
tik statistinėmis žiniomis. 
Kiekvienas savo netikusį elge
sį teisina ir tik saujelė mėgina 
irstančią šeimą lopyti. 0 tas 
lopymas, ir labai greitai atlik
tinas, yra tapęs gyvybiniu rei
kalu šiame krašte. Todėl ir 
mes bent kiek pasigilinkime į 
šį taip opų reikalą. 

Motina turi 
grįžti į šeimą 

Visa dabartinių vaikų gene
racija šaukte šaukiasi dides
nio jiems teiktino dėmesio ir 
p r i ež iū ros . P i rm vaiko 
susilaukdami tėvai, turėjo 
išmokti trejopų pareigų: vaiko 
žmoniško mylėjimo, jo elgesių 
tinkamo kontroliavimo ir 
natūralaus jo augimui lei
dimo. 

Tėvams tokių pareigų neat-

meilę vienas kitam, kada tos 
meilės dažnas dabartinis žmo
gus neturi. O ko pats neturi, to 
kitam duoti negali. Todėl da
bar pats laikas kiekvienam įsi
gyti bent trupinėlį meilės teik
tinos kitam. O tas tokio gėrio 
įsigijimas yra galimas tik rei
kiamai nusiteikus ir tinkamai 
dirbant. 

Taigi dabar visi turime nuo 
gražių ir tuščių - neveiks
mingų kalbų grįžti prie sun
kių, bet gyvybiškai mums 
būtinų darbų. Taip, ir nė per 
dulkę kitaip: visi dvasiškiai ir 
pasauliečiai pradėkime tuč
tuojau keisti savo gyvenimo 

Pensininkai Alvudo pažmonyje l ietuvio sodyboje pasirengę kun. 
Juozo Juozevičiaus suteikiamam palaiminimui. 

Nuotr. M. N a g i o 

santykius su berniukais. Aiš
ku, tai išsigimimas ir yra 
nenormalu, bet nuo vaikų 
tokie iškrypėliai AIDS ligos 
negauna (nebent patys tuos 
vaikus užkrečia). 

Ką Jūs turėjote galvoje yra 
ne „Pederastai", bet Homo
seksualistai, t.y. suaugę vyrai, 
kurie vienas su kitu (ir dar 
dažniausiai su daug kitų!) turi 
lytinį intymumą. Tai jie yra 
pagrindiniai šios ligos nešėjai 

bėgius: nuo tuščiažodžiavimo *r platintojai, 
ne eikime, bet kuo greičiausiai N e t ^ tž* J u s i * Paneigtą pir-
bėgte bėkime prie būtiniausių m 3 pasakėlę, kad AIDS liga 
mus ir žmoniją gelbstinčių suserga tik pederastai (t.y. 

ŠVENTINIO 
PRIEAUGLIO 

ATSIKRATYMAS 

Klaus imas . Kaip geriau
siai atsikratyti per šventes 
įgyto svorio perviršio? Jau ir 
pirma aš nebuvau skiedra, bet 
dabar tai jau savęs neapken
čiu: ir čia pastorėjo ir ten 
papurto, taip, kad prašau 
patarimo, kaip greičiau sutirp
dyti tuos mediciniškus grie-
kus, anot Tamstos? 

At sakymas . Griekai rei
kalauja paku tos. O ji štai ko

kia. Ji mediciniška. Pūuias 
žingsnis į tvarkingą numeti
mą per didelio svorio yra 
valgymas gausiai sėleninio 
(Fiber) maisto ir šūdinių 
a n g l i a v a n d e n i ų (Carbo-
hydrates), o vengimas balto 
cukraus ir jo gaminių. Cia tiks 
Tamstai ryžiai, spageti ir 
aptepalas (pasta). Ilgiau būsi 
nealkana tuos dalykus valgy
dama. Vietoje duonos — susi-
mirkyk tirštai sėlenas. Žino
ma, kiekis tokio valgio čia 
svarbu: puodukas ar pusantro 
— ganėtinai užteks. Jei norėsi 
sūrio ant ryžių ar pastų—tai 
arbatiniu šaukšteliu seikėk. 

Antras žingsnis — su pienu 
liesu valgyk kviečių grūdus 
(YVheat bran cereals) javai-
nius pilnų grūdų. Trečias 
dalykas — nepraleisk valgio. 
Nakčiai išgerk stiklą lieso 
pieno. Žinoma, nerūkyk, negir
tauk (stiklelis per savaitę — 
negirtavimas, jei negali 
kitaip). 

Ketvirtas žingsnis — jokio 
saldumyno. Jei nori būti die
viškai liekna — eik į kitą 
gatvės pusę nuo kiekvieno 
saldumo. Vaisiai tegul būna 
kiekvienam iš mūsų vietoje 
saldumynų. Laimingos kelio
nės į suliesėjimą minėtai pasi
ramsčiuojant! 

nuo tikros pražūties per vaiko 
žmogumi parengimą darbų. 
Taip ir nė nemąstyk kitaip! 

Tinkamai elgtis mes turime 
pradėti dar šioje minutėje. 
Palikime visus mortiškus 
reikalus-reikaliukus, o visi im
kimės svarbiausio dabar vi
siems atliktino darbo: teikia
ma p a g a l b a v a i k o 
žmoniškėjimui eikime prie 
savęs į tikrai žmonišką kelią 
atvedimo ir tuo pačiu prie 
pagalbos visai žmonijai. Tokio 
gėrio kiekvienas vienas kitam 
darbais linkėkime šiais 
Naujaisiais metais. 

Išvada. Kad ir kažin kaip 
motina norėtų dirbti ne 
namuose, ji turi grįžti į namus 
prie vaiko priežiūros. Tik nuo 
tokios jos elgsenos gerės jos, 
jos vaikų ir artimųjų bei visos 
tautos, o taip pat ir valstybės 
gyvavimas. Daugiau apie tai 
kitą kartą. 

Pasiskaityt i . Marshal B. 
Clinard. Sociology of Deviant 
Behavior. Holt, Rinehart and 
VVinston, Inc. 

homoseksualistai), vis dėlto 
J ū s pats dalinai patvir
tiname, duodami statistiką: 75 
procentai AIDS liga sergan
čiųjų yra tokie iškrypėliai. 

Reali AIDS ligos baimė kaip 
perkūnas trenkė į „Gay" žmo
nes — jie jau nebebando lega
lizuotis, bet vėl lenda atgal į 
spintas arba visai atsisako ir 
traukiasi nuo šito nenor
malaus gyvenimo būdo. 

Ačiū už Jūsų dėmesį! Tams
tą gerbiąs „Draugo" skai
tytojas. 

Š io s k y r i a u s ž o d e l i s . 
Tamsta esi teisus, bet ir šis 
skyrius neklaidina savų skai
tytojų Tamstos minimu rei
kalu. Ir štai dėl ko. Nors pede-
rasti ja originaliai buvo 
vadinama vyrų su vaikais 
nenormalus (su vaiko užpa
kaliu) in tymumas, tačiau 
dabar tas žodis plačia prasme 
naudojamas visoms (o jų dau
giau tuzino) vyriško inty
mumo nenormalumo formoms 
nusakyti. Taigi, čia įeina ir 
homoseksualizmas, ir sodo
mija, ir pedofilija... Vietoje 
i švardinus tuos a t sk i rus 
pavadinimus, pakanka lietu
viui išsireikšti minėtu reikalu 
žodžiu Pederas t i j a ir visi 
suprasime, kame čia reikalas. 

APIE LIETUVOS 
AUKSĄ PRANCŪZIJOJE 

Paryžiuje šių metų liepos 
mėnesį prancūzų satyriniam . 
savaitraštyje „Le Canard 
Enchainė" buvo straipsnelis 
apie Pabal t i jo valstybių 
auksą, deponuotą prieš karą 
Prancūzijos > valstybiniam 
banke. Straipsnyje rašoma, 
kad, Gorbačiovui reikalau
jant, prancūzai auksą tikriau
siai sovietams išduos mai-
nomis už II pasaulinio karo 
metu Sovietų Sąjungoje 
konfiskuotus prancūzų turtus. 
Ta žinia sukėlė didelį susi
domėjimą lietuvių tarpe. 

Apie Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse deponuotą Lietu
vos banko auksą ir leidimą jį 
naudoti užsienyje veikiančių 
nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinybių išlaikymui yra 
plačiai žinoma. Taip pat 
visiems žinoma, kad Didžioji 
Britanija Lietuvos valstybės 
auksą išdalino britams už 
prarastus britų turtus Lietu
voje Sovietų okupacijos metu. 
tačiau mažai minima apie 

Tokią tiesą patvirtina rusų ir Lietuvos valstybės deponuo-
anglų žodynai, na, ir mūsų tą auksą Prancūzijoje ir 
enciklopedija. To ir Tamstai Šveicarijoje, t 
turėtų pakakti. Žiūrėkime pla- „Lietuvių enciklopedijoje", 
čiau — tada matysime dau- išleistoje Bostone, skyriuje 
giau. 

Kun. Juozas Juozevičius pasitar
nauja paliegėliams Lietuvio sody
bos svetainėje Alvudo pažmonio 
metu. 

Nuotr. M. Nagio 

PEDERASTIJA APIMA 
Į V A I R I A U S I U S I N 

TYMUMO 
NUKRYPIMUS 

Kas gi y r a tie pede-

GIRTLOKLILI PAGALBA 
VAISTAIS 

Klaus imas . Pasakoja man 
draugės, kad jų geriantiems 
vyrams padėjo gydytojas 

apie „Lietuvos Banką" J. 
Pažemėnas rašo, kad Lietu
vos Banko auksas tebėra 
užšaldytas Prancūzijoje ir 
Tarptautinių atsiskaitymų 
banke Šveicarijoje. 

Paryžiuje Lietuvos pasiun
t i n y b ė s a r c h y v a i buvo 
sunaikinti sovietams okupa- — . 

prirašydamas vaistų tabletes, ^ Lietuvą, Tarp išsilikusių macijų. 
o jos dėjusios jas jų gerian- L i e t u v o s jg a l ioto ministerio 
tiems vyrams nežinant į jų p rancūzijai Petro Klimo užra-
valgį. Tie susirgdavę, bet dau- š ų i š l i k o j 0 dienoraščio dalis iš 
giau gerti nė iš tolo neno- laikotarpio, kai vokiečiai užė-
rėdavę. Kiek čia yra tiesos, m ė p a r y ž į ų i r prancūzų 
prašau paaiškinti Tamsta valdžia su diplomatiniu korpu-
Daktare. s u pasitraukė į Vichy miestą. 

Paa i šk in imas . Tik viena iš 1940 m . uepos 13 d. P. Klimas 
priemonių kovoje su gir- r a š o i ^ p j i s kreipėsi Užsie-
tavimu yra vaistas vadi- n i ų reikalų ministerijon į 
namas Dulfiram. Paėmęs ekonominio departamento 

tvirtino, kad Pabaltijo kraštų 
auksas yra užblokuotas Ban-
que de France Prancūzijos 
valstybiniam banke. 

Šį rudenį Paryžiuje lietu
vius pasiekė žinia, kad 
Prancūzijos valstybiniam 
banke yra 2 tonos 246 kilogra-' 
mai Lietuvos valstybės aukso. 
Latvijos valstybės aukso yra 
990 kilogramai, o estų aukso 
neturima 1941 m. Lietuvos 
mėn., sovietams okupavus 
Lietuvą, Lietuvos Bankas 
prašė prancūzų Užsienių 
reikalų ministeriją Lietuvos 
auksą sugrąžinti. Vokiečių 
okupacijos metu Lietuvos, 
laikinoji vyriausybė raštu 
atšaukė aną Lietuvos banko . 
prašymą. Nuo 1945 m. sovie
tai raštu kreipdavosi į Prancū
zijos užsienių, reikalų minis
teri ją g rąž in t i L ie tuvos 
auksą. 

1950 m. latvių atstovas 
Prancūzijai Olgerd Grosvald 
prašė raštu keletą kartų 
prancūzų užsienių reikalų 
ministeriją, kad jam iš latvių 
užšaldyto aukso būtų išmoka
ma alga, kaip Latvijos valsty
bės tarnautojui. 

Šiuo metu vyksta derybos su 
sovietais atlyginti prancūzų 
firmoms, praradusioms turtą 
Lietuvoje ir Latvijoje sovietų 
okupacijos metu, iš Prancū
zijoje deponuoto Lietuvos ir 
Latvijos aukso. 

Sustabdyti Lietuvos aukso 
Prancūzijoje konfiskavimą 
reikėtų turėti daugiau infor-

RUSAI PRASTAI 
GYVENA 

likus, susilaukta Dangaus rastai? Mielas Pone Daktare, tokią tabletę žmogus nieko direktorių Arnai .Ts^moti 'ar 
keršto šaukiančių blogybių: ne JŪS duodate populiariai išsa- nejaučia, tik pajunta blo- j j s j a u g a v o įjujų a p j e Lietu-
tik negimusiųjų masinio žudy- mįus mediciniškus paaiš- gumą, tada, kai užgeria alko- v o s Banko deponuotą auksą", 
mo, bet ir gimusiųjų į niekus kinimus, kokių niekur kitur holinio gėralo. Du gramai to TJŽ keletos mėnesių P. Kli-
vertimo — jų vogimo, inty- nerasi. Jūs drąsiai kovojate už vaisto yra maža dozė. Tada m a 8 rašė Šveicarijon į 
miai jų išnaudojimo, jų ne tik s a v o idėjas. Nepailstančiu žmogus darosi ligonis: jo Tarptaut inį atsiskaitymų 
nuo vienatvės, gaisro, bado ir Jūsų darbštumu galima tik galva ima suktis ir skaudėti ir banką Baselyje. Išlikusiam 

stebėtis. akys ima netiesiai matyti, jos laiško juodraštyje prancūzų 
Bet kalbėdamas apie Aids 

karo neapsaugojimo, bet ir jų 
kankinimo. 

Dabartinį neapsakomą 
pragarą čia ant žemės užkūrė, 
be reikiamos šeimos augę ir 
savomis asmenybėmis dar tik
rais žmonėmis netapę, dabar
tiniai suaugusieji. Iš tokių 
nelaukime žmoniškesnės elg
senos, nes tokie tik pragarui 
kurti pajėgūs. 

Už tai visi, tiek dvasiškiai, 
tiek pasauliečiai, liaukimės 
vien pamokslavę apie teiktiną 

ligos reikalus. Jūs išklydote iš 
tiesaus kelio — Jūsų išvedžio
jimas yra klaidinantis. 

Jūs aiškinate, kad laisvo 
elgesio moterys sparčiai plati
na AIDS. Priduriate, kad „taip 
pat tai ligai plėstis talkina 
pederastai ir narkomanai". 
Šiuo atveju kaltinimas „Pede-
rastų" yra klaidingas. 

Kas gi yra tie „Pederastai"? 
Tai vyrai, kurie turi lytinius 

parausta, žmogus toks ima k a i D a j i s m i n i Lietuvos valsty-
prakaituoti, vemti. beg depozitus Tarptautiniam 

Tokios negerybės jį baido atsiskaitymų banke. Po karo 
nuo tolimesnio gėrimo. Širdis Lietuvos diplomatai teiravosi 
nesti gadinama. Atsimintina. a p į e Lietuvos valstybės 
kad toks turi liautis gėręs deponuotą auksą Prancūzijo-
laike vieno mėnesio, nes toli- j e Užsienių reikalų ministeri-
mesnis to vaisto minėtas j a žodžiu atsakė, kad jie apie 
poveikis dingsta. Žinoma. t a i n e turi žinių, 
reikalas tvarkomas visomis 1983 m . per Vasario 16 
kryptimis dirbant ir gydytojui minėjimą Paryžiuje žurnalis-
padedant. Tas vaistas dar t a s Armand Avronsart. dabar 
kitaip vadinamas Antebuse . j a u m i r ę s , s a V o prakalboje 

Šiandien Voronežo apylin
kėse ar Šiaurės Rusijoje matai 
tokį išmirusį kaimą, kokio 
nepamatysi Gruzijoje arba 
Lietuvoje. Gyvenimo lygis ten • 
kur kas žemesnis, nors caro 
laikais jis dažniausiai toks 
nebūdavo. Lietuva ir šiandien 
verčiasi geriau už tuos, kurie 
ją, įprastiniu žargonu kal
bant, eksploatuoja ir apiplė
šia. Disidentų sluoksniuose 
dažnai sakoma, kad Tarybų 
Sąjunga — bene vienintelė 
istorijoje imperija, kurios 
kolonijiniai pakraščiai ekono
miškai toli pranoksta metro
poliją. 

Tomas Venclova 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 
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kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

DR. UNAS A. 5IDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 VV. 7 l t t Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

DR. VIJAY BAJAJ 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm , antr . ketv., penkt 
n u o 12 iki 6 v.v. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima l igonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
T e l . — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-
antr ir penkt 10-4: šešt 10-2 va! 

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

DR. FRANCIS MA2HKA 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12, 1-6 

O f s . 735-4477; 
Rez. 246 -0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
' ' GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBĖ - NERVU IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BU1LDING 
6 4 4 9 So . Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą -

DR. A. B. GLEVECKAS 
( . Ū D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

T e l . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

t>132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S I.ICOS 

K O S M E T I N Ė CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETRUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvlia i vakarus nuo Harlcrr \ \ 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitanm,! 
• 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact Ipnses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta trcč 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidaus ir krauto l igos 
Nethirurginis išsiplėtusiu venų 

:r hemoroidu gvdvmas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm , antr , ketv ir penkt 

Te l . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai. pirm . antr . ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak. 
Treč. ir šešt uždarvta 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

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

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DR. LAURA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O I O S 

2659 VV. 59 St. Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. of iso ir buto: OLympic 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

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

išskvrus tre<f Sešt 12 iki4 vai. popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Speualvbė — Vidaus ir plaučiu lii;i>s 

2636 VV. 71st St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

10S22 S. Cicero St., Oak Lavvn, III. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3 2 0 0 VV. 81st Street 
O f i s o tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumason io ofisą perėmė , 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2 4 5 4 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr ir 
ketv o - l 2 Penkt 11-2 

776-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 So. Albany Ave., Chicago 

Vai. antr. ir penkt 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmondas Vižinas. M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. ArcheT Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitanma 

Tel. 585-7756 
Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Amžinieji darbai Lietuvai 

L.K.M. AKADEMIJA 
Pereitų metų pabaigoje 

(XII.26-29) Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje, įvykęs Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
(LKMA) XIII suvažiavimas 
4>uvo ir tebėra gera proga 
pakalbėti apie šios taip svar
bios institucijos atliktus dar
bus ir ateities planus. Taip, 
mes dažnai labai daug dėme
sio ir daug lėšų skiriame 
mažesniems ir laikiniems 
užmojams, taip sakant, 
pastebime musę, o nematome 
dramblio. O tas dramblys ir 
yra LKM akademija. 

XIII suvažiavimo proga apie 
šią mokslo instituciją buvo 
kiek daugiau rašyta ir jos isto
rija buvo bent iš dalies 
nušviesta. Taigi užteks pami
nėti, kad ji buvo įkurta 1922 
m. Kaune. Tikslas — jungti 
lietuvius katalikus mokslinin
kus ir sudaryti palankias sąly
gas moksliniam darbui ruoš
tis, kurti, skelbti paruoštus 
darbus. Pa t i akademija 
nebuvo universitetas, moksli
nių darbų nekūrė. Tai atliko 
akademijos nariai — atskiri 
individai. Buvo sutelkta kelios 
dešimtys mokslininkų, išleisti 
3 stambūs trijų suvažiavimo 
darbų tomai ir keliolika kitų 
stambesnių veikalų. Bet dar
bą nutraukė rusų okupacija. 

. 

Lietuvoje „ir tamsu, ir juo
da". Nuo 1940 m. ligi dabar 
ten neįmanoma paruošti ir 
išleisti bet kokį religinį vei
kalą ar rimtą istorijos mokslo 
studiją. Taigi šį darbą turėjo ir 
turi atlikti išeivijos,, moksk) 
žmones: Šiam reikahfi 1954 m. 
Romoje buvo atkurta LKM 
akademija. 1956 m. išrinkta 
pirmoji valdyba. Nuo 1959 iį. 
ligi šių dienų jai vadovauja 
prof. dr. kun. Antanas Liuima, 
S. J/ Taigi jau eilė metų 
akademija tęsia nepriklauso
mybė* metais pradė*a darbą. 
Studijų temos: religija, filo
sofija, humanitariniai moks
lai, istorija, Lietuvos Bažny-
&** istorija, moksli^.ink-

'udijv ir kitose •• gn*.-
t mokslų; srityse. 

K^c šino reikalu atiBcta7 

• t€ m-ksl ' m 
suvažiavimų, išleisti 9 suva
žiavimo darbų tomai (spaudai 
paruošti dar 3 tomai), išleisti 6 
s t a m b ū s a k a d e m i j o s 
metraščių tomai. Be jų, išleis
ta keliasdešimt kitų svarbių 
mokslo darbų, jų skaičiuje Ad. 
Jakšto — Dambrausko „Užge
sę žiburiai", J. Ereto knyga 
apie K. Pakštą, dr. Pr. Gaidos 
veikalas apie arkiv. T. 
Matulionį, dr. J. Griniaus 
„Veidai ir problemos lietuvių 
literatūroje" (2 tomai), to 
paties autoriaus Lietuvos kry
žių studija, dr. Ig. Skrupekelio 
„Lietuviai XVIII a. vokiečių 
literatūroje", VI. Kulboko 
„Lietuvių literatūrinė kritika 
tremtyje", kun. dr. J. Vaišno
ros „Marijos garbinimas 
Lietuvoje", kun. dr. P. Rabi
kausko studija apie Vilniaus 
universitetą (anglų kalba), 
istoriko dr. K. Avižonio raštų 
— studijų tritomis, dr. Z. Ivins
kio .Lietuvos istorijos" I dalis, 
dr. A. Salio raštų — lietuvių 
kalbos studijų 3 labai stam
būs tomai, dr. A. Maceinos 

VATIKANO II SUSIRINKIMAS 
MUMS PO 2 0 METŲ 

dar bus pasiūlyta įvairių' vidams. Todėl, pirminis ir 
būdų. Atrodo, kad tarp jų ne sėkmingiausias būdas to siek

ti turėtų būti kiekvieno 
asmeninis pasiryžimas ir 

filosofinės bei religinės stu
dijos. Išleisti du labai stam
būs (600-800 psl.) dokumentų 
rinkinių tomai (lotynų kalba 
originalūs dokumentai) — 
„Fontes historiae Lithua-
niae". — Lietuvos vyskupų 
pranešimai Romai (reliacijos). 
Iš viso ligi šiol išleistos 42 
knygos. 

Baigiama spaudai ruošti ar 
jau yra spaudoje keli tomai 
S u v a ž i a v i m o d a r b ų bei 
metraščių, dr. Ivinskio raštų II 
ir III tomai, vysk. K. Paltaro
ko „Panevėžio vyskupija", 
kun. J. Gasiūno „Vysk. K. 
Paltaroko gyvenimas ir dar
bai" ir kitos knygos. 

Tiek daug atlikta gal todėl, 
kad atsirado žmonių, kurie be 
reikiamo atlyginimo tokius 
darbus padaro. Visos knygos 
spausdinamos Italijoje, kur 
spaudos kaštai, palyginus su 
JAV-bėmis, yra pigesni. Kaip 
taisyklė, autoriai nereikalauja 
atlyginimo. Bet pajamos už 
parduotus leidinius labai men
kos. Reikia mecenatų bei 
aukų. Ir jų atsiranda, bet ne 
tiek, kiek reikia. Per visą 
LKMA gyvavimo laiką išei
vijoje tebuvo sudėta apie 200,-
000 dolerių. Tai maždaug tiek 
kiek reikia sutelkti (ir sutel
kiama) proginiams paren
gimams. Bet tokių parengimų 
nauda dažniausia per labai 
trumpą laiką pasibaigia. Jie 
nuke l i au ja į a m ž i n y b ę , 
nepalikdami ženklo. O dešim
tys mokslinių LKMA paruoš
tų ir išleistų studijų pasilieka 
ir bus naudingos lietuvių tau
tai, kol ji bus gyva. 

Taigi už palyginti mažus 
pinigus padaroma labai daug . 
ir svarbiausia padaroma tai, 
ko dabar okupuotoje Lietuvoje 
negalima atlikti. 

Praėjusių 1985 metų gruo
džio 1-8 dienomis vyko Romos 
katalikų Bažnyčios specialus 
sinodas. Baigėsi tą dieną, 
gruodžio 8 d., kurią prieš 20 
metų baigėsi Vatikano II 
susirinkimas. Sinodo tikslas ir 
tema buvo ne kokios nors tik 
iškilmės paminėti Vatikano II 
susirinkimo 20 metų sukaktį, 
bet atsakyti į du klausimus: 
Kokia Vatikano II susirinki
mo nutarimų vertė 20 metų 
patirtyje; Kaip ir kiek-

VYSK. VINCENTAS 
BRIZGYS 

kaip jis atsiliepė apie jį, naš
laitį, globojusius ir auklėju
sius Valantiems 

Vėl vieni žmonės gražiai pri
žiūri tik savo butą ir kiemelį. 
O kiti iš tekių pat žmonių 
radi/o teleskopais seka ir tyri
nėja erdves—žvaigždynus, 
esančius nuo mūsų atstu už 

, keblų milijonų šviesos metų. 
, , . , tie j Ari tmet iškai mes gal ime 

nutarimai vykdomi, kas dary- j p a s a k y t i k a d t a i u ž g i k s t i . g i a m p a s į r U o š i m u i siūloma ir 

bet pilni tekstai lietuvių kalba 
yra išleisti Lietuvoje ir Ameri
koje. 

Ruošiantis 1987 metais 
minėti Lietuvos krikšto sukak
tį, Lietuvoje ir už Lietuvos jau 
ne kartą pareikšta mintis, kad 
tą sukaktį paminėti reikia 
ruoštis dvasiniu atsinaujini
mu. Ir čia galioja ana pra
džioje pasakyta mintis, kad 
vien savo protu ir pastan
gomis negalime pasiekti tiek, 
kiek norėtume ar kiek reiktų. 

paskutinę vietą reikia skirti ne
seniai pasibaigusio sinodo 
nutarimui: visuomenę geriau 
supažindinti su Vatikano II 

pastangos Vatikano II susirin
kimo nutarimus perskaityti ne 

susirinkimo nutarimais ir kaip kokią nors eilinę knygą, 
panaudoti įvairius įmanomus bet skaityti strapsnį po 
būdus tuos nutarimus vykdyti straipsnio ir ten telpančių 

tina ateityje. 
Į pirmąjį klausimą atsilie

pimas visų dalyvių buvo tei
giamas, daugelio pavartoti 
tokie išsireiškimai, kad Vati
kano II susirinkimas buvęs 
tikra Dievo Apvaizdos ir Šven
tosios Dvasios dovana mūsų 
laikams. Atsakymas į antrą 
klausimą yra sinodo pabai
goje priimtas pareiškimas, 
kurio pagrindinė mintis yra — 
daugiau pasistengti, kad žmo
nija, pirmoje eilėje kiekvienas 
katalikas, geriau susipažintų 
su Vatikano II susirinkimo 
nutarimais ir pagal juos 
gyventų. 

Mūsų laikais daug kalbama 
įvairia prasme apie visų 
žmonių lygybę. Šia proga 
nesvarstykime žmonių natū 
ralių vienodumų ar skirtumų 

asmeniniame ir bendrame 
visų tikinčiųjų gyvenime. Ką 
besugalvotume ir beveiktume 
besiruošdami 1987 metams, 
tai vistiek pirmiausia reik
tų turėti mintyje sukaktuvinio 
sinodo nutarimą. Kas ir kur 
šioje srityje būtų padaryta 
organizuotu parapijų ar kito
kiais būdais sutelktomis 
pastangomis, tai vistiek galu
tinai viskas bus skirta indi-

minčių šviesoje save patik
rinti, save pamažu formuo
jant kaip mūsų laiko krikš
čionį mūsų laiko gyvenamoje 
visuomenėje ir Bažnyčioje. 
Nebus per daug pasakyta, kad 
mūsų laiko krikščionys netu
rime ir neturėsime mūsų lai
kais Bažnyčios duoto mūsų 
orientacijai ir gyvenimui svar
besnio vadovo už Vatikano II 
susirinkimo nutarimus. 

lijono ar kvintilijono mylių, 
bet to nuotolio negalime net 
įsivaizduoti. Ir tie erdvių tyri
nėtojai vis galvoja ir bando 
pasiekti dar toliau. 

Vieni žmonės nepakyla 
aukščiau už savo kūno vadi
namus žemiškus reikalus. Kiti 
atsimena turį sielą. Iš šių 
pastarųjų vieni savo sielai 
dėmesio skiria tik tiek, kad 
tiki ją esant. Kiti savo sielos 
jėgomis—protu, valia, visu 
gyvenimu siekia visatos Vieš
paties, apie jį mąsto, stengiasi 
jį vis geriau suprasti, jausti, 
savo mintimis, išgyvenimais 
dalintis su kitais. 

Kiekviena* žmogus ir visose 
gyvenimo srityse gali daug 
pasiekti vien savo protu ir 
savo pastangomis. Vis tiek 
daugiau ir sau pasiekia, ir 

KELIONĖ Į MARSĄ 2010 M, 
P. INDREIKA 

Dvidešimt pirmojo šimtme
čio pradžioje planuojama 
atlikti bendrą kelionę, susi
dėjus Amerikai ir Sovietų 
Sąjungai. Skaičiuojama, kad 
išlaidų suma siektų apie 30 
bilijonų dol. 

Tokia idėja kilo švenčiant 10 
m. sukaktį nuo Apollo ir Sojuz 
erdvėlaivių susijungimo erdvė
je. Bet artimesnis bendradar
biavimas nutrūko nuo 1980 
m., Sovietų Sąjungai įsiveržus 
į Afganistaną, ir santykius 
dar labiau įtempė iškilę gan
dai apie Amerikos ruošimąsi 

vieni rūpinosi tik savo kas
d i e n i n e , o k i t i p a s a u l i 
ne egzistencija. Ir iš lie
tuvių tarpo turime tokių, 
kaip pvz. a.a. dr. J. Valan-

„Zvaigždžių karui". Tačiau vėl 
Pasvarstykime žmogų bend- kitiems gali duoti tas, kuris s u s i t i k e astronautai ir kosmo-
rai ir tik vienu atžvilgiu, — ar nesitenkina vien savo protu, nautai tokiai idėjai mielai pri-
gali žmogus gyventi be kitų vien savo patirtim. Iš tikrųjų 
pagalbos. Nekalbėkime apie daug žmorrių, negalėdami, 
kasdieninę duoną, bet pagal- nesugebėdami ar gal nesis-
vokime nors apie kai kuriuos tengdami pasinaudoti kitų 
skirtumus. Jų yra įvairių ir surastais ir pasiektais daly-
daug, o kad juos aiškiau ma- kais, lieka labai nelaimingi ta 
tytume, prisiminkime vieną prasme, kad jų mentalitetas ir 
kitą iš ryškesnių, gal net kraš- gyvenimas lieka labai riboti. 
tutinių. Iš tokių pat žmonių Apie tai būtų galima daug 

pakalbėti. Šia proga apsiribo
kime tik atkreipdami dėmesį į 
Vatikano II susirinkimo nuta
rimus. Jie yra K. Bažnyčios 
parinktų daugiau kaip 3,000 

Bet tai dar ne viskas. Prie 
LKMA yra glaudžiai prisi
šliejusi ir su ja sutartinai vei
kia 1966 m. JAV-bėse įkurta 
„Krikščionis gyvenime" kny
gų leidykla, vadovaujama 
prtl. dr. Vytauto Balčiūno. 
1967 — 1984 m. laikotarpyje ji 
išleido 24 stambius religinių 
veikalų tomus. Tai didžiulis 
išeivijos įnašas į mūsų reli
ginį gyvenimą — išeivijos 
kraitis būsimajai nepriklauso
mai Lietuvai. 

Vis tai dideli darbai, stam
būs veikalai Lietuvai ir jos 
išeivijai. Dar kartą kartojame 
— padaroma bei atliekama 
tai, ko jokiu būdu nėra galima 
okup. Lietuvoje atlikti. Bet rei
kia apgailestauti, kad mūsų 
išeivijos veikėjų, jų centrinių 
organizacijų bei veiksnių, 
įskaitant Vliką, Altą, Lietu
vių Bendruomenę, o taip pat 
katalikiškąjį Susivienijimą ir 
kitas katalikiškas organizaci
jas, LKM akademija susido
mėjimas yra nepakankams, o 
materialinė parama dažniau
siai gal neprašoka ir nulio. 
Minėtos institucijos, o taip pat 
ir mūsų visuomenė vis dar yra 
linkusi remti daugiau vien
kartinius proginius greitai 
išnykstančius darbus, kaip 
tuos, kurie yra naudingi Lietu
vai ir yra amžini. 

6. kv. 

tiejus ir jo žmona ne tik švie- asmenų intensyvaus penkerių 
sus inteligentai, sąmoningi metų darbo išvados. Kada 
savo tautos nariai ir Ameri- įvyks kitas Bažnyčios visuo-
kos piliečiai, daug matę ir finis susirinkimas, šiandien 

taria ir mano, kad visi sunku
mai bus nugalėti. Ir žmogus 
galės 2010 m. įminti savo pė
das Marse, kaip jas paliko 
mėnulyje. 

Planeta Marsas istorijoje 
yra vaidinusi didžiulį vaid
menį. Senovės romėnai laikė 
karo dievaičiu, tikėdami, kad 
jis padėjo sukurti didžiulę Ro
mos imperiją. Tada romėnai 
Marsą nemažiau garbino, kaip 
dabar bolševikai Leniną. Ro
mėnai tikėjo, kad Marsas buvo 
numetęs iš dangaus II skydų 
ir jiečių, kurios padėdavo nu
galėti priešus. Atsilygindami 
už tai jie aukodavo Marsui 

patyrę, bet ypatingą dėmesį dar per anksti spėlioti. Iki to jautį, kiaulę ir aviną. Impera
torius Augustas, viešpatavęs nelaimingiems vai- laiko galios Vatikano II 

ir ki- susirinkimo nutarimai. Jie yra Kristaus laiku, sumušęs visus 
savo priešus, pastatė garsią 

parodę 
keliams—našlaičiams 
tokiems. Kiek tokių juodu skirt i visų p i rma d a b a r 
teisiškai įsūnijo ar nors globo- gyvenantiems — kiekvienam ir 
jo, tikslaus skaičiaus nebeatsi- mums visiems kartu. Šiems 
menu, bet žinau, kad daugiau nutarimams nemažą dėmesį 
kaip šimtą. Kurie buvo natū- yra parodę ir nekatalikai. 
raliai tam tinkami, tiems Užuot stebėję kitus, lietuviai 
padėjo mokytis, įsigyti pro- atkreipkime dėmesį pirmiau-
fesiją, o kitus gelbėjo iš vargo, sia į save. Tikrai malonu kons-
globojo, auklėjo. Buvo įdomu ir tatuoti, kad lietuviai nesame 
malonu patirti iš vieno tokių paskutiniųjų tarpe, savo visuo-
jo išauklėtų, Šv. Širdžių menę supažindindami su tais 
kongregacijos brolio vienuolio, nutarimais. Tuoj po susirinki-
besidarbuojančio Honolulu, mo nutarimų ne santraukos, 

Marsui šventyklą ir įsakė, kad 
legionieriai, žygiuodami į mū
šį, priekyje visad neštų genį 
ir vestų vilką. Laimėjus mūšį 
šie gyvuliai visada būdavo pa
aukojami Marso garbei. Ne
žiūrint Marsui teikiamos pa
garbos, vis dėlto germanai 
įveikė Romos imperiją ir ją su
griovė. 

Astronomai Marsą dar dau
giau pažemino, jį įrikiuodami 

tarp kitų 9 planetų į ketvirtą 
vietą. Marsas, imant jo artu
mą nuo saulės, užima ketvirtą 
vietą. Jis nutolęs nuo saulės 
už 228,000,000 km, o žemė 
tik už 150,000,000 km. Nuo 
žemės jis nutolęs už 399,000,-
000 km. Bet paviršius gerai 
matomas su teleskopu ir nuo 

! žemės, kuris atrodo rausvos 
spalvos. Jo diametras siekia 
6,790 km. Metai ant Marso yra 
ilgesni ir tęsiasi 887 paras, tuo 
tarpu žemėje tik 365. Jis apsi
suka aplink savo ašį per 24 
vai. ir 37 min. Temperatūra 
svyruoja tarp 124 minus ir 31 
C. Šalčio. Atmosferą sudaro 

I įvairių dujų mišinys. Turi du 
I nedidelius satelitus. 

Spėjama, kad Marse yra 
primityvi gyvybė, nes jo at
mosferoje yra deguonio. Jo 
metų laikotarpiais pastebima 
paviršiuje pakitimų, tamses
nių ir šviesesnių vietų ir geo
metrinių linijų, kurias užtiko 
1877 m. astronomas G. V. 
Schaperelli ir nusprendė, kad 
kanalai yra išvedžioti pro
tingų būtybių. Tačiau iš 
padarytų nuotraukų, kurias 
atidžiau išstudijavus pasi
rodė, kad tai buvusių upių va
gos. 

Keičiantis metų laikams, 
keičiasi ir Marso ašigalių ledy
nai ir kartais jo atmosferoje 
pasirodo debesys, kuriuos grei
čiausia sudaro išgaravęs iš jo 
ašigalių vanduo. Nustatyta, 
kad Marso" metų laikotarpiai 
yra dvigubai ilgesni negu 
žemės. Marsas ilgiau keliauja 
aplink saulę. Žiemos metu 
Marse temperatūra nukrinta 
iki minus 124 C, o vasaros 
metu sukasi apie minus 31 C. 
Marso traukos jėga yra daug 
mažesnė už žemės ir ant 
Marso daiktas, svėręs 100 kg., 
tesvertų tik 38 kg. Žemė te
turi tik vieną palydovą mė

nulį, Marsas turi du — vienas 
yra arčiausias jo paviršiaus — 
Phobos — tenutolęs už 9,330 
km. Jis yra nedidelis ir jo dia
metras tesiekia tik 23 km. 
Phobos keliauja aplink Marso 
ašigalius tesugaišdamas tik 
7,5 vai. kelionėje. Kitas sateli
tas vadinamas Deimos taip 
pat nedidelis ir jo diametras 
tik 10 km. 

Pirmą kartą Marso aplinko
je buvo JAV raketa Mariner 
IV 1965 m., apskridusi Marsą 
9,846 km. aukštyje, o vėliau 
Mariner VI ir VII 1971 ir 1972 
n u f o t o g r a f a v u s i Marso 
paviršių iš 3,200 km. aukščio. 
Sovietų Sąjunga taip pat 1971 
m. paleido į Marsą raketą, 
kuri ant jo ir nusileido, bet te
veikė tik 20 sekundžių. 1976 m. 
liepos 20 d. JAV ant Marso 
nutupdė Viking ir vėliau Vi-
king II, kurie atsiuntė puikių 
nuotraukų ne tik Marso pa
viršiaus, bet ir jo atmosferos. 
Bet iš gautų nuotraukų 
mokslininkai negalėjo nusta
tyti apie gyvybės, buvimą. 

Visos planetos — Merkuras, 
Venera, Žemė, Marsas, Jupi
teris, Saturnas, Uranas, Nep
tūnas ir Pluto — keliauja 
aplink saulę su savo palydo
vais mėnuliais, asteroidais 
kometomis, kartu paėmus, su
daro saulės sistemą. Bet pla
netos skiriasi nuo žvaigždžių, 
nes jos yra solidūs dangaus 
kūnai ir daug mažesnės negu 
saulė ir žvaigždės, kurios turi 
nuosavą šviesą ir mirgu
liuoja. Planetos neturi nuo
savos šviesos, jos tik atmuša 
saulės šviesą ir nemirguliuo
ja. 

Planetos savo tarpe yra la
bai skirtingos savo dydžiu. 
Astronomai tiki, kad už ma
žiausios planetos Pluto saulės 
sistemoje daugiau nebėra pla
netų. Tačiau žvaigždės, kurių 
yra šimtas bilijonų galakti
koje, gal sudaro atskiras sis
temas su planetoms, kuriose 
galėtų būti mums nežinoma 
gyvybė. 

PIRMOJI 
EGLUTĖ 

AUDRONĖ O. B. 

pagalvę, pačios Mortos rankomis išdabintą. Nenore nustojo irgi kaip dalies savęs — taip buvo įaugęs 

ATLEIDŽIA 
PROFESORIUS 

Kreipdamasis į lenkų maldi
ninkų grupes, atvykusias iš 
įvairių Lenkijos vyskupijų, 
grupes, kurios šią savaitę 
buvo ypač gausios, Jonas Pau
lius II prisiminė mokslo 
žmones Lenkijos universi
tetuose. Šie Mokslo atstovai 
yra verti didelės pagarbos, nes 
jie savo pareigas atlieka, 
vadovaudamies i sąž ine . 
Visuotinė tautos gerovė 
reikalauja, kad visose gyveni
mo srityse būtų remiamasi 

sąžiningais žmonėmis. Lenki
joje šiomis dienomis iš parei
gų buvo pašalinti 40 rektorių 
arba fakultetų dekanų aštuo
niuose miestuose: Gdanske, 
Varšuvoje, Krokuvoje, Pozna
nėje, Vroclave, Opolėje, Toni
ne ir Radome. Protestuodami 
prieš tokį sprendimą, daugelis 
kitų profesorių atsistatydino iš 
pareigų. Labiausiai nuken
tėjęs yra Poznanės universi
tetas, kuriame buvo atleisti 13 
aukštųjų pareigūnų: rektorius, 
keturi prorektoriai ir septyni iš 
aštuonių dekanai. 

— O, ir labai ko... Nelaimingas buvo jo gyveni
mo vakaras, sirgo, manau, vėžiu... Taip niekuomet ir 
nesu jo mačiusi; bobutė Liucė mus ir kaimynų kūdi
kius pagaudavo ir buvo labai populiari ir maloni. 
Gyveno ji prie marčios, nes vienturtis sūnus buvo 
Amerikon išėjęs, geresnio gyvenimo su pusbroliais 
ieškodamas, namie palikęs tėvus ir jauną žmoną su 
mažu sūnum, kuris augo sau, augo jų visų augina
mas, ūkiui samdant stiprų berną. Iš Amerikos buvo 
reti laiškai. Tik reti laiškai ir tėvas niekuomet nepar
važiavo, nors vis žadėjo. Berniukas augo ir užaugo. 
Gražus, šaunus, kiek prasimokslinęs. Vedė gražiau
sią mergužėlę iš apylinkės ir seniūnavo gražiaisiais 
nepriklausomybės metais, augindamas jau savo 
vaikučių nemažą atžalyną. 

— O kaip dabar, ar dar jis tebegyvena? 
— Dabar ir jau senai jo nebėra... Atėjusi pirmoji 

nelaimė į Lietuvą jį sunaikino pačioje gražiausioje 
jaunystėje — kam buvo šaulys, kam buvo seniūnas, 
kam mylėjo savo kraštą... 

— Kaip liūdna vėl. O apie Mortą ar jau viskas. 
Atrodė kažkas daugiau. 

— Ne, Birutėle, dar ne viskas. Tikrai didelė 
misterija būsimas pasaulis... 

— Tai pasakok, man jau net šiurpu nuo kažko 
dar nežinomo. 

— Mamytė, palaidojus jos tetulę Mortą, sugrįžo 
su visais ir maža Antosėle dar į savo pusbrolių 
namus padėti susitvarkyti, atidalinti mažą jos turte
lį, kam ką palikusi. Mamytė gavusi labai gražią 

jusi neštis, bet giminaičiai ir kaimynės įtikino, kad 
reikia mirusios valią pildyti. Pasiėmė, atsisveikino ir 
iškeliavo su Antosėle atgal į namus. Ir ką tu paskay-
si... Mamytė negalėjo vis atsikvošėti. Tiek tuo savo 
tėviškės keliu ėjusi, kad ir miegodama, rodės, parei
tų, o dabar tris kartus vis paklydo, vis ne ta atšaka 
nuėjusi... vis ta, kuri veda į kaimo kapus, kur tik ką 
palaidojo Mortą... 

Mamytė jau ir pati pasijuto pavargusi ir Antosė 

parapijoj, taip buvo suaugęs. Tiesiog negalėjome 
suprasti, kad jį atima. Ir niekas nemokėjo nieko 
paveikti, nei nežinojo kaip, kad vyskupėlis paliktų 
mylimą ir taip gerbiamą kleboną vietoje. 

— Ar kas nors bandė prašyti vyskupo, ar kitaip 
ko ieškoti? 

— Ne. Niekas šiauštis nemėgino. Prieš bažnytinę 
valdžią perlojiečiai nemokėjo eiti — kas šventa, tai 
šventa... Apverkė, apgailėjo, išlydėjo ir širdimi 

lė tikrai pavargo smėlėtu keliu vis ir vis niekur niekuomet jo neužmiršo. Tuo labiau, kad prasidėjo 
nenueidamo:;, tik kapų kryptimi. Pagaliau mamytė naujos bažnyčios statyba, nauji klebonai buvo 
pagalvojusi, kad teta Morta ją vedžioja, kad vedasi naujos mados -- negalėjai nei suspėti juos pažinti 
tiesiog pas save, apsikabinusią tą pagalvėlę. Pradžioj 
lyg nusigando, bet paskui, sako, nutarusi, jei jau tetulė 
šaukiasi — užsuksianti dar pas ją ir tuo pačiu pailsė
siančios abi... 

Užsukusi, prie naujo kapo karštai pasimeldusi 
ir mergaitei sakiusi kalbėti poterėlius už senelę ir po 
valandėlės pakilusios sugrįžo atgal ir jau daugiau 
šios kelio atšakos nepasirinko, bet dar už saulutės abi 
namučių parėjusios. Ilgam ilgam užteko Mortelės 
prisiminimo. Mes nenorėjome tos jos pagalvėlės 
laikyti, bet mamytė įtikino, kad gražu mums ją ture 
ti — Mortelės atminimas ir galime už ją pasimelsti 
prisimindamos, Betgi, laikui bėgant, rodos ji vis tik 
nukeliavo ant aukšto, tarp kitų atmintinų retenybių, 
kiek beprisimenu tėviškės žingsnių ataskambius. 

— Tai tokių tokelių, net mistiškumo tavo namu
čiuose klestėjo... O kaip su kun. Petkeliu, ar jis dar 
tebebuvo tuo laiku Perlojoj? 

— Skaudu ir gaila, bet dažnai kiti patvarko 
gyvenimus taip, kaip. rodos, nereikėtų. Vyskupas 
kun. Petkelį iškėlė į kitą parapiją, visiems ir jam 
pačiam verkiant jo atsisveikinime. Ir matau tą 
simpatingą kunigėlio veidą lyg ir dabar, ar tai kalė
dojant, ar Mišias laikantį, ar visiems mums katekiz
mo besimokinant Pirmai Komunijai. Tai aš, o Perlo
jos šauliai tiesiog nustojo kaip pusės savęs, o jis 

Statė bažnyčią, išrinko iš kiekvieno tam tikros 
sumos vekselius, pardavė senutę Vytautinę medinę 
bažnytėlę, išdygo mūrinė, nauja, šalta, bet graži, 
šiuolaikinė. Bet šiam naujos bažnyčios statytojui 
perlojiečiai buvo priversti galų gale stipriau pasi
sakyti, kai pradėjo vekselius leisti apyvarton... Bet 
apie tai nekalbėsime. Vieniems Perloja buvo užkam
pis, kaip ir pati išsitarei, kitiems šiaip maža, neverta 
dėmesio, o su kun. Petkeliu Perloja buvo respublika. 
Perloja buvo Lietuva, narsi, nuoširdi, sava. O kun. 
Petkelis grįžo atgal, miręs Pivašiūnuose. Kaip raštai 
sako, jo valią vykdant, turėjo būti perkeltas ir palai
dotas Petlojos šventoriuje, šalia nepriklausomybės 
kovose žuvusių šaulių, su kuriais jis buvo drauge. 

Šį kartą užteks to atbėgančių pėdų gražumėlio. 
Kai jos labai veršis j gyvenimą mažutėm ir jaunom 
pėdelėm nuo žaliojo ežero krantų atbėgdamos, gal 
vėl kitą kartą sušneksime. O mano mielosios skaito 
su manim ir vėl visos esame drauge lyg Rarotų 
giedojime, lyg plotkelės laužyme, lyg gyvulėlių 
šnekose, kramtant pašventintą šienelį, ant kurio ilsė
josi Kūdikėlis Jėzulis. kai vidurnakčiais Kūčiose 
vandenėlis pavirsta vynu šulinyje ir šaltinėlyje, tik 
reikia jo pasisemti, atlikus tobulą atgailą, tobulai 
pasiruošus Kalėdoms. 

(Pabaiga) 
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KITAKALBIAI UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ 

JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Jau arti pusšimtis metų, kai 
Lietuvos valstybės gyvavi
mas buvo prievarta nutrauk
tas ir lietuviai pavergti. 
Pavergėjas, šiuo atveju Sovie
tų Rusija, verčia lietuvius 
nutausti, virsti pavergėjo tau
tos žmonėmis. Tam naudo
jama spauda, radijas, televizi
ja, mokyklos. Dar daugiau, 
pavergėjas vykdo ir tiesioginį 
lietuvių tautos naikinimą, 
genocidą. Pavergimui pasi
priešinančius kalina, siunčia 
ilgoms bausmėms į priver
čiamų darbų stovyklas, kur 
sunaikinama ten pasiųstųjų 
sveikata, o daugelis ir žūva. 
Kitus besipriešinančius talpi
na psichiatrinėse ligoninėse, 
kur vaistais prievarta žaloja 
juos protiškai, net žudo. Dar 
kitus — inscenizuotais nelai
mingais atsitikimais, avarai-
jomis nužudo slaptai ar net 
viešose vietose. 

Prieš šiuos nežmoniškus 
pavergėjo veiksmus Lietuvoje, 
o ir visuose Sovietų Rusijos 
valdomuose kraštuose nelei
džiama ne tik viešai pasisaky
ti, bet net ir užsiminti, nes 
tokius veiksmus pavergėjas 
laiko valstybės (pavergėjo) 
išdavimu, kas baudžiama 
labai griežtomis bausmėmis. 

Tiesa, vienas kitas prie
spaudos, persekiojimo ir žudy
mų dokumentas slaptai pasie
kia laisvąjį pasaulį. Bet čia 
daugelis žmonių, nebuvusių 
niekad pavergti, tais • faktais -
netiki. O kad bent kai kurie 
patikėtų, reikia tuos doku
mentus paruošti to krašto kal
ba, pvz. Amerikoje ir Kana
doje — angliškai, Vakarų 
Vokietijoje — vokiškai, 
Prancūzijoje — prancūziškai ir 
pan. 

Pats okupantas žino, kad jo 
krašte vykstanti vergija, prie
spauda, žudymai ir juos apra
šantieji dokumentai pasiekia 
laisvąjį pasaulį, tai toms ži
nioms nuneigti yra išvystes 
m i l ž i n i š k ą p r o p a g a n d ą . 
Propaganda teigia „laimin
gą" gyvenimą, nepaprastą 
laisvę ir tvirtina, kad visi 
gyventojai, be kelių priešginų 
ir valstybės išdavikų, remia 
pavergėjo valdžios darbus, 
siekimus. Propaganda, nors 
pagrįsta melu ir apgaule, taip 
gerai užmaskuota, kad dau
geliui mažai galvojančių lais
vuose kraštuose gyvenančių 
žmonių atrodo tikrove. Dėlto 
laisvus žmones taip sunku 
įtikinti priešingai. 

Tačiau lietuvių tautos išei
viai į kitus kraštus, kurių dau
gumas turi Lietuvoje giminių, 
nes iš ten kilę patys, kilę jų tė
vai ar seneliai, gyveną lais
vuose kraštuose, gali ir turi 
viešai dabartinį lietuvių tau
tos naikinimą, pavergimą ir 
Lietuvos valstybės gyvavimo 

nutraukimą kelti visais 
bud ais: kalbose, spaudoje ir 
visomis kitomis komunikaci
jos priemonėmis. lietuvos iš
eiviai yra pavergtųjų tėvynėje 
balsas. 

Daugiau kaip per šimtmetį 
išeiviais Lietuvą paliko daug 
daug tūkstančių žmonių, kurie 
ir kurių palikuoniai galėtų 
vien Amerikoje sudaryti dau
giau kaip milijoną asmenų. 
Deja, dalis tų išeivių patys, o 
ypač jų palikuoniai nustojo 
save laikyti lietuviais ir tapo 
svetimos (gyvenamos vals
tybės) ne tik piliečiais, bet ir 
tautiečiais. Kita dalis, nors ir 
laiko save lietuviškos kilmės 
žmonėmis, bet sunkiai ar ir 
visai nekalba lietuviškai, 
nesistengia ar neturi gali
mybės tos kalbos pramokti ir 
tuo pamaži nusilpnina ar ir 
visai nutraukia ryšį su lietu
vybe. Ir tretieji — dar gerai ar 
blogai kalbą lietuviškai — 
laiko save lietuviais. Pasta
rųjų dalis ir dalis iš antrosios 
išeivių grupės, pvz. Lietuvos 
vyčiai, Lietuvių katal. mote
rų organizacijos ir kai kurie 
kiti asmenys ir organizacijos, 
rūpinasi Lietuvos reikalais, 
kalba už savo Lietuvoje pa
vergtus tautiečius, siekia 
Lietuvai laisvės, siekia jai vėl 
tapti nepriklausoma valstybe. 
Bet šitų nėra daug, o ir nuolat 
mažėja, nes dalis išsiblaško » 
kitataučių tarpe ar iškeliauja 
amžinybėn. Taip jų balsas ir 
pastangos nesiekia toli ir pla
čiai, ypač didžįųįų kraštu,. 
valdančių pareigūnų ausų. 
Pastariesiems imponuoja tik 
daugybės žmonių išreikšti 
pageidavimai ir nuomonės bei 
jų pajėgumas remti valdžion 
renkamus. •-

Reikia, kad mūsų balsas, 
negausios lietuvių. . etninės 
grupės, jos veikliųjų asmenų 
keliamas, būtų plačiau gir
dimas, mūsų reikalavimų nors 
truputį paisoma. To pasiekti 
turime veikti ne tik patys dir
bantieji bei jiems pritarian
tieji vieningai, bet įtraukti į 
savo eiles ir nutolusius nuo 
lietuvybės reikalų lietuviškos 
kilmės asmenis, kurių kas
dieninė kalba yra ne lietuvių, 
o gyvenamo* krašto, Ameri
koje anglų. Tuo pačiu turime 
kviesti talkon mūsų draugus ir 
pažįstamus, gyvenamo krašto 
gyventojus, Amerikoje ameri
kiečius ir kitataučius, kad jie 
prisidėtų prie mūsų reikala
vimų, kad mūsų siekimus 
paremtų. 

Kitakalbių kvietimui į talką 
mums padėti yra geriausios 
progos tautiniai minėjimai, 
šventės, sueigos ir pan. Žino
ma, tokiems minėjimams ir 
šventėms paruošti gal reikės ir 
kiek pasitempti (nes neužteks 

P Marija Danguolė Tamulionytė 

LIETUVIAIS NORIME IR BOT 
LITHUANIANS WE SHALL BE 

Vadovfiis lietuviškai nemokantiems 
Lltmanian for Engltati speakers 

Sis vadovėlis rūpestingai, gerai ir sistematiškai paruoštas moki
niams, lietuviškai nemokantiems. Be pradžios mokyklos mokiniams, 
jis taip pat tinka aukštesniosioms mokykloms ir suaugusiems. "Lietu
viais norime ir bot" turi daug iliustracijų, didelio formato, kieti vir
šeliai, 9G3 psl. Kaina su persiuntimu 22 doi 

LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI yra atskiras 
sąsiuvinis, kuris specialiai pritaikytas vadovėliui 
"LIETUVIAIS NORIME IR BŪT". 

šie pratimai kiekvienam padės išaiškinti ir išmokti lietuvių kal
bą. Kaina su persiuntimu 4 doL Vadovėlį ir pratimus iliustravo dail. 
Nijole Palubinskienė. Užsisakant abi kartu $25 do4 Rleido JAV LB 
švietimo Taryba Chicago — 1962. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St^ 
Chicago, IL 60629 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

CERTIFIED N'URSES AIDĖS 
Skilled care nursing facility has full 
Sc part time positions available on 
sll shifts. Competitive sai. & bene-
fits. Apply in person only. 

BridKcvievv Convalesccnt Ctr. 
8100 S. Ilarlem A ve. 
UridKcview, IL C045S 

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

^<XKXK>OOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

MASTER PLUMBING 
Liccnsed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir netaisymai, virtuve* 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

S E R A F I N A S — Te l . 6 S 6 - 2 9 6 0 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

R E A L E S T A T E • 

Wil low Springs , 111. parduo
damas mūrinis namas. 3 mieg.. 2 
prausyklos, gyv. kamb., virtuvė, 
valgomasis ir skalbimui vieta 2 maši
nų garažai, didelis žemės sklypas*. 
Susidomėję prašomi skambinti 
8 3 9 - 1 7 3 1 po 6 vai. vakaro. - ; 

* & . . . . 
^B^pauiius jasinevicius 

PLB va ldybos ir P L B fondo pirm. V y t a u t a s Kamantas įteikia žymenį už Lituanistikos kated- j 
ros reikalų tvarkymą Nijolei Balzarienei Illinois universitete Chicagoje. Iš kairės: PLB fondo 
ižd. Juozas Lukas, Juozas Masil ionis, l i tuanist ikos prof. dr. Violeta Kelertienė, Pr. Masilio- Į 
nienė ir Prudencija Jokubauskienė. N u o t r j Tarnuiaičio 

pavaišinti kopūstais su dešro- pirmininkas ir buvęs Baltic 
mis ir kugeliu), paruošti atitin- American Freedom League 
karnas programas. Tokių prezidentas. Po jo kalbos seks 
švenčių ir minėjimų prog- koncertinė dalis, atliekama 
r amas reikės praves t i solistės Reginos Žymantaitės -
gyvenamo krašto kalba, Peters, pasižymėjusios voka-
Amerikoje angliškai, kad 
kitakalbiai galėtų suprasti ( o 
patys išeiviai jau visi tos 
kalbos pramokę). Tokie daly
vavimai minėjimuose ir lietu
viškose šventėse lietuvių kil
mės kitakalbiams gali būti 
tėvynės šauksmas ir sužadin
ti juose meilę tėvynei ar tėvų 
kraštui. 0 kitataučiams tai 
bus pavergto krašto, žudomos 
tautos naikinimo ir jos žmo
nių pagalbos šauksmas. 
į Vienas toks Vasario 16-to-
gios, Lietuvos -nepriklauso
mybės paskelbimo • dienos 
minėjimas ruošiamas - Hart
forde. Tik anglų kalte. Minė
jimą ruošia LB Connecticuto 
apygardos vadovybė su LB 
apylinkių talka. Rengimui 
vadovauja apygardos pirm. 
inž. Ignas Budrys, jis yra ir 
LB krašto valdybos Visuo-
Iheninių reikalų tarybos pirm. 
Minėjimas įvyksta 1986 m. 
vasario lf>tą dieną^ 3 vai. p.p. 
Robertu* * C*srtw* *Theatre -— 
Kiagswood-Q*ford,. Sckaol, 
170 Kingswood Road, West 
Hartford. - r, 
• Minėjimo pagrindinis' kal

bėtojas bus Antanas Mažeika 
iš Los Angeles. J is yra Coali-
tion for Constitutional Justice 
and Security organizacijos 

listės, ir Lietuvių tautinių 
šokių grupės „Berželio", Hart
fordo šokėjų. • 

Visoje Conpecticut valstijo
je ir gretimose jai valstijose 
gyveną lietuviai, lietuviškos 
kilmės asmenys ir jų draugai 
ir pažįstami amerikiečiai bei 
kitataučiai kviečiami minė
jime dalyvaut i . Lietuviai 
turėtų jausti pareigą kitakal
bius asmeniškai pakviesti, 
minėjimu sudominti. Tokiu 
būdu minėjimas būtų gauses
nis dalyviais, kad taip būtų 

plačiau pagarsinta lietuvių 
tautos vergovė ir jos laisvės 
siekimas, kad Amerikos val
džios pareigūnai atkreiptų 
dėmesį į Lietuvos reikalus. O 
visi bendromis jėgomis galė
tume padėti Iietuvai atgauti 
laisvę. 

Minėjimo metu bus sudary
ta galimybė įteikti aukas 
lietuvos laisvinimo organi
zacijų veiklai paremti. 

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

Apdraustas perkraustvmas 
Jvairių atstumų 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos U- paprastos, Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I INTAS T V 
2346 W. 69 ŠL, tel. 7761486 

J E I TAIP IR NEBUVO, 
TAI KADA NORS 

TAIP BUS 
/ -

Teisingumas — mūsų vals
tybės pagrindas! <e*#*'« 

Artihhas S?netdnūr-J 
i • • , . . . . . . . . , r i . 

««%'— 2©<£ — 30%'plgtau mokėsit 
>i opdrauttą. uao agnles Ir auu»mo-

- !>ilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
,32681/2 w«st S5fli>StrTOt... ; i 

» • » » • • « > » * « « » « » » » » • « • • • • • • • » » * • » » * » « « » « • « • » « « • » « » • » 
t< ] 

. . ^ i 

AR A T M I N S I 
Sol. DANA STANKAITYTĖ 

Tai antroji, mūsų iškiliosios sol. STANKAJTYTfiS 
plokštelė, kurioje ji įdainavo savo lyriniu pajautimu, "** 
švelnumu, lietuvių žinomų kompozitorių dainas, kaip 
Klovos—Močiutės dvarely. Kačanausko—Kad. aš našlai
tėlė. Banaičio—Savo skambančia daina. Kačinsko—Pa-
slaptis- Gruodžio—Rūta. Sodeikos—Benamių daina. Dam
brausko—Kaip krinta lapai. Račiūno—Ar atminsi. Lau-
menskienės—Vakaras. Jakubėno—Žemė kryžių ir susui-, 
kelių. Budrmno—Šauksmas, Prie piano muz. Alvydas 
VASAITIS. Išleido AG RECORDS. Kaina su persiunti
mu $11.00. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 63. d Street 
Chicago, IL 60629 

mmmmmmmmm*mIM—OI <mn I I H I I U M I I tmmn I H M I I I I I 
i 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

K > ~ > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBI.IC . 

4259 S. MapIewood 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Gimimų 
iškvietimai, pildomi Pilietybei prašy
mai ir kitokie blankai 

ooo«ooooooooo«ooooooooo«o< 

SIMAITIS REALTV 
Income Tax — Notary Public 

2951 W.63St. 4*36-7878 

N O R I N T P A R D U O T I A R 

apdiaasii. ar išnuomoti 

kitę gimimo datą, vietą,, laiką. Neži-fT' 
nant laiko, 12 vai. bus vartojama. 

',.; 

HOROSOOPAS, X5 lapę $15.00 » j l | J M , į )attv^ , 
Kasdieniniai pasikeitimai 1 mėn. tarnaujam Čikagoj ir priemiesčiuose. 
$10.00, 3 mėn. $30.00, 6 mėn. $40.00, 

U 2 mėn. $50.00. SUGYVENIMO PO? 

TENCIJA $15.00 Bijontmai 6 mėn. 
$15.00. Siųskite čekį ar money order 
SauIS Jonynas, 238 BeMiro Dr., Pa-

'cifta JfeBsarfesy CA.- 90272. PrascS*: 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo {staiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

I Oi %» »•' • M ! * • w M a i . • J i • • i į ^fr^^-

cv UNION TOURS, INC 

KELIONĖS I 
LIETUVĄ 1986 M. 

Malonios Baltijos kelionės — „MINI" kelionė — 5 naktys Vilniuje — 2 naktys 
Talline — 2 naktys Rygoje — 2 naktys Helsinkyje, 12 naktų. 13 dienų 

Kelionės 
Nr. 
401 
402* 
403 
404** 

Išvykstame 

Gegužės 29 
Birželio 12 
Liepos 3 
Rugpjūčio 21 

Grįžtame 

Birželio 10 
Birželio 24 
Liepos 15 
Rugsėjo 1 

NYC 
Kainos 
$1512.00 
$1697.00 
$1754.00 
$1492.00 

Los Angeles 
Kainos 
$1692.00 
$1956.00 
$2001.00 
$1762.00 

Seattle 
Kainos 
$1592.00 
$1865.00 
$1901.00 
$1572.00 

Malonios Baltijos kultūrinės kel ionės — „MAXI kelionė — 10 naktų Vil
niuje — 2 naktys Talline — 2 naktys Rygoje — 2 naktys Helsinkyje — 17 
naktų/18 dienų (Palydovas: Jonas Verbalis) 

B E A L E S T A T E i 
" •.-.. ~ ~ - . , f 5 r : •-••,:-: ' ••-. ••-:•:••• 

M Į S S I S S I P P I 
Prentišš Couhty 'Farm. 162 aeres. 
$1,000 per ac. jnins J o h n ' Bal i Wil-
Hanm wildfife Mattagetnent aree near 
Bay Springs & Term... Tombtgbee 

• River & near access to Natchez Trace 
Pkwy R o u t e 1 Marie t ta , N o r t h 
e a s t Miss iss ippi , 6 0 1 - 7 2 8 - 4 9 1 1 , 
6 0 1 - 7 2 8 - 2 4 9 5 . ' " 

— •, , i - .„>i ••-,'- •• 

ILL. R E T I R E M E N T F A R M 
220 aere Southern 111. Area is 80% nat. 
forest. VVinter home of 1/2 million. 
Canada geese. Secluded, but only 7 
mi. to town of 6000. S.I.U. & 3 air-
ports within 23 mi. 3 b9rm."modr. 
home. A / C lge. barn & mach. shed. 
Creek & 3 ponds. 120 aere crop land, 
60 aere pasture, 40 aere wooded. Farm 
seeded to pasture for cattle & horses. 
OwrieT boards beef cattle & horses. 
Owner boards beef cattle on pasture 
10 mos. of the year. Fruit trees, 
berries. garden. fish & own beef 
supply lge. part of fam. food require-
ments. Ali farm equip. & supplies 
incld. in price of $800 per aere. Terms 
to suit, 8% interest. Brochure on re-
ąuest. 

3 1 2 / 5 3 4 - 1 5 5 0 8 a m - 5 pm. Mon-
sat . 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

• i 21, 
MMCIK REAtTOM* 
7V2S PMnkRd 

S 
RIMAS L. STANKUS 
--? REALTORASSOCIATE 
, , . . 284-1900 

Norintieji ' p irkt i ar parduoti 
namus per 5ią ištaigą, praSome pa
minėti, kad esate arba norite būti 
R i m o S t a n k a u s klijentais. Nuosavy
bės įkainavimas nemokamai . 

Kelionės 
Nr. 
4001 
4002** 

Išvykstame 

Birželio 18 
Rugpjūčio 20 

Grįstame 

liepos 5 
Rugsėjo 6 

NYC 
Kainos 
$1920.00 
$1735.00 

Los Angeles 
Kainos 
$2144.00 
$1880.00 

Seattle 
Kainos 

.$2053.00 
S17.S0.00 

= 3 5 = *y r r,?Fi'-i*i-iTi,.T*r*;'T*if r V 1 

* Vidurvasario šventė 
** Vieną naktj mažiau — Rygoje. 
Nuolaida teikiama padariusiems rezervacijas^prieš 1986 m. kovo 1 d. 

Kainos nustatytos pagal lėktuvų skridimo grupines 10 asmenų kainas, nustatytas 1385 m. spalio 
mėn. Kelionėj bus duodami pusryčiai ir vakariene Helsinkyje, 3 valgymai kasdien Estijoje. Latvijoje 
ir Lietuvoje. 2 įžymybių apžiūrėjimai kasdien Kstijoje. I,atvijoje ir Iietuvoie. „Maxi" kelionėje: 2 
ekskursijos j Kauną, 1 į Trakus, 1 į Druskininkus; ..Mini"' kelionėje: 1 ekskursija j Kauną, 1 i Trakus 
Teatro lankymai — ,,Maxi" kelionėje 4: po 1 kiekvienoje sostinėje; „Mini" kelionėje 3fc po 1 kiek
vienoje sostinėje. Skridimai iŠ JAV ir Kanados — FINNAIR, SAK arba Kf.M. atsižvelgiant į tvarka
raščius Skridimai tarp Tallino. Rigos ir Vilniaus - • AEROFI/)T. Kelionė tarp Helsinkio ir Tallino — 
M S George Ots laivų. Viešbučiai - TORNI - Helsinkyje, LIETUVA - Vilniuje, IATVTJA — 
Rygoje ir VIRU — Talline. 

Norint daugiau informacijos, skambinti: S t e p h a n i e H o r t o n , arba rašyti U N I O N 
T O U R S I N C . , 79 M a d i s o n A v e . N e w Y o r k , N . Y . 1 0 0 1 6 . 

N A V A H O O ARIZONA 
BY OWNER 

20 aeres of flatland, water avalable. 
Power & Electric nearby. $15,000 Will 
Negotiate. 

2 1 9 / 6 4 6 - 2 7 3 5 Days 
2 1 9 / 2 6 4 - 0 3 0 4 

Evenings & Weekends 

Sec luded Lakcs ide Chalet 
33 1 / 2 Aeres 

Year round hillside property. 
NVisconsin Westfieid location. :30 miles 
N.E. of the Delis. 225' lake frontage. 
1200' drive. 15 aeres open, ręst 
woodlands including red oak. 
Deer- Hunting and fishing great Good 
for horses. Adequate space for air-
strip construction. Chalet: 3 bedroom, 
2 bath, 3 side dec. 40'; overlooking 
lake. Stone fireplace. Wood beam 
celling. Built in mnsic interem. No 
public access to I.ake. $98,500. 

3 1 2 - 5 6 6 - 1 6 0 8 or 
608 -296 -3353 

F o r S a l e N o r t h o f Medford, O r e g o n 

One plūs aeres with 210 f t riveT firontage 30' Salmon board with 
one of the best Salmon steel head holes on the Roque river. Terrific 
recreational facilities, boating, svv-imming & fishing. Excellent wild 
life, deer. beaver & small game. Unlimited water supply. 12 large 
English walnut trees, 4 apple, 3 cherry, & numerous other trees. 2 
bedroom home with attached two car Rarage. B room guest home 
with bath. A 22x24' c lass "A" office with 18,000 BTU air 
conditioner with bath tub and shower. $203,000 negotiable. 
Write O w n e r , 2 4 3 2 6 H i g h w a y 6 2 , Trail OR 9 7 5 4 1 1-503-
8 7 8 - 2 1 2 4 H o m e 1 - 5 0 3 - 6 6 4 - 6 2 0 3 OFFICE 

For Sa l e N o r t h of Medford, Oregon . 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA. MIC 

ralinte Postuliacijo* leidiny* 
1909 m. 
Kaina su persiuntimu $1.00. 

Ark. Jurgio Matulaičio beati 
Akacijos bylos apžvalga. Gene- Ga«M»* DRAUGB 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

LIETUVIŲ GYVENIMAS 

Užsukus iš didesnių lietuvių 
kolonijų į Omaną, ne vienam 
susidaro įspūdis, kad čia lie
tuviška veikla gana blanki. 
Tiesa, neperdaugiausia čia yra 
lietuvių, ir dar iš to nedidelio 
skaičiaus dėl įvairių priežas
čių nubyrėjo nemažai nuo 
bendruomenės ir lietuviškos 
parapijos. Tačiai.. nežiūrint 
minėtų priežasčių, reikia pasi
girti, kad daugiau ar mažiau 
čia reiškiasi visuomeninis ir 
kultūrini r gyvenimas. 

Paskuaenieji 1985 metų du 
mėnesiai buvo gausūs ren
ginių atžvilgiu. Lapkričio 
mėn. g a n a g raž ia i su 
programomis buvo atšvęsti 
net du jubiliejai. Šokių viene
tas „Aušra" minėjo 15-kos 
metų įsisteigimo ir našaus 
darbo sukaktį. O skautų 
„ R o m u v o s " v ie t in ink i ja 
atšventė 35-rių metų skau
tiškos veiklos sukaktį — jubi
liejų. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Omahos ramovėnai lapkri
čio 17 d. suruošė Lietuvos 
kariuomenės šventės minė
jimą. Tą dieną 10 v. ryto buvo 
šv. Mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės karius. 
Pamaldose dalyvių buvo daug 
daugiau negu paprastais 
sekmadieniais. Choras pagie
dojo gražias pamaldų minčiai 
parinktas giesmes. 

Po šv. Mišių, parapijos salė
je, vyko tolimesnis šventės 
minėjimas. Nebuvo čia daug 
kalbų. Kas yra sveikintina. 
Programoje muzikos stud. 
Laima Šarkaitė davė progos 
minėjimo dalyviams pasigėrė
ti gražiu pianino solo. 
Ramovėnų žmonų visi daly
viai buvo vaišinami kava ir 
saldumynais. Minėjimą pra
vedė Algimantas Antanėlis. 

RAMBYNO 
PASIRODYMAS 

Lapkričio 24 d. choras 
„Rambynas" buvo pakviestas 
į Omahos priemiestį Benson 
baptistų bažnyčią duoti lie
tuvišką dainų koncertą. 
Inteligentiškas tos bažnyčios 
pastorius jau anksčiau buvo 
girdėjęs „Rambyno" daina
vimą. Jis buvo susižavėjęs 
mūsų dainų melodijomis. 
Labai šiltai pristatė jis publi
kai mūsų chorą. Gražiai 
apibūdino Lietuvą, lietuvių 
kalbos senumą ir mūsų atsi
radimo priežastis Amerikos 
žemėje. Taip pat sakė, kad 
mūsų dainose yra išreiškiama 
meilė ir ilgesys gimtajai 
žemei, yra apdainuojama 
gimtosios žemės grožis. Todėl, 
sakė pastorius, nebūtinai mo
kėti kalbą, gražios dainų melo
dijos gali kalbėti į klausytojų 
širdis. 

Programa susidėjo iš dešim
ties rinktinių dainų ir šešių 
giesmių. Publika labai dėkin
gai ir šiltai priėmė choro atlik
tą programą, ką aiškiai patvir
tino ilgais aplodismentais. 
Koncertą gražiai paįvairino 
muz. stud. Laima Šarkaitė, 
atlikusi pianinu Beethoveno 
sonatą. Jaunoji muzikė 
susilaukė komplimentų ir gau
sių plojimų. Chorui dirigavo 
Algimantas Totilas, akompa
navo Laima Šarkaitė. 

MOTERYS VEIKIA 

Gruodžio 7 d. O.L. Moterų 
klubas ir jų kviestieji svečiai 
turėjo jaukią prieškalėdinę 
vakarienę. Šis paprotys jau 
tęsiasi 12-ka metų, nuo pat 
Moterų klubo įsisteigimo. Ir 
taip kalėdiniais motyvais 
gražiai papuoštoje salėje 
k u l t ū r i n g a i v a i š i n a n t i s 
praleista keletas valandų. Šį 
kartą, ypatingai visų dalyvių 
buvo daug sutartinai dainuo
ta. Neapsieita ir be kalėdinių 
giesmių. Atkeliavo ir Kalėdų 

senelis su maišu dovanų klubo 
narėms. Kalėdų švenčių proga 
Moterų klubas kas metai pado
vanoja miesto biednuomenei 
nemažai įvairaus konservuoto 
maisto dėžutėse. 

POBŪVIS P A R A P I J O J E 

Gruodžio 14 d., nežiūrint 
didelio šalčio, į parapijos salę 
r inkosi svečiai į choro 
„Rambynas" suruoštą kalė
dinį pobūvį. Stalų ir salės 
papuošimai skleidė jaukią 
nuotaiką. O scenoje puikavosi 
savo gražumu puošni eglutė, 
kurią chorui padovanojo 
pensininkas Vincas Kisielius. 
Darbštus bei nuosaikus choro 
pirm. Juozas Jonyka pasvei
kino parapijos kleboną kun. P. 
Žarkauską ir visus į pobūvį 
susirinkusius svečius. Atitin
kamai buvo pagerbtas neper-
senai miręs aktyvus narys a. a. 
Vitalis Gaidelis. Pirmininkas 
dėkojo chorui, klebonui, choro 
r ė m ė j a m s ir d i r i g e n t u i 
Algimantui Totilui. Gilią pa
dėką išreiškė choro globėjai 
Emilijai Jonušienei, kuri šven
čių ir kitomis progomis chorą 
apdovanoja ir pavaiš ina . 
Vasaros metu geroji globėja 
suruošia chorui gražų ir turtin
gą priėmimą savo erdvių ir 
puošnių namų aplinkoje. 

Po klebono sukalbėtos 
maldos buvo vaišintasi ska
nia, įvairia ir gerai choro 
moterų paruošta vakariene. 
Toliau vakaro paįvairinimui 
buvo paskaityta prasmingų 
minčių apie mūsų tautos dai
nius ir dainas bei dainų įtaką į 
lietuvio gyvenimą. 

Stasys Radžiūnas profesio
nališkai padeklamavo gražų 
eilėraštį. Klebonas padėkojo 
chorui už gražų per visus 
metus giedojimą, pasidžiaug
damas, kad tokio gero choro 
neturi nė viena kaimyninė 
parapija. Choro pirm. dėko
damas šeimininkėms už gerai 
ir gražiai paruoštą vakarienę, 
pamiršo pasakyti, kad jis pats 
daug dirbo ir vežė techniškų ir 
kitų darbų naštą. 

VAKARIENĖ - KUCIOS 

Prieš kelerius metus mūsų 
skautės gražiai paruošė pir
mas bendras kūčias, norė
damos parodyti gražias mūsų 
tradicijas. Daugeliui bendros 
kūčios patiko. O ypatingai 
mūsų parapijos klebonui. Jam 
pageidaujant, jau eilė metų, 
nors ir ne Kalėdų išvakarėse, 
pasiaukojusių tam darbui 
asmenų dėka yra ruošiamos 
bendros parapijos kūčios, 
kuriose daug dalyvauja 

kitataučių. Šiais metais kūčias 
suruošti buvo paprašytas 
choras „Rambynas". Choro 
valdyba, pasikvietusi gerų ir 
sumanių talkininkių, gerai 
atliko šį nelengvą darbą. 
Gruodžio 21 d. po 6 v. vakaro 
Mišių parapijos salėje prasi
dėjo kalėdiškoji vakarienė — 
kūčios. Vakarienėje dalyvavo 
garbingas svečias lietuvių 
draugas vyskupas A. Milone, 
taip pat svečias Šv. Marijos 
parapijos klebonas ir mūsų 
klebonas kun. Barkauskas. 
Atvažiavę buvo keletas lietu
vių net iš Kansas City. Gana 
nemažai buvo ir kitataučių. 
Alb. Reškevičius padarė įva
dą į tolimesnę vakarienės 
eigą. Kun. P. Žarkauskas 
pasveikino garbingą svečią 
vysk. A. Milone, svečią kuni
gą ir visus vakarienės daly
vius. Nusakė jis mūsų tra
dicijų prasmę ir kūčių 
vakarienės reikšmę. Po to ant 
pagr ind in io s ta lo buvo 
degamos trys didelės žvakės ir 
nuo jų buvo nešamos lieps
nelės kitų stalų žvakėms 
uždegti. Po sukalbėtos maldos 
buvo padalintos plotkelės. Visi 
laužė jas, linkėdami vienas 
kitam malonių šv. Kalėdų. 
Svečias vyskupas A. Milone 
jau ne pirmą kartą buvo mūsų 
svečiu. Jis vėl pasigrožėjo 
mūsų kalėdinėmis tradi
cijomis ir gražiu visos vaka
rienės paruošimu. Linkėjo 
mums laikytis ir niekados ne
pamiršti savųjų gražių tradi
cijų. Nepagailėjo kompli
mentų ir svečias kunigas, 
pareikšdamas, kad jam buvo 
maloni privilegija vakarienėje 
dalyvauti. Švenčių nuotaikai 
pagilinti, „Rambynas" pagie
dojo keletą giesmių. Toliau, 
vadovaujant Irenai Matz, 
buvo bendrai giedamos lietu
viškos ir angliškos kalėdinės 
giesmės. Pabaigai sudainuota 
„Lietuva brangi". 

BERNELIŲ MIŠIOS 
Gruodžio 24 d. naktį lietu

vių parapijos bažnyčioje buvo 
Bernelių Mišios. Per jas gie
dojo „Rambynas" ir gražiai 
sužibėjo savo pajėgumu. Išėjus 
kunigui prie altoriaus, choras 
didingai užtraukė Gloria (J. 
Gruber opus 105). Pamaldų 
dalyviai buvo maloniai nuste
binti. Klausantis gražaus 
giedojimo turėjai pajusti didelį 
dvasinį pakilimą ir sugrau
dinta širdimi suklupti prie 
Išganytojo prakartėlės. Vėliau 
sveikino klebonas su šven
tėmis ir dėkojo chorui už 
gražias šventos nakties Mišių 
giesmes, o ypač už Gloria. Be 
abejonės ir pamaldų dalyviai 
jautė dėkingumą choristams ir 
dirigentui už įdėtą darbą, 
ruošiantis Kalėdų šventės 
Mišioms. . p 

A.fA. 
IGNUI KAZLAUSKUI 

mirus, žmoną BRONĘ, dukrą NIJOLĘ, sūnus JUOZĄ 
ir VYTĄ nuoširdžiai užjaučiame ir giliai liūdime. 

Ateitininkų „Kęstutis" Korp. 

MA. 
CELESTINUI SKRIPKAUSKUI 

Lietuvoje mirus, jo seseris: BRONĘ VALAVlClENĘ ir 
LEVUTĘ SEIBUTIENĘ su šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame. 

Sigutė ir Juozas Žemaičiai 

mirus. 
kiame 

Mylimam vyrui 

A.fA. 
ir tėvui 

SIMONUI KONTRIMUI 
žmonai JADVYGAI ir 

nuoširdžią užuojautą. 
sūnui su šeima reiš-

A. ir B. Jucėnai 
I. ir E. Manomaičiai 

A.tA. 
IGNAS KAZLAUSKAS 

-J 1902-1986 
Gyveno Cbicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. sausio 11 d. 12:45 vai. p.p., sulaukęs 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Kuršėnų valsč., Pavie-

kių kaime. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, duktė Nijolė 

Kalvaitienė ir vyras I>eonas, anūkai: Dana, Jonas, Petras ir 
Andrius, sūnūs Juozas ir Vytas, brolis Vincentas ir žmona 
Valerija Los Angeles, Calif., ir jų dukra Birutė Vitėnienė su 
šeima New Jersey, žmonos sesuo Stefanija Vilūnienė ir vy
ras Kazimieras, žmonos brolis Aleksas Kasperas ir žmona Al
dona su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Priklausė Ateitininkams, Korp! „Kęstutis" ir Lietuvių 
Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st St. a: tradienj, sausio 14 d., nuo 3 - 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 15 d. Iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnūs. 
I-aid. direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 
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P AD Ė K A 
A.tA. 

JULIUS POCIUS 
Mūsų mylimas giminaitis mirė 1985 m. gruodžio mėn. 15 

d. ir buvo palaidotas gruodžio mėn. 18 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse Chicagoje, 111. 

Mes dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kanauninkui V. Zakarauskui, 
kuris vadovavo pamaldoms koplyčioje, atlaikė gedulingas šv. 
Mišias Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir 
palydėjo velionį į kapines. 

Ypatinga padėka priklauso Vytauto Didžiojo Šaulių rink
tinei, kuri, VI. Išganaičiu vadovaujant, suorganizavo nepa
mirštamą atsisveikinimą, išstatė garbės sargybą bei savo 
garbės nariui parūpino karsto nešėjus. Dėkojame Paš
tininkų, Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko apylinkės 
bei Pensininkų sąjungos atstovams už atsisveikinimo 
žodžius, solistui Jonui Vazneliui už giedojimą bažnyčioje. 
Nuoširdus ačiū p. Antonaičiams ir p. Kriaučiūnams, kurie 
nuoširdžiai rūpinosi velionio sveikata iki paskutinės jo gy
venimo dienos. 

Dėkojame- visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą ir 
pareiškė užuojautą toje liūdesio valandoje, žodžiu, raštu bei 
spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui už nuo
širdų paskutinį patarnavimą. 

Nuliūdę: pusbrol is Kazimieras Pocius ir šeima. 

A.tA. 
Dr . Agr. VLADUI BUBLIUI 

staigiai mirus, skausmo prislėgtus Velionio žmoną 
STASĘ, sūnus ROMĄ ir ALGIMANTĄ su šeimomis, se
seris Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge jungia
mės į jų liūdesį. 

Veronika ir Jurgis Šklėriai 
Kun. Petras Patlaba 

Paulė ir Petras Balčiūnai 

Mūsų brangiai draugei 

A.tA. 
GALIAI ŽILIONIENEI 

mirus, dukrelę EGLĘ ir VYTAUTĄ DUDĖNUS ir sesutę 
VALĘ ŠIMKIENĘ nuoširdžiai užjaučiame. 

Katarina ir Jonas Pečkaičiai 

A.tA. CHARLES H. ZERR 
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai, 
buvusiai JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdy
bos visuomeninių reikalų tarybos pirmininkei, 
AUŠRAI, sūnui JONUI ir dukrai LYDIJAI. Linkime 
daug stiprybės ir jėgų šioje skaudžioje valandoje. 

Emilija ir Vytautas Kutkai 

Š. m. sausio 12 d po ilgos ir sunkios ligos iš mūsų tarpo 
išsiskyrė mylima žmona, mama ir močiutė. 

A.tA. 
ONA BURNEIKAITĖ-

ARLAUSKIENĖ 
Gimė Lietuvoje, Anykščiuose. 
Giliame nuliūdime liko vyras Jonas, duktė Janina Miku-

taitienė ir jos vyras Mečys. Vaikaičiai: Mindaugas, a.Ta. Algi
mantas, Vilija Manning ir jos vyras Povilas, Sigutė ir Auš
rinė. Provaikaitis — Povilas-Algis Manning. Lietuvoje — 
sesuo Veronika Gilienė ir jos šeima. 

Priklausė Lietuvių Fondui. Lietuvių Bendruomenei, Mo
terų Sąjungos 20-tai kuopai, Tretininkų ir Pranciškiečių drau
gijoms, buvo amžina narė kelių vienuolijų 

Šermenys antradienį, sausio 14 d., 2 vai. p.p., Gaidas-Dai-
mid koplyčioje, 4330 So. Califomia Ave., Brighton Parke. 

Laidotuvės bus trečiadienį, sausio 15 d., 9 vai. ryto iš 
koplyčios bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras , duktė , žentas ir vaikaičiai. 
Laid. direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
JUOZAS NAIDA 

Gyveno Chicagoje, Cicero apylinkėje. 
Mirė 1986 m. sausio 12. 
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 South 50th 

Ave., Cicero, 111. antradienį, sausio 14 d. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 15 d. Iš koplyčios 

9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Laid. direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 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 69 th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Sou thwes t Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. - 974-4410 

A.tA. 
BRONIUI PACKAUSKUI 

Kanadoje mirus, brolį VYTA, seserį BRONĘ NAR
BUTIENĘ ir šeimą giliai užjaučiame. 

Kazys Jakštas 
Aldona ir Jonas Jovarauskai 

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 

I 
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x Kun. Jono Kuzinsko, 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos naujo klebono istaliacija 
bus vasario 1 d., šeštadienį. 
5:30 vai. vak. Apeigas atliks 
vysk. Alfr^d Abromovticz, šios 
apylinkės vikariato vadovas. 

x A. a. Ignas Kazlaus
kas, Marąuette Parko gy
ventojas. 83 metų amžiaus, 
mirė sausio 11 d. Nuliūdime 
liko žmona Bronė, duktė Ni
jolė Kalvaitienė su šeima, 
sūnūs Juozas ir Vytas, brolis 
Vincentas su šeima, žmonos 
sesuo Stefa Vilūnienė su vyru 
ir brolis Aleksas Kasperas su 
šeima ir kiti giminės. Priklau
sė Kęstučio korporacijai. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo tardytojas Marijampo
lėje ir apygardos teisėjas Pa
nevėžyje. Amerikoje išgyveno 
35 metus. Pašarvotas antra
dienį Petkaus Marąuette 
koplyčioje. Laidojamas trečia
dienį, sausio 15 d., iš Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažny
čios po pamaldų Šv. Kazi-
viero kapinėse. 

x Kun. J . Vaišnys, SJ, 
parašė knygą „Praktinė lietu
vių kalbos vartosena'. Knyga 
yra išleista JAV LB Kultūros 
tarybos rūpesčiu ir Lietuvių 
fondo pinigais. Knygos supa
žindinimo vakaronėje kalbės I 
pro f. dr. Br. Vaškelis ir prof. 
dr. Violeta Keler t ienė. 
Vakaronė — knygos sutiktu
vės bus šį penktadienį 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaronę rengia Jau
nimo centro Moterų klubas. 

x Arvydas Žygas, praeitą 
vasarą praleidęs tris mėne
sius Brazilijoje, Pietų Ameri
koje, vaizdajuostėse užrašė 
daug lietuvių pasakojimų apie 
jų atvažiavimą, kūrimąsi ir 
dabartinį gyvenimą. Dalį šių 
vaizdajuosčių Arvydas Zygas 
parodys Jaunimo centro kavi
nėje vakaronėje sausio 24 d., 
penktadienį. 

x Kun. prof. Antanas 
Rubšys, profesoriaująs Nevv 
York Manhattan College ir 
veikalų „Raktas į Naująjį Tes
tamentą" ir „Raktas į Senąjį 
Testamentą autorius, praves 
vienos dienos dvasinį susi
kaupimą Ateitininkų na
muose kovo 22 d. Prašome re
zervuoti tą dieną pabuvojimui 
su šiuo retu svečiu. 

x R ū k o „ B u b u l i s ir 
Dundulis" Chicagoje. Jau 
senokai Chicagoje bebuvo 
teatrinis pastatymas. Kas 
mėgsta teatrą ir mėgsta svei
kai pasijuokti, neturėtų pra
leisti šios progos. St. Pe-
tersburgc teatro grupė sausio 
26 d. pasirodys Jaunimo cen
tre. Rengėjas — Jaunimo cen
tras. Visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankv ti! Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x Vincas Benokrai t is , Cle-
veland. Ohio, dosnus lietuviš
kų darbų ir spaudos rėmėjas, 
..Draugo" garbės prenumera
torius, minėdamas garbingą 
savo amžiaus sukaktį per mū
sų bendradarbį V. Račiūną 
ats iuntė 500 dol. dienraščio 
palaikymui. I^abai dėkojame 
mūsų mielam rėmėjui ir kartu 
linkime geros sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos 1986 
metuose. 

x Peter J . Kildos prisi
minimui, kuris iškeliavo į Am
žinybę 1985 m. birželio mėr... 
jo įsteigto fondo administra
torius prof. Jack J. Stukas. 
VVatchung, Nevv Jersey. pildy
damas jo valią ir pageida
vimą, atsiuntė iš to fondo 500 
dol. „Draugo" paramai. I^abai 
dėkojame. 
x Zurnl. Vladas ir Dalia 

Butėnai, vVashington, D.C., 
Jeronimas Landsbergis. Free-
port, N.Y.. Jonas Gliosas. St. 
Petersburg Beach. Fla., Anna 
Grabas, Onida. Cal., Marija 
Saltonas. Jupiter. Fla.. K. Uk 
nevičiu8, Woodhaven, N.Y., 
Marija Markevičius, So. 
Omaha. Nebr., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. auką. Nuoširdūs 
ačiū. 
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x „Draugo" atkarpoje 
šiandien baigiame spausdinti 
Audronės A. B. novelę „Pir
moji Eglutė". Rytoj pradėsime 
spausdinti ilgesnę recenziją, 
parašytą J. Dainausko „Šioje 
ir anoje Nemuno pusėje". 

x Rima Polikaitytė, Mari
jos aukšt. mokyklos mokinė, 
laimėjo žymenį ir 50 dol. boną 
VFW 39-tam metiniam kon-
teste. Žymens įteikimas buvo 
sausio 5 d. posto būstinėje 
Archer Ave. Be moksleivių iš 
Marijos aukšt. mokyklos, daly
vavo iškilmėse ir Rimos tėvai 
Irena ir Juozas Polikaičiai. 

x Kun. Ričardas šaud i s , 
dirbęs Marąuette Parko Švč. 
M. Marijos Gimimo parapi
joje, paskirtas į kariuomenės 
vikariatą. Jis bus VVashing-
tone, D.C., kancleris prie 
kariuomenės ordinaro vysk. J. 
Ryan ir ten dirbs pastoracinį 
ir administracinį darbą. Mar
ąuette Parko parapiečiai jo 
tikrai gailisi, nes savo būdu ir 
švelnumu užsitarnavo visų 
pagarbą. 

x „Da inavos" ansamblis 
„Lietuviškas vestuves", kurias 
statė amerikiečių visuomenei 
Morton East auditorijoje, pa
kartos Marijos mokyklos audi
torijoje gegužės 11 d. 

x J o n a s Gliosas, buvęs 
ilgametis „Draugo" spaustu
vės darbuotojas, šiuo metu gy
venąs Floridoje, a ts iuntė 
„Lietuvos bažnyčių" knygų 
autoriui laišką, kuriame rašo: 
„Negaliu atsigrožėti Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčių 
knyga, ypač miesto bažnyčio
mis. Vartai knygos lapus — 
taip viskas artima ir miela. 
Mes, vilniečiai, lankėme tas 
bažnyčias prieš 40 metų. O da
bar matome jas ryškiuose pa
veiksluose. Tik Šv. Jono 
bažnyčioje negirdėti a.a. kun. 
Alfonso Lipniūno balso..." 

x Muz. Juozas Sodai t is 
vadovaus giesmėms ir dai
noms Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį nuo 2 v. p.p. Dalyvauja 
visi kultūrinės programos atli
kėjai. Kraujospūdžio mata
vimas. Grybų užkandis. Alvu
do gėrybėmis pasivaišinimas. 
Visi laukiami. 

x Marąuet te Parko Lie
tuvių namų savininkų susi
rinkimas bus sausio 17 d., 
penktadienį, 6:30 vai. vak. 
parapijos salėje. Susidarė 
svarbių reikalų, kuriuos rei
kės aptarti, todėl valdyba 
prašo visus gausiai dalyvauti, 
sumokėti nario mokestį, rašy
tis naujais nariais ir tuo stip
rinti organizaciją. Po susi
rinkimo bus užkandžiai, 
kuriuos paaukojo Baltic 
Bakery savininkai Ankai. 

x Lietuviai pensininkai 
kovo 4 d. organizuoja 12 dienų 
išvyką į Europą. Aplankys tris 
miestus ir jų įdomybes. Re
gistruojasi pas J. Skeivį tel. 
778-6536. Praėjusių metų išvy
ka visiems buvo įdomi, taigi ir 
dabar nedelsiant reikia regist
ruotis. 

x Juozas Salinis, Universi-
ty Convalescent & Nursing 
Home, Livonia, Mich., mūsų 
garbės prenumeratorius ir dos
nus aukotojas, kuris kiek vie
neriais metais „Draugą" 
paremia didesne auka, ir šiais 
metais per Reginą Pikūnienę 
pratęsė jo prenumeratą su 200 
dol. auka. J. Salinį ir toliau 
laikome garbės sąraše, o už 
nuolatinę paramą lietuviš
kam dienraščiui tariame nuo
širdų ačiū. 

x Aldona A. Bačkaitis, 
Great Falls, Virginia, mūsų 
nuoširdi rėmėja, per mari
jonus įteikė 50 dol. „Draugo" 
paramai. Labai dėkojame. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Prezidento Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai su globėja Jūra Vasi
liauskiene gruodžio 15 d. važiavo \ senelių prieglaudą pavaišinti senelius savo keptais pyra
gaičiais ir pagiedoti kalėdines giesmes. Juos labai gražiai pasitiko seselės kazimierietės, ypač 
ses. Gabrielė ir ses. Genovaitė, naujoji Šventosios Šeimos vilos administratorė. 

Nuotr. J . Mockaitienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 
MINĖJIMAS 

Chicagoje p a g r i n d i n i s 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 16 d. 
10:30 vai. ryto. Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje vysk. 
Vincentas Brizgys aukos šv. 
Mišias ir pasakys pamokslą. 
Evangelikams 10 vai. r. 
pamaldas laikys ir pamokslą 
pasakys vysk. Ansas Trakis 
Tėviškės bažnyčioje. Minėjimo 
iškilmės vyks 2 vai. p.p. Mari-

x P . Algis Raulinaitis, 
Burbank, f ai., „Draugo" 
premijuoto romano mece
natas, garbės prenumera
torius, visuomenininkas, pra
tęsė prenumeratą su tokiu 
laiškučiu: „Noriu nors keliais 
žodeliais padėkoti Jums ir vi
siems Jūsų talkininkams ui 
„Draugo" redagavimą ir 
leidimą. Jūs esate tas ryžtas 
tarp plačiame pasaulyje išsi
skirsčiusių lietuvių ir tik dėka 
Jūsų sužinome, kas dedasi už 
mūsų vietinio lietuviško hori
zonto. Ateinančiųjų 1986 metų 
proga linkiu Jums visiems 
daug ištvermės ir sveikatos 
bei Dievo pagalbos sunkiame 
Jūsų darbe. Ta pačia proga 
pridedu ir 200 dol. čekį". P. A. 
Raulinaitį ir toliau laikome 
garbės sąraše, o už auką ir 
mielą žodį tariame didelį ačiū. 

x Kun. Victor Pavalkis , 
Šv. Jono Krikštytojo parapi
jos klebonas. Milpitas, Cal., 
mūsų garbės prenumeratorius 
ir didelis lietuviškos spaudos 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
1986 metams ir kartu pridėjo 
100 dol. „Draugo" stip
rinimui. Kun. V. Pavalkį ir 
toliau laikome garbės sąraše, 
o už mielą ir realią auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

x S tasys Pe t ru l i s , Chi-
cago, 111.. lietuviško žodžio my
lėtojas, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą 1986 metams su 
visa šimtine. St. Petrulį įrašo
me į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už gražią paramą 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Dail. Vanda Balu-
kienė, Oak l^ivvn, 111., akt. 
Eglė E. Vilutienė, Chicago, 
111., Vytautas Lumbis, St. Pe
tersburg, Fla., Liucija Gali-
nauskaitė, Baltimore, Md.. An
tanas Dagilis, Westland, 
Mich.. Steponas Srubas , 
Menasha, Wisc. Elena Wait. 
Joliet, Iii. Pranas Stankus. 
Hartford, Conn.. Wm. Jakubs, 
Cleveland, Ohio, Petras Pet
raitis. Richmond Hills. N.Y., 
Antanas ir Janina Stankai, 
Stuart, Fla., Antanas Ado
mėnas, Santa Monica. Cal., 
kiekvienas atsiuntė už kalė
dines korteles ir kalendorių po 
20 dol. I^abai dėkojame už gra
žias aukas. 

jos aukšt. mokyklos salėje. Pa
grindiniai kalbėtojai bus „Chi
cago Tribūne" redaktorius 
Hcvvard Tyner ir Lietuvos gen. 
konsulas Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles. Meni
nę programą atliks Dainavos 
ansamblis ir Grandies šokėjai. 
Visi kviečiami dalyvauti. 
Chieagos Lietuvių T a r y b a 

P U T N A M A S I R 
RĖMĖJAI 

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų rėmėjų Chieagos 
skyriaus valdybos ir talki
ninkų prieškalėdinis susi
rinkimas įvyko 1985 m. gruo
džio mėn. 5 d. Balfo patalpose. 
Buvo paskaityta seselių at
siųsti sveikinimai ir padėkos 
čikagiečiams rėmėjams. Už 
nuolatinę seselių įvairių dar
bų paramą dėkojo provin
cijole sesuo M. Paulė, o už do
vaną „Eglutei", sutelktą Madų 
parodos renginio dėka — 
sesuo Ona Mikailaitė. Dar 
sveikinimus atsiuntė sesuo M. 
Augusta. 

Susir inkę „apkalbėjo" 
seseles ir jų kilnius darbus, 
taip labai reikšmingus ir gau
sius religiniu, tautiniu, kultū
riniu, artimo meilės ir kitais 
atžvilgiais. Visos pasirašė 
kalėdinius ir Naujų Metų svei
kinimus seselėms ir jau Put-
name gyvenančioms buvu
sioms čikagietėms rėmėjoms 
— Danutei Augienei ir Elenai 
Abelkienei. kurių Chieagos 
rėmėjų veikloje jau labai pasi
g e n d a m a . B e s i v a i š i n a n t 
kalbėjomės apie ateit ies 
planus. 

Po mėnesio, jau naujųjų 
metų sausio 2 d., vėl susi
r i n k i m a s s u k v i e s t a s D. 
Augienės apsilankymo Chi
cagoje proga. 

Danutė Augienė dažnai 
anksčiau vadovaudavo mal
doms prieš ir po susirinkimų, 
todėl ir dabar buvo paprašyta 
sutelkti dalyves maldai. Mels
ta Aukščiausiojo palaimos, jė
gų ir sveikatos seselėms ir 
rėmėjams ir pr is imintas 

neseniai miręs a.a. Kazys 
Barzdukas. 

Pirmininkė Salomėja Endri-
jonienė sveikino ir linkėjo vi
siems rėmėjams sveikatos ir 
darbingų naujųjų metų. Per
žvelgė ateities planus ir 
renginius. Moterų literačių 
vakaras įvyks kovo viduryje. 
Šio vakaro ruošai vadovauja 
Marija Remienė. Buvo kalbė
ta ir apie Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų kongre
gacijos 50-ties metų veiklos 
paminėjimą. Metinė rėmėjų 
ruošiama vakarienė įvyks 
gegužės 5-tą. Metinis visuo
tinis rėmėjų susirinkimas — 
birželyje. 

Valerija Čepaitienė dėkojo 
dalyvavusioms jos brolio dail. 
Telesforo Valiaus supažin
dinimo su jo Monografija 
vakaronėje. 

Danutė Augienė buvo pa
prašyta papasakoti įspūdžius 
apie Putnamą. Ji, apskritai, 
apibūdino seselių darbus ir 
palietė specialias kiekvienos 
seselės pareigas. „O tų darbų 
begalės". — sakė ji. Pati 
Danutė dabar turi rūpestį 
telkti „Eglutei" medžiagą ir 
prenumeratas. Prašė visų pa
galbos. Papasakojo ir apie 
Matulaičio namus, ramius ir 
„kovojančius" pacientus ir 
rūpestį jais. Pasakojo ir apie 
nepaprastai gražią, ramią ir 
malonią sielai ir kūnui Put-
namo aplinką. Netekusi gy
venimo draugo dailininko 
Pauliaus, išleidusi dvi dukras 
ir du sūnus gyveniman, turė
dama dar daug jėgų ir kūry
binės energijos, įprasmina 
savo dienas ten, kur jos dar
bas ir kūrybingumas reika
lingas. „Dieve, už ką man ta 
malonė", — sako Maironio 
giminaitė D. Augienė. Mai
ronis savo viename eilėraš
tyje panašiai bylojo. „Už ką, 
Dievuliau, ta malonė". 

I. Stončienė atnešė susi-
rinkiman neseniai JAV Švie
timo tarybos išleistų D. Au
gienės apsakymėlių vaikams 
„Močiutės pasakos" knygų 
Daugelis „Močiutės pasakas" 

KANADOJE 
— Kun. dr. Jonas Gu

tauskas, buvęs Vytauto D. 
universiteto profesorius, gy
venęs Kolumbijoje, dirbęs To
ronte ir buvęs klebonas Delhi, 
Ont., dabar gyvena Mis-
sissauga Lietuvos Kankinių 
parapijoje. J is šio mėnesio 16 
d. sukanka 80 metų amžiaus. 
Jubiliatas yra išleidęs keletą 
knygų, rašęs nemažai lietu
viškoje spaudoje, išleidęs eilė
raščių rinkinį. Gimęs 1906 m. 
sausio 16 d., kunigu įšven
tintas Kaune 1932 m. gegužės 
21 d. 

— Hamiltono Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė su
darė rinkimų komisiją per Va
sario 16 d. minėjimą išrinkti 
naują valdybą. Komisiją su
daro pirmininkas Alfonsas 
Patamsis, sekr. Stasys Da
lius, nariai — Povilas Kanopa 
ir Aušra 'Pleinytė. Komisijai 
galima pasiūlyti kandidatus į 
valdybą ir į revizijos komi
siją, bet reikia ir raštiško su- f 
tikimo. 

— Prieškalėdines reko
lekcijas Hamiltono Aušros 
Vartų parapijoje„pravedė gruo
džio 13-15 dienomis rytais 
kun. J. Bacevičius, OFM. Pa
mokslininkas čia buvo nau
jas. 

— „Tėviškės Žiburių" sa
va i t r a šč io metinis banketas 
— spaudos balius šiemet bus 
balandžio 5 d„ Atvelykio šeš
tadienį Anapilio salėje. Ta 
proga bus laimėjimai ir bilie 
tai jau dabar pradedami pla
tinti. 

— D a n u t ė Skukauskai-
tė, studijuojanti Carleton uni
versitete Ottavvoje, ypač domi
si Sovietų Sąjungos gyvenimu 
ir Rytų Europos institute yra 

išklausiusi tam tikrą kursą. Ji 
parašė ir darbą apie vaikų 
Ivietimą okupuotoje Lietu
voje, panaudodama literatū
rą lietuvių, anglų, rusų ir 
vokiečių kalbomis. Ji nori būti 
žurnalistė, bet taip pat susi
pažįsta su Sovietų tikruoju gy
venimu ir okupuotųjų kraštų 
persekiojimu. 

VOKIETIJOJE 

Susimąstęs jaunimas klausosi paskaitos. FS kairės: F.das Čepulis ir 
Kristina Lukaitė 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

Čia įsigijo. Linkėjome Danutei 
dar daug rašyti ir kurti. 

Dar ilgai buvo dalintasi 
įspūdžiais, vaišintasi pačių 
dalyvių suneštais skanėstais. 
Plačia šypsena, nuošaliai sė
dėdamas, puošėsi Kostas Doč
kus, kad jo sužvejotos ir žmo
n o s J a d v y g o s s k a n i a i 
paruoštos žuvies tuoj pat 
neliko ant lėkštės. 

Agnė Kižienė 

ALVUDO VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 29 d., Alvudo Liet. 
Sodyboje įvyko visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame val
dybos pirmininkas dr. Jonas 
Adomavičius pateikė platų ir 
išsamų valdybos pranešimą. 
J i s buvo pilnai priimtas. 
Pirmininkas dėkojo visiems 
Čia dirbusiems ir rėmusiems 
Alvudo geravales pastangas, 
kviesdamas visus ir toliau bro
liškam sugyvenimui. 

Susirinkimui pirmininkavo 
Jonas Kavaliauskas ir sekre
toriavo Antanas Kevėža, kuris 
perskaitė ir pereito visuotinio 
susirinkimo protokolą. Jis čia 
buvo priimtas be pataisų. 

Iždininkė Anelė Kirvaitytė 
pateikė pranešimą Alvudo ka
sos ir revizijos komisijos 
pirmininkas Romas Kovas 
savo pranešime patvirtino, 
kad piniginė apyskaita buvo 
vedama teisingai ir kasos sto
vis tvarkoje. Visuotinis susi
rinkimas apyskaitą priėmė ir 
patvirtino. Vienbalsiai buvo 
perrinkta Alvudo valdyba 
kitai kadencijai: dr. Jonas 
Adomavičius — pirmininku, 
dr. Ona Vaškevičiūtė — vice
pirmininke, Algis Karaitis — 
vicepirmininku, Zenonas Šu
kys — vicepirmininku, Anelė 
Kirvaitytė — iždininke, An
tanas Kevėža — sekretorium, 
Jonas Pucėta — sekretoriaus 
pavaduotojas ir Mykolas Ki-
riejus — valdybos nariu. Revi
zijos komisijon išrinkti Ro
mas Kovas — komisijos 
pirmininku, Alfonsas Šidagis 
— komisijos nariu ir Marty
nas Nagys — komisijos nariu. 

Alvudo sąskaitybą ves Jo
nas Kirvaitis. Susirinkimas 
praėjo šil ta solidarumo 
dvasia. 

S. Razgaitis 

— Prof. dr. Antanas Ma
ceina, mūsų žymusis filo
sofas, rašo „Europos LF bičiu
l ių" biuleteny, kad yra 
„akibrokštas krikšto jubilie
jui", kai buvo paskelbta dra
mos konkursas, o užmiršta, 
kad tai yra religinis įvykis, 
kuris turėjo būti paskatas 
parašyti „Lietuvos Bažnyčios 
istoriją" ar religinį veikalą, 
kai istorija parašyti jau per-
vėlu. Drama bus užmiršta su 
scenos uždarymu, rašo profe
sorius, kai reikia krikščiony
bės jubiliejui palikti ką nors 
vertingo ir išliekančio. 

— Kęstutis Ivinskis, a.a. 
prof. Zenono ir Paulinos I-
vinskių sūnus, baigė geriau
siais pažymiais matematiką. 
Dabar gavo stipendiją iš Max 
Planck instituto daryti mate
matikos doktoratą. K. Ivins
kis yra veiklus lietuviško jau
nimo Vokietijoje vadovas. 

— Stud. Jūratė Barasai-
tė, dalyvavusi Pabaltiečių su
rengtame Laisvės ir taikos žy
gyje ir demonstracijose, savo 
įspūdžius papasakojo Lietu
vių jaunimo ruoštame semi
nare, kartu rodydama švedų 
gamybos video-filmą. 

— Lietuvių literatūros 
būrelis spalio 11-13 dienomis 
Annaberge susipažino su iš 
Lietuvos kilusio Nobelio lau
reato Czeslavv Milosz kūrybą, 
ypač jo romanu „įsos slėnis". 
Plačiau apie tai kalbėjo stud. 
Artūras Panceris. Kitas susi
rinkimas bus balandžio 11-13 
dienomis ir bus nagrinėjama 
Ievos Simonaitytės „Aukštųjų 
Šimonių likimas", palyginant 
jos personažus su Suder-
manno rinkiniu „Litauische 
Geschichte". 

— A. a. Stasys Kund
rotas mirė Vechtoje pereitų 
metų liepos 9 d. Palaidotas 
Vechtos kapinėse. Buvo gimęs 
1899 m. sausio 14 d. Kuršė
nuose. Buvo savanoris kū
rėjas. Kurį laiką dirbo sava
n o r i š k a i V a s a r i o 16 
gimnazijoj, kai jau buvo išėjęs 
į pensiją. Paskui gyveno 
Vechtos senelių prieglaudoje. 

— A. a. Pranas Leškevi-
čius mirė pereitų metų lapkri
čio 9 d. Berlyne, sulaukęs 80 
metų amžiaus. Liko duktė Ni
jolė Schvvarzhans su šeima, o 
Žmona Marta buvo jau seniau 
mirusi Berlyne, kur ir yra 
palaidotas. 

— Vasario 16 gimna
zijos abiturientams pagal lie
tuviškas tradicijas buvo su
r e n g t a s š i m t a d i e n i s 
evangelikų parapijos namų 
salėje lapkričio 9 d. Abiturien
t a s A r v y d a s H e r b s t a s 
papasakojo šimtadienio papro
čius, ateinančius iš Lietuvos. 
Šiemet yra penki abiturientai: 
Inga Bitautaitė, Daiva Ko-
rintaitė, Arvydas Herbstas, 
Steponas Kairys ir Akselis Ty-
deksas. Pasisvaidę su dvylik
tos klasės moksleiviais sąmo
ja i s , paskui vieni kitus 
apdovanojo. Dovanas įteikė 
kun. A. Bernatoniui, mergai
čių bendrabučio vedėjai Genei 
Venckuvienei, rožėmis apdo
vanojo mokyt. Br. Lipšienę ir 
M. Schuldes ir šį pobūvį su
rengti padėjusią Eug. Lucienę. 
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