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Sovietinėje mokykloje 
LTSR Š v i e t i m o Ministeri

j a i 
Klaipėdos raj. Gargždų m. 

moksleivių tėvų 
ir artimųjų 

P A R E I Š K I M A S 
Mes, moksle ivių tėvai, 

senuoliai ir artimieji, kreipia
mės į J u s su labai opiu 
klausimu. 

Sių metų vasario 16 d. 
Gargždų I-os vid. mokyklos 
direktorius Jac ikas pasišaukė 
IV klasės moksleivį Saulių 
Uncevičių ir ėmė klausinėti, 
kas iš mokyklos eina į bažny
čią. Direktorius iš sudaryto 
sąrašo skai tė pavardes ir 
klausė mokinį, kas eina į 
bažnyčią. Dalį vaikas patvir
tino. 

S. U n c e v i č i u s pasisakė 
draugams apie pokalbį su 
direktoriumi. Apie sudarytą 
sąrašą sužinojo mūsų vaikai, o 
iš jų ir mes. Toks direktoriaus 
elgesys mus labai sukrėtė: jis 
ruošiasi persekiot i mūsų 
vaikus už bažnyčios lankymą 
per klasių auklėtojus ir kito
kiais būdais. 

Prieš tokį direktoriaus elge
sį mes griežčiausiai protes
tuojame. Taip pat reikalau
jame Konstitucijos garan
tuojamos sąž inės laisvės 
sau bei savo vaikams ir mūsų 
teisių gerbimo auklėjimo srity
je. 

Di rektor ius jau mažus 
vaikus moko išdavinėti savo 
draugus ir kelti tarpusavio 
nesantaiką, kai visur skelbia 
rna draugystė. 

I Hrektorius turėjo pasimoky
ti iš šių metų sausio 16 d. įvy
kių, kai du neseniai buvę šios 
mokyklos auklėtiniai, apiplėš-

dami savo auklėtojų sandėlį, 
patys sudegė, o jų padėjėjas 
pristatė molicijai. Tai buvo 
kaip tik tokie, kurie išpildė 
direktoriaus norą — nebelan
kė bažnyčios. Matyt, jis nori ir 
mūsų vaikus tokiais padaryti. 

Rajono Liaudies švietimo 
skyriaus vedėjas Klizas šių 
metų vasario 14 d. ,,Bangoje" 
rašė: „Dažnai atokvėpio 
valandėlėmis atvirai kalba
mės su mokytojais, kurie 
mokyklai pašventė ne vieną 
savo gyvenimo dešimtmetį, 
tačiau nuogąstauja, kad vyres
nieji moksleiviai kažkokie 
nesuprantami, įžūlūs, neger
bia mokytojų. Tai pasakytina 
ne apie visus mokinius, bet 
apie tuos, kurie suteikia 
daugiausia rūpesčių mokyk
lai, tuos, kurie svarstomi įvai
riose nepilnamečių instanci
jose, o norimų rezultatų kaip 
nėra. taip nė ra" . Jiems 
išauklėti jis siūlo pažvelgti į 
literatūrinio herojaus paveiks
lą..." Ką bepadės fantastiniai 
herojai, jei nepadeda rimtes
nės konkrečios preimonės? Tai 
yra kaip tik tokie, kurie 
nebejaučia atsakomybės prieš 
aukštesnį autoritetą, nes yra 
ateistiškai išauklėt i . To 
nepadarys mūsų į Dievą tikin
tys vaikai, — faktai įtikina. O 
direktoriaus ir mokytojų 
antireliginė propaganda, 
tikinčiųjų vaikų nuolatiniai 
pašiepimai nori mūsų vaikus 
paversti niekam tikusiais. 
Todėl Jus prašome perspėti 
direktorių ir mokytojus, dėl 
religijos nepersekioti mūsų 
vaikų ir nesikšti į mūsų parei
gas. 

19S4.II. 19 
Pasirašė 300 asmenų. 

(Bus daugiau) 

Sovietai verčia emigruoti 
M a s k v a . — Pasaulyje žino

mo disidento žmonai, kurios 
vyras praleido daugiau kaip 
20 metų kalėjime, darbo 
stovyklose ir ištrėmime, KGB 
tarnautojai liepė įteikti prašy
mą, kad jos šeima norinti 
emigruoti. 

Si moteris yra Larisa Bogo-
raz, kurios vyras Anatolijus 
Marčenko šiuo metu yra 
Chistopolio kalėjime. Ji at
sisakė įteikti prašymą, jei 
nebus jai leista pasikalbėti su 
vyru, a r j i s t ikrai nori 
emigruoti. 

Jai buvo leista pasimatyti 
su vyru tik 1984 m. balandžio 
mėnesį, tai yra po trejų metų, 
kai jis buvo nuteistas dešim
čiai metų kalėti. Atlikus šią 
bausmę, dar teks jam būti 
penkis metus ištrėmime už 
agitaciją prieš sovietus. 

N e l e i d o pas ika lbė t i 
su vyru 

KGB agentai - pranešė jai, 
kad nebus leista pasimatyti su 
vyru. T a d a ji įteikė raštu 
pareiškimą, kad ji nenori 
emigraci jos blankų, kol 
nepasikalbės su vyru. Tik tada 
jai buvo pasakyta, kad jai bus 
pranešta vėliau. Tai įvyko 
lapkričio 21 d. Marčenkos turi 
13 m. sūnų Pavel. Anksčiau 
jau dukart sovietai ragino 
Marčenko emigruoti, bet jis 
atsisakė. 

Emigracija Sovietų Sąjun
goje yra labai suvaržyta, nors 
žydams pasiseka, kad jų daug 
daugiau išemigruoja, negu 
kitų tautybių žmonių. Pasku
tiniu metu, kai buvo didesnis 

Du frontai: Kongrese 
ir Nikaragvoje 

Prezidentas posėdžiauja su komisija, kuri tiria Tautinės Saugumo tarybos darbus Irano ginklu 
pardavimo reikaluose. Iš kairės buvęs senatorius John Tower, o kitoje prezidento pusėje buvęs 
senatorius Kdmund Muskie ir admirolas Brend Skovvcroft. 

Sovietų Sąjunga 
kaltina Iraną 

spaudimas iš užsienio, buvo 
daugiau išleista disidentų į 
užsienį. 

P a r a š ė knygą 
Anatolijus Marčenko yra 48 

m. Jis yra parašęs savo 
išgyvenimų knygą, pavadintą 
..Mano liudijimas"'. Joje 
aprašomas darbo stovyklos 
gyvenimas. Rankraštis yra 
skleidžiamas Sovietų Sąjun
gos pogrindyje ir jau atspaus
dintas Vakaruose keliose 
kalbose. 

Pirmą kartą Marčenko buvo 
nuteistas 1957 m. Vėliau 1960 
m. buvo įkalintas 6 m. už 
išdavimą, o 1986 m. už 
prasilenkimą su vidaus įstaty
mais nuteistas 1 m. bausme, 
bet Šiai dar nepasibaigus, vėl 
nuteistas 2 m. kalėjimu už 
dviprasmiškų žodžių panaudo
jimą prieš valdžią. Išleistas 
1971 m. turėjo gyventi ištrėmi
me Irkutsko provincijoje, kur 
sutiko savo būsimąją žmoną, 
kuri taip pat buvo ištremta už 
dalyvavimą demonstracijose, 
kai sov ie ta i į s iveržė į 
Čekoslovakiją 1968 m. 1975 m. 
Marčenko vėl buvo nuteistas 4 
m. už administracinių taisyk
lių pažeidimą, kai jis buvo 
išleistas iš kalėjimo. 1981 m. 
vėl nuteistas 10 m. kalėjimu už 
pasisakymus prieš Sovietų 
Sąjungos sistemą. O kai atliks 
šią bausmę, dar turės būti 5 m. 
kitame ištrėmime. 

P r i k l a u s ė 
Helsinkio grupei 

KGB agentai nesako, kodėl 
jie turi išvažiuoti. Atrodo, kad 

Maskva. — Sovietų vyriau
sybės laikraštis Izvestia 
apkaltino Iraną, kad jis pade 
da Amerikai vesti nepaskelb
tą karą prieš Afganistaną. 

Tuo pačiu metu Izvestia 
sako. kad Iranas veda bjaurią 
propagandą prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri palaiko jos 
p a s t a t y t ą Afgan i s t ano 
komunistinę valdžią. J i s 
toliau kaltina Iraną už kišimą
si į Afganistano vidaus reika
lus, palaikant sukilėlius ir 
vadovaujant agresijai. 

. . Iranas. dalyvaudamas 
subversyvinėje veikloje prieš 
demokratinę Afganistano 
respubliką, rikiuojasi kartu su 
Amerika ir jos sąjunginin
kais", rašo toliau Izvestija. 

Ši sovietų ataka prieš Iraną 
yra gana griežtoka, ko nebu
vo daugelį mėnesių, ir atrodo, 
kad blogėja santykiai tarp tų 
kraštų. 

Izvestia mano, kad yra 
kažkoks ryšys tarp Irano poli
tikos ir ginklų gavimo iš 
Amerikos per Izraelį. Laikraš
tis sako, kad adm. John Poin-
dexter, buvęs saugumo reika
lų patarėjas prezidentui, yra 
pasakęs, kad dalis ginklų, ku
riuos gavo Iranas, buvo skirti 
afganistanų partizanams. 

T e h e r a n a s padeda 
VVashingtonui 

Taigi, kieno naudai esą, jei 
ne Amerikos, Izraelio sionistų 
ir kitų reakcionieriškų jėgų 
reikalui padeda dabartinis 
Iranas. Žodžiuose jie pasisaką 
prieš imperialistus, bet tikru
moje bendradarbiaują su 

imperialistų jėgomis, kurios 
veda nedeklaruotą karą prieš 
demokratinę Afganis tano 
respubliką, — rado Izvestija. 
Afganų sukilėliai, neseniai 
pagrobti netoli Irano sienos, 
p a s a k ę , kad jie g a u n a 
instrukcijas ir ginklus iš 
Irano. Šiais metais Irano oro 
ir žemės pajėgos esą padariu
sios į Afganistano teritoriją 
net 60 agresijos veiksmų. 

K a r i n g a s I r a n o 
pa re i šk imas 

Irano ministeris pirminin
kas Mir Hossein Mousavi 
pasakė, kad bus atsiteista 
kiekvienam kraštui, kuris 
padės Irakui. Savo pareiški
me spaudai premjeras aiški
no, kad būtų didelė klaida 
galvoti, kad Iranas užmirš 
tuos kraštus, kurie padeda jo 
priešui. 

Teheran Times laikraštis 
dar prideda, kad Golfo kraštų 
vyriausybės, kurios leis Irako 
jetams naudotis jų aerodro
mais, gali susilaukti Irano 
raketų atakos. 

nonma nusikratyti nepalan
kiais asmenimis, kurie niekad 
nebus palankūs komunistų 
režimui. Daugel disidentų nori 
pasilikti, kad galėtų politiniai 
kovoti savo krašte. 1974 m. jie 
buvo norėję išvykti į Ameriką, 
bet sovietai neišleido, o vietoj 
to pasiūlė vykti į Izraelį. Jie 
atsisakė. Marčenkos žmona 
yra žydė, o jis pats ukrainie
tis. KGB agentas dabar jai 
pasakęs, kad, jei jie nenori 
išvažiuoti, tai jos vyras būsiąs 
dar ilgiau kalėjime, o ir jai 
pačiai bus surasta vieta. 

Ana to l i j u s Marčenko 
priklausė Helsinkio Aktų 
priežiūros komitetui kartu su 
Yuri Orlovu, kurie sekė, kad 
Sovietų Sąjunga vykdytų savo 
pasirašytus pasižadėjimus 
Helsinkyje. 

Mirė kun. 
L. Jakubauskas 

Lapkričio 25 d. Kaune buvo 
palaidotas Karmelitų Šv. 
Kryžiaus parapijos altarista 
a.a. kun. Leonas Jakubaus
kas. Velionis buvo gimęs 1900 
m. gruodžio 29 d. Kunigu 
įšventintas Kaune 1937 m. 
gegužės 22 d. Dirbo įvairiose 
parapijose vikaru ir klebonu, 
paskiausiai buvo tik altarista 
— pensininkas. 

Tai jau dvidešimt pirmasis 
šiemet okupuotoje Lietuvoje ir 
ketvirtas Kauno arkivyskupi
joje miręs kunigas. Kauno 
arkivyskupijoje jau yra apie 
M parapijų, kurios neturi savo 
kunigo ir yra aptarnaujamos 
kaimyninių parapijų kunigų. 
Kauno Kunigų seminarijon 
komunistinė valdžia teleidžia 
priimti tik apie 30 kandidatų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Genevoje sovietai sako. 
kad atnaujins branduolinius 
ginklų bandymus, jei Ameri
ka iki naujų metų nepaskelbs 
moratoriumo. 

— Buenos Ai res Argen
tinos Vyriausias teismas 
nusprendė, kad 98 metų įstaty
mas, draudžiąs divorsus 
Argentinoje, yra prieš krašto 
konstituciją. Kiti kraštai, 
kurie draudžia divorsą, yra 
Paragvajus, San Marino, Airi
ja. Malta, Filipinai ir Ando
ra. 

— Sirija įsakė išvykti iš 
krašto trims Vakarų Vokie
tijos diplomatams po to, kai 
Yak. Vokietija liepė apleisti 
Bonną trims Sirijos diploma
tams. Bonna tai padarė po to, 
kai Vakarų Berlyno teismas 
nuteisė tris palestiniečius, 
kurie, gavę bombas iš Sirijos 
ambasados Rytų Berlyne, 
subombardavo vokiečių-arabų 
draugystės klubą. 

— Maniloje iš pravažiuo
jančios mašinos buvo nušau
tas Filipinų prezidentės Aqui-
no politikos rėmėjas Ulbert 
Ulama Tugung, kuris buvo 
M i n d a n a o p r o v i n c i j o s 
valdžios pirmininkas. 

Skubiai 
padėkime estui 

Tuoj pat siųskime telegra
mas prezidentui Ronald 
Reaganui ir generaliniam 
prokurorui Ed\vin Meese ir 
prašykime, kad estas Kari 
Linnas nebūtų deportuojamas 
į Sovietų. Sąjungą. 

Skambinkite Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės telefonu 
778-2200. Cia budi mūsų 
jaunimas, kuris jums patar
naus ir išsiųs tas telegramas. 

Galima skambinti ir Baltų
jų rūmų telefonu 1 -202-456-
7639 ir prašyti, tik trumpai, 
kad prezidentas sulaikytų esto 
Kari Linnas deportavimą. 

Washingtonas . — Baltųjų 
rūmų vyresnieji pareigūnai 
sako, kad Nikaragvos kovo
tojai gavo daug mažiau pini
gų, negu kad generalinis 
prokuroras buvo pranešęs. 
Dalis tų gautų pinigų iš 
parduotų ginklų pelno galėjo 
būti pervesti kitoms kovotojų 
grupėms, kurios veda kovas 
prieš komunistinius režimus 
kituose kraštuose. 

Nežiūrint šių spekuliacijų, 
Valstybės departamento ir 
administracijos vyresnieji 
pareigūnai mano, kad tie pini
gai galėjo patekti į Angolos ir 
Afganistano kovotojų prieš 
komunistus rankas. 

Kovotojams 
t rūks ta pinigų 

Praeitą savaitę ganeralinis 
prokuroras E. Meese sakė, kad 
tarp 10 ir 30 mil. dol. buvo 
atiduoti contras. Vakar Elliott 
Abrams, kuris yra Valstybės 
sekretoriaus asistentas Ameri-
kų reikalams, pranešė, kad 
Nikaragvos laisvės kovotojai 
nebeturi pinigų, nes tie 27 mil. 
dol., kurie buvo Kongreso 
p a s k i r t i ne k a r i n i a m s 
tikslams, jau pasibaigė. Jie 
savo lauko ligoninėje žaiz
doms naudojamus raiščius 
išplauna vandenyje ir vėl 
naudoja aprišti žaizdoms. 

Contras vadai ir kiti oficia
lūs asmenys mano, kad Irano 
pinigai buvo Tautinės Saugu
mo t a rybos n a u d o j a m i 
užmokėti už ginklus, kurie 
buvo išmesti sukilėliams. 

Bet kai buvo išnagrinėta, 
kiek galėjo būti tų reikmenų 
išmesta contras, pasidarė 
aišku, kad jokiu būdu negalė
jo būti už 10 mil. dol. Contras 
nieko panašaus nėra gavę, 
kad būtų militarinė parama už 
30 mil. dol, sako oficialus 
administracijos pareigūnas. 

Piloto p r a n e š i m a s 
Lėktuvo pilotas VVilliam 

VVehrell, kuris kelis kartus 
vežė pagalbą contras kovo
tojams, mano, kad jokiu būdu 
negalėjo už tiek milijonų 
pervežti ginklų ir kitų reikme
nų Nikaragvos sukilėliams. Jo 
telefonas kaip tik buvo rastas 
EI Salvadore, kuriuo palaiky
davo ryšį su Floridoje esančiu 
vienu iš vadų. J i s bus 
apklausinėjamas Amerikos 
pareigūnų apie jo rolę šioje 
situacijoje. Bet jis sako, kad 
visa teikiama parama contras 
yra neįtikėtinai maža. 

Contras vadai sako, kad jie 
yra gavę tarp 2 ir 3 milijonų 
dol. dovanomis iš privačių 
asmenų, ką ir Valstybės 
departamentas teigia. 

I rano pinigai 
ki t iems 

Kalbant apie tai. kur galėjo 
dingti didesnė dalis pinigų, 
vyresnis valdžios pareigūnas, 
kur is skaitė ž v a l g y b o s 
pranešimus iš praeitų metų. 
sako. kad yra tam tikrų įrody
mų, kad iraniečių pinigai buvo 
naudojami ir kitiems projek
tams. Jis atsisako pasakyti, 

— Vienoje austrai pradėjo 
tikrinti meno paveikslus, kurie 
karo metu buvo konfiskuoti ir 
nacių sukrauti Austrijoje. 
Žydų organizacijos ieško karo 
metu dingusių brangių meno 
kūrinių ir pagal 1985 m. susi
tarimą dabar pradedami 
patikrinimo darbai sandėliuo
se. Austrijos kanclerio padė
jėja Eva Novotny pasakė, kad 
šį reikalą nori baigti kaip tik 
galima greičiau. 
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kam tie pinigai buvo išleisti, 
tačiau nepaneigia, kad su jais 
buvo galima padėti kovo
tojams Angoloje ir Afganis
tane. Tai galima esą susidary
ti v a i z d ą iš t o , k a i 
paskutinėmis dienomis yra 
tikrinami slapti dokumentai, 
kurie tik Saugumo tarybai 
teprieinami. 

Vasario mėnesį prezidentas 
Reagan leido išleisti 15 mil. 
dol. part izanų pagalbai 
Angoloje, kurie kovoja prieš 
marks i s t inę savo krašto 
vyriausybę. Jau keli metai 
Amerika duoda paramą, kuri 
niekur neskelbiama, kurie 
kovoja Afganistane prieš 
sovietų trupes. Kas nors turi 
visas šias paramos progra
mas finansuoti. Valstybės 
depar tamento pareigūnai 
nieko nežinojo apie tai, kol to 
nepranešė praeitą savaitę 
generalinis prokuroras E. 
Meese. 

P a d ė k a prezidentui 
ir pulk. Nor th 

Contras išsilaikė 4 metus, 
bet Nicaragvos laisvės kovo
tojų vadai sako, kad dabar 
jiems ateina pražūtis ir tai ne 
iš Nikaragvos pačios, bet iš 
VVashingtone kilusio skanda
lo, kuris ne nuo jų priklauso. 
Trys vyriausi Jungtinės Ni
karagvos Opozicijos — UNO 
— vadai Miami mieste buvo 
susirinkę aptarti susidariusią 
padėtį ginklų skandale. Jie 
išreiškė padėką prez. Reagan 
ir pulk. North. Jie mano, kad 
naujasis Kongresas nebus 
jiems palankus. ,,Mes visad 
turėjome kovoti dviejuose 
frontuose: vieną Kongrese, o 
kitą Nikaragvoje", pasakė 
Adolfo Calero, UNO direkto
rius. „Mes esame pasiruošę 
atsakyti Kongresui į visus 
klausimus, jei tik būsim 
k laus iami . Mes prašome 
atskirti mus nuo Irano įvykių, 
Realybė yra ten, kur yra Nica-
ragva, ir mes esame tam, kad 
atneštume demokratiją tam 
kraštui", sako Alfonso Rebe-
lo, vienas iš trijų UNO direk
torių. „Kongresas neturėtų 
paversti savo vidaus proble
mas į tai, iš ko džiaugtųsi 
marksistai Nikaragvoje". 

Didžiausias contras rėmė
jas dabar VVashingtone yra 
Valstybės sekretoriaus asis
tentus Elliott Abrams. jei 
neskaitysime prezidento. 

Tr iumvi ra ta s 
UNO triumviratą, kuris 

vadovauja Nikaragvos laisvės 
kovotojų frontui, sudaro 
Adolfo Calero, Alfonso Rebelo 
ir Artūro Cruz. Jie sako, kad 
nėra gavę pinigų iš Iranui 
parduotų ginklų. Tik Salva
doro partizanai ir sandinistai 
neturi bijoti, iš kur gaus 
paramos, nes jiems padeda 
Kuba ir rusai, sako Adolfo 
('olera. Pulkininko North 
atleidimas yra didelis smūgis 
Nikaragvos kovotojams, nes 
jis yra aukštos moralės vyras 
ir gaila, kad jis turėjo nuken
tėti, sako Artūro Cruz. vienas 
iš tų trijų vadų. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 4 d.: Barbora, Jo

nas D., Vainotas, Liugailė. 
Gruodžio 5 d.: Sabas. Krispi-

na, Vintilas, Alanta. 

Saulė 
4:20. 

ORAS 
teka 7:00, leidžiasi 

UNO — Nikaragvos laisvės kovotojų vadai: Adolfo Calero. vidury 
Artūro Cruz ir dešinėje Alfonso Robelo. 

Temperatūra dieną 27 L, 
naktį 17 L Salta ir debesuota. 

/ 
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SU JONU ŠVOBA 
ATSISVEIKINANT 

lapkričio 15 d. Beaumont 
ligoninėje negailestinga mir
tis iš mūsų tarpo išrovė darbš
tų visuomenės darbuotoją ir 
keletos organizacijų narį Joną 
Švobą. 

A.a. Jonas Š v o b a 

Jonas Švoba gimė 1902 m. 
vasario 10 d. Okainėlių km.. 
Kėdainių valsč. ir apskrityje. 
Skaityti ir rašyti išmokė 
mama prie ratelio. Mokėsi 
rusiškai Okainių mokykloje. 
Baigė Ramygalos progim
naziją. Panevėžio mokytojų 
seminariją, įsigydamas moky
tojo cenzą ir teisę studijuoti. 
Mokytojavo ir studijavo. 1932 
m. baigė Vytauto Didžiojo uni
versitetą ir 1934 m. gavo 
gimnazijos mokytojo cenzą su 
teise dėstyti istoriją, jos meto
diką ir visuomenės mokslus. 

1935 m. vasario 1 d. buvo 
paskirtas Ukmergės gimna
zijos direktorium ir tas p< >i-
gas ėjo iki pirmojo bolšev ik-
mecio. Mokyklose priklausė 
ateitininkams, o nuo 1927 m. 
pilnai įsijungė į politinę visuo
meninę veiklą, kaip tautinin
kas. 1939 m. apdovanotas 
Gedimino III laipsnio ordinu.. 
1943 m. baigė istorijos moks
lus Vilniaus universitete. 

Pasitraukęs iš Lietuvos ir 
gyvendamas Vokietijoje, buvo 
Hanau lietuvių stovykloje 
mokytojas ir gimnazijos direk
torius. 

1949 m. atvyko j Ameriką ir 
apsigyveno Detroite. Dirbo 
Fordo automobilių fabrike, 
mokytojavo Sv. An tano 
p a r a p i j o s l i t u a n i s t i n ė j e 
mokykloje ir įsitraukė j visuo
meninę lietuvių veiklą. Nuo 
darbo laisvu laiku lankė ir 
baigė \Valsh institutą ir įsigi
jo sąskaitininko (Accountant) 
laipsnį. 

J spaudą pradėjo rašyti 
būdamas gimnazistu. Rašė į 
..Progimnazijos laikraštuką", 
. .Krašto balsą". , ,Tautos 
kelią*. Atsidūręs Amerikoje, 
rašė „Dirvoje", ..Naujienose", 
..N. Viltyje", „Karyje", „Tėviš
kės Žiburiuose". Parašė isto
rinę knygą „Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva". 

Priklausė Lietuvių Bendruo
menei. Balfui. Kultūros klu
bui, tautininkams, šauliams ir 
kt. Buvo ALT s-gos direk 
torius, s-gos Garbės narys ir 
kelias kadencijas I )etroito sky
riaus primininkas. Taip pat 
buvo St. Butkaus šaulių kuo
pos narys, 1973 m. išrinktas į 
LSSHT centro valdybą, joje 
išbuvo dvi kadencijas (6 
metus), eidamas sekretoriaus 
ir kultūros vadovo pareigas. 
Apdovanotas Šaulių Žvaigž
dės medaliu ir Šaulių Žvaigž
dės ordinu. 

Jono Švobos kūnas buvo 
pašarvotas Yolandos Zapa-
rackienės laidojimo namuose. 
Gausios gėiių puokštės ir voke
liai su aukomis Sv. Mišioms. 
Lietuvių ir Tautos fondams 
rodė, kaip velionį visi gerbė. 
Karstą dengė Lietuvos trispal

vė, o gale karsto stovėjo St. 
Butkaus š au l i ų kuopos 
vėliava. 

lapkričio 17 d., gausiai 
dalyvaujant parapieciams, 
klebonas kun. Alfonsas Babo-
nas sukalbėjo rožinį. Atsis
veikinimą pravedė savo ir jai 
pavestų organizacijų vardu 
užuojautą šeimai pareikš
dama Yolanda Zaparackienė. 
Po jos kalbėjo ir užuojautą 
pareiškė: ALT S-gos pirminin
ko L. Kriaučeliūno ir Detroito 
skyriaus vardu — skyriaus 
pirmininkas Albertas Misiū
nas: DLOC-vicepirmininkas 
Saulius Šimoliūnas, LB Michi-
gano apygardos, Lietuvių fon
do ir žurnalistų — Vytautas 
Kutkus; St. Burkaus šaulių 
kuopos — vicepirmininkė 
Stefanija Kaunelienė, įdė
dama į karstą Aukštaitijos 
žemės: Dariaus ir Girėno 
klubo ir Lietuvių Namų d-jos 
— Kdvardas Milkauskas, šei
mos ir draugų vardu — Stasys 
Šimoliūnas. Laike atsisvei
kinimo St. Butkaus šaulių 
kuopos šauliai budėjo garbės 
sargyboje. Yolanda Zaparac
kienė paskaitė eilėraštį „Mes 
einam į kapą". Sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

Lapkričio 18 d. po Y. 
Zaparackienės sukalbėtų mal
dų. V. Tamošiūnas ir M. Bau-
kys nuėmė nuo karsto Lietu
vos vėliavą ir perdavė šeimai. 
Buvo išnešta šaulių kuopos 
vėliava, o esantieji praeidami 
pro karstą atsisveikino su 
velioniu. 

Velionio kūnas buvo nuvež
tas į Šv. Antano bažnyčią. Už 
Jono Švobos sielą šv. Mišias 
aukojo kun. Alfonsas Babo-
nas, pamokslo pradžioje velio
nio šeimai savo ir parapiečių 
vardu pareikšdamas užuojau
tą. Vargonavo ir giedojo muz. 
Stasys Sližys. Skaitinius skai
tė M. Baukys. 

Po šv. Mišių ilgos auto-
mobolių vilkstinės buvo nuly
dėtas į Švento kapo kapines. 
Kun. Alfonsui Babonui atli
kus apeigas, buvo sugiedota 
..Marija, Marija" ir dėdami 
ant karsto po gėlytę atsis
veikinome su velioniu. 

Nuliūdime liko žmona 
Joana, sūnus Rimgaudas, duk
tė Milda su šeima ir vaikaitė 
Rasa. 

laidotuvių dalyviai Švedų 
svetainėje buvo pavaišinti pie
tumis. 

Jonai, tebūna Tau lengva 
Amerikos žemelė! Ilsėkis 
Ramybėje! 

Antanas Grinius 

Inž. Algis Zaparackas, Fordo bendrovės aukštas pareigūnas, auto
mobilių parodoje įkurdinę Tautybių radijo stotį transliuoja lietuvišką 
radijo valandėlę. 

Nuotr. K. Kažausko 

lietuvių parapiją Detroite. 
Sveikiname naujus parapie-
čius ir tikimės, kad greit 
įsijungs į parapijos veiklą. 

Kariuomenės šventė buvo 
paminėta sekmadienį, lapkri
čio 23 d. Minėjimas pradėtas 

DAINUOS 
HAMILTONE 

Detroito moterų vokalinis 
kvartetas yra pakviestas atlik
ti meninę programą Hamil
tone, Ont.x Kanadoje. Kvarte
tas yra ruošiamas Vasario 
Mi-tosios meninei programai ir 
Hainų įrašymui į juostą. 

S. Sližys 

RATNIKŲ 
IŠLEISTUVĖS 

Negausioje Detroito lietuvių 
kolonijoje ir vėl išleistuvės. 
Lapkričio 8 d. arti šimtinė 
asmenų suvažiavo j Ana
tolijaus ir I-elės Viskantų 
gražią rezidenciją I-elės tėve
lių Stasės ir Jono Ratnikų 
išleistuvėms. 

Š e i m i n i n k a i m a l o n i a i 
priėmė, nuoširdžiai vaišino; to
kios progos nuotaikas išblaš
kė. Prasidėjo dainos, anek
dota i , j u o k a s , ka lbos , 
linkėjimai. 

Gana daugiau išleistuvių. 
Reikia pradėti ruošti sugrįž-
tuves. Pačiam pirmajam pa
čias gražiausias, iškilmin 
giausias, nuoširdžiausias, 

meilingiausias. Praneškite, 
kas pirmas keliate sparnus 
atgal! Juk čia tokia graži kolo
nija. Mes pasistatėm naują 
parapiją su kultūros centru, 
mokykla. Mes nusipirkom 
ežerą ir pasistatėm namelius 
vasarai. Nuo tos skersai kelią 
— kita stovykla. Pradėjo aug
ti ten paminklai, o kiek ten jau 
lietuviškų kryžių.... Trispalvė 
vėjo pučiama plevėsuoja žo
džius — „čia mūsų, čia 
mūsų..." Tikėkime, kad Ratni-
kai sugrįš atgal, pasiilgę viso, 
kas čia mūsų. 

R. Ražauskienė 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Žiburio lituanistinės mokyk
los tradicinė Kalėdų eglutė bus 
šiais metais gruodžio 14 d. 12 
vai. Kultūros centre. 

Kiekvieneriais metais moki
niai, paruošti mokytojų arba 
paša l in io a s m e n s , s ten
giasi s u v a i d i n t i v isuo
menei kokį nors vaidinimą. 
Mokinių skaičiui nuolat mažė
jant, lietuvių kalbos pajė
gumui smunkan t žemyn, 
darosi vis sunkiau ir sunkiau 
tą darbą atlikti. Tik talen
tingų asmenų dėka dar vis 
pajėgiame su kuo nors pasi
rodyti. 

Apie šių metų vaidinimą šį 
kartą nerašysiu. Tik atsklei
siu paslaptį, kad jo autorė ir 
režisierė yra Rūta Mikulio-
nienė. Tie, kurie turėjote pro
gos matyti pernykščių metų 
vaidinimą, turite gerus prisi
minimus. Jį rašė ir režisavo 
taip pat Rūta. 

Kalėdinę nuotaiką pajusime 
dar giliau, išgirdę mokyklos 
choro atliekamas kalėdines 
giesmes. Jį ruošia P. Zaranka. 

O kad patys jauniausieji 
nebūtų užmiršti ir nuskriaus
ti, atvyks ir Kaldėdų senelis su 
maišu dovanų. Jam už do
vanas mažieji vaikučiai atsi
lygins dailiai pašoktu rateliu. 

Visus dalyvius tėvų komi
tetas pavaišins karštais už
kandžiais, kava ir pyragais. 

Tad kviečiame ir laukiame 
visos Detroito visuomenės 
atsilankant mūsų šventėje. 
Kalėdų proga juk visi norime 
būti kartu su savo artimai
siais. O kas gali būti mums 
artimesnis, kaip mūsų pačių 

pamaldomis Šv. Antano 
bažnyčioje, kuriose dalyvavo 
organizacijos su vėliavomis. 
Labai gražu, kad tarp kariškų 
organizacijų šį kartą buvo ir 
skautų vėliava. Parapijos 
choras giedojo minėjimui 
pritaikytas giesmes, kurių solo 
partijas ir duetą atliko B. 
Januškienė ir S. Sližys. Mišias 
atnašavo ir turiningą pamoks
lą pasakė parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Po 
pamaldų akademiją pravedė 
Ramovėnų pirmininkas inž. 
Vytautas Kutkus. Paskaitą 
skaitė Karių-veteranų sąjun
gos pirmininkas Antanas 
Jonaitis iš Clevelando. Meni
nę programą, nesant N. Sližie-
nės. šį kartą atliko Moterų 
trio: B. Januškienė, Č. Pliū-
rienė ir A. Tamulionienė. 
Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Minėjimą suruošė 
Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos „Ramovė" Detroito 
skyrius, talkininkaujant sava
noriams, birutietėms ir šau-
l i a m s - S. Sližys 
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TRUMPAI 

Jonas Švoba, sulaukęs 84 
metų amžiaus, mirė lapkričio 
15 d. Velionis Lietuvoje buvo 
istorijos mokytoju įvairiose 
gimnazijose ir kurį laiką buvo 
l'kmergės gimnazijos direk
toriumi. Atvykęs į Detroitą 
dirbo Fordo fabrike ir kurį lai
ką darbavosi Fordo įstaigoje. 
Amerikoje baigė Walsb Preky
bos Institute sąskaitybą. Jono 
Švobos „Šeiminė ir Prezi
dentinė Lietuva" yra labai 
vertingas darbas, kuriame 
kruopščiai ir motyvuotai 
aprašyti nepriklausomos Lie
tuvos istoriniai įvykiai. J is 
dar dalyvavo jos pristatyme 
Chicagoje spalio 19 d. Nuliū
dę liko žmona Joana, sūnus 
Rimgaudas, dukra Milda, 
dukraitė Rasa Baužaitė, pus
seserė ir kiti giminės bei arti
mieji. 

Kdvardas ir Bronė Vasi
liauskai įstojo į Sv. Antano 

VASARAI UŽSIBAIGUS 
CLEVELANDE 

Mūsų pirmoji va sa r i nė 
pramoga buv̂ o kelionė į State 
teatrą pamatyti „Dinettes ir 
Pump-Boys", kurioje daly
vavo 26 nariai. Elena h- Bill 
Jakubs šeimininkavo mūsų 
metiniam „papūdymio baliui" 
liepofe 13-tą dieną. 

Rugpjūčio .3-čią dieną 25-tos 
Clevelando Lietuvos vyčių 
k u o p o s n a r i a i s u r e n g ė 
„KoffeeKlatch" po 10-tos 
valandos šv> Mišių Nuola
tinės Pagalbos Marijos para
pijos salėje. įvairių kepsnių 
sunešė nariai bei narės. Čia 
p a s i r a š ė m e po p e t i c i j a , 
prašančia JAV-ių pašto žiny
bą išleisti Dariaus-Girėno 
k o m e m o r a t y vinį ženk lą . 
Nepasiduodame šiame užsi
mojime. 

Maldos diena Lietuvos 
intencija užsibaigė 7:30 v.v. 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. Gediminas Kijauskas 
Dievo Motinos į Dangų paėmi
mo šventės išvakarėse. Jūsų 
nuolatinės maldos reikalingos 
įkalintų bei prievartaujamų 
žmonių pavergtose tautose 
intencijom. 

Nelda ir Charles Machuta 
savo ištaiginguose namuose 
rugpjūčio 17-tą dieną surengė 
.,weeny roast". Dalyvavo dau
giau negu 40 narių bei drau
gų. 

Dolly—O 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

NEWARKO V Y f l Ų 
VEIKLA 

vimo. Adelė Matthe\vs pristatė 
kandida tus įvyksiant iems 
naujos valdybos rinkimams. 

Spalio mėnesį įvyko mūsų 
metinė vakarienė — šokiai. 

Lapkričio 30 d. planuojame 
kinietišką išpardavimą. 

Eva Coli 
Vertė Aleks. Pakalniškis. Jr. 

IŠSIRINKOME NAl%&£ 
VALDYBĄ 

Iietuvos Vyčių 3 čioji kuo
pa Philadelphijoje išsirinko 
naują 1986/87-tųjų metų 
kuopos valdybą. Tai įvyko 
spalio 5 d. Po šv. Mišių Šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje įvyko užkandžiais paįvai
rintas susirinkimas apatinėje 
parapijos salėje. 

Kuopos pirmininkei neat
vykus, susirinkimą teko pra
vesti vicepirmininkui Vik
torui Stepalovitch. Valdybon 
išrinkti Juozas Drumstas 
(pirmininkas), Viktoras Ste
palovitch (vicepirm.), Diana 
Drumstas (sekr.), Agnė 
Mickūnas (finansų sekr.), ir 
Margareta Petronis (ižd.). 

N a u j a s i s p i r m i n i n k a s 
žadėjo s tengt is a t s ta ty t i 
organizacinę veiklą į vėžes, 
š a u k i a n t s u s i r i n k i m u s , 
pasiunčiant atstovus į apskri
ties suvažiavimus ir t.t. Mat 
į paskut inius apygardos 
suvažiavimus birželio mėn. 
Forest City, PA, ir spalio mėn. 

KETURI 

Amste rdam, NY, nebuvo 
pasiųstas nei vienas atstovas. 

Ateinančiame susirinkime, 
kuris šaukiamas antrą mėne
sio sekmadienį (tokia bus 
įprasta tvarka), bus svarsto
ma Kūčių bei Kalėdų švenčių 
atitinkamas sutikimas bei kiti 
ateities veiklos reikalai. Tiki
masi, kad pagyvėjus veiklai, 
susirinkimuose dalyvaus ne 
keliolika, o keliasdešimt narių. 

Edmundas Binkis 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W . 71 Street , Chicago 
Tel. 434-5849 ,'veikia 24 vai.t 

3 i rm.. antr., ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

fekttta Mokrrtf Vo<ufa> A)«*vr 
Gtttan ft*m*tty»* 

Rugsėjo 6-tą ir 7-tą dieno
mis mūsų kuopa dalyvavo 
metiniame tautybių festivaly
je Liberty State parke Jersey 
City mieste. Rengimo komi
teto pirmininkė Emilija Sado-
nis. talkinant komitetui, šiais 
metais pajėgė surengti labai 
patrauklius maistu apkrautus 
stalus. Dėkojame visiems prie 
darbo prisidėjusiems nariams! 

Mūsų (Newarko 29-toji) 
Lietuvos Vyčių kuopa atšven
tė savo metinę maldos dieną 
rugsėjo 21-mą d. Neseniai į 
pensiją išėjęs mons. Jonas 
Scharnus atnašavo šv. Mišias. 
Adelė Urbanas ir Ona GNeill 
skaitė MiSin maldas. Po 
pamaldų parapijos salėje 
įvyko rugsėjo mėnesio susi 
rinkimas. Rita Sussko ir 
Margie Brazai t is padarė 
pranešimus iš 72-rojo Visuo 
tinio Lietuvos Vyčių suvažia-

Dirbti ir kovoti, pakęsti ir 
atsižadėti — tai nelengva 
ketveriukė, bet ji atneša laimę. 

G. Garraseser 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I U IR V A I K U L I G O S 

SPECIALISTĖ 
M E D I C A L B U I L D I N G 

3200 VV. 81st S t r e e t 
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DR. L DECKYS 
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CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
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Jaunųjų poezijos rinkinys, išleistas 
Ateities literatūros fondo, gaunamas 
..Drauge'" Kaina 7 d o l ; su persiunti
mu — 8 dol 50 centų, Illinois gyven
tojai moka 9.05 dol. 

Keturi yra malonus liudi]mas ir do
kumentas, rodantis pačias jaunąsias 
mūsų poezijos atžalas išeivijoje, pra
ėjus net keturiems dešimtmečiams 
nuo didžiojo lietuvių l i teratūros 
egzodo. 
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GYDY rOIAS IR CHIRURGAS 
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Kai nesiskaitoma 

SU TĖVAIS 
-

Rugpjūčio mėnesį laikraščiuose 
pasirodė vatikaninio laiško cita
tos, kritikuojančios „Nevv Crea-
tion" katalikiško seksualinio 
auklėjimo serijos vadovėlius. 
Citatose kard. Edouard Gagnon, 
popiežiškosios tarybos šeimų pir
mininkas, šią pradžios mokyklos 
vaikams taikytą seriją pavadinės 
„lytinio auklėjimo iškraipymu", 
„ne labai krikščioniška". 

Kardinolas ir kiti kritikavo 
vartojamas anatomines iliustra
cijas ir paaiškinimus, kaip pažei
džiančiu- jautrumą, šiuos savo 
komentarus kardinolas padaręs 
privačiuose laiškuose tėvams 
JAV ir Kanadoje, kurie j am pa
reiškė savo skundus prieš seriją, 
teigdami, jog jų vietovių vyskupai 
ignoravę jų susirūpinimą. 

Tačiau serijos leidėjas William 
C. Brown Co. Dubuąue, Iowa. ir 
seri jai „ I m p r i m a t u r " davės 
Dubuąue arkiv> teupas Dani. : 

Kucera nėra gavę jokių laiškų: 
iš kard. Gagnon, nei iš bet kurios 
kitos Vatikano kongregacijom. 
k u r i rūp in tųs i r e l ig in iu 
auklėjimu. Leidėjo religinio švie
timo skyriaus direktorius Ernie 
Nedder sako, kad, nežiūrint to, 
kard. Gagnon savo laiške tėvams 
pareiškęs: „Nežiūrint pakar
to t inu Apaštalų Sosto per
spėjimų, ir leidėjai ir mokytojai 
tebevartoja ir tebeplatina šią 
seriją". Atrodo, kad ir vėl įvyko 
nesusišnekėjimas. Tik atrodo, 
kad jo trūko tarp vyskupų ir 
tikinčiųjų. Kokiu pagrindu kalti
namas leidėjas — neaišku. 

„New Creation*' seriją leidžiant, 
buvo rūpintasi artimai laikytis 
katalikų bažnytinių dokumentų, 
kuriuose buvo šaukiamasi kata
likiškų seksualinio auklėjimo 
priemonių atsverti antikrikš-
čioniškas pažiūras, brukamas 
visomis viešojo susižinojimo 
priemonėmis. 

Pats skyriaus direktorius Ernie 
"Nedder yra aktyviai praktikuojąs 
vedęs ka ta l ikas , a u g i n a n t i s 
ke tur i s vaikus, kurie lanko 
katal ikiškas mokyklas. Prieš 
dirbdamas Brown leidyklai jis 
buvo Bostono archidiecezijos 
religinio švietimo direktorius. 
Pasikalbėjime, duotame „Na
t iona l Catholic Reg i s t e r " 
laikraščiui, jis sako: „Aš noriu 
savo vaikams perduoti katalikiš
kas vertybes... Žinau, ką vaikai 
š iomis dienomis gauna per 
televiziją ir tai nėra vertybes kaip 
pasišventimas, ištikimumas ir 
pasiaukojimas, kuo mūsų serija 
pagr į s ta . Tačiau t ie , ku r i e 
skundžiasi mūsų serija, vartoja 
tuos pačius žodžius kaip Pat 
Robertson, kritikuodamas seku
liarinį humanizmą viešosiose 
mokyklose, lyg tai mes šiuose 
vadovėliuose sąmoningai siekė
me pažeisti savo pačių vaikų 
tikėjimą!" 

Nedder sako, kad „New Crea
tion" serija artimai laikosi Va
t ikano ir JAV vyskupų pa
re išk imų apie seksual in į 
auklėjimą, ypač, kas liečia tėvų 
vyraujančią rolę šioje srityje. Pati 
serija ir tėvus moko jų teisių, atsi
imant savo vaikus iš lytinio 
auklėjimo programų, pažeidžian
čių jų įsitikinimus. 

Sekant JAV vyskupų 1981 
gaires „Mokymas apie žmogišką 
lytiškumą krikščionims", serijos 
tikslas buvo ..efektingai per
teikti, jog asmuo yra unikalus, 
geras , mylimas ir mylint is , 
lytiškas, atsakingas, pasišventęs 
ir, jei vedęs, ištikimas ir gim
dantis vaikus". Nedder sako. kad 
jam „neįtikėtina", kad kard. 
Gagnon galėjo tokį veikalą pa
vadinti nekrikščionišku iškrai
pymu. Sakydamas, kad net ir 
dabar leidėjai yra _ pasiruošę 
padaryti bet kuriuos reikiamus 
pakeitimus. Nedder priminė, 

PREZIDENTAS R. REAGANAS PRIMENA 
LAISVOJO PASAULIO PAREIGAS 

kad, ruošiant veikalą, buvo 
daugiau kaip metus susirašinėta 
su Dubuąue archidiecezija, seriją 
taip paruošiant, kad 1985 m. 
buvo gautos „nihil obstat" ir „im-
primatur" teisės. „Nihil obstat" 
pareiškia, kad tekstas kateche
tiniu atžvilgiu neprieštarauja 
Bažnyčios tikėjimo ar moralės 
mokymui. „ Impr imatur" yra 
Bažnyčios leidimas spausdinti. 

Nežiūrint šių pastangų, atrodo, 
kad šios ?erijos tinkamumu bei 
tikėjimo mokymo teisingumu 
abejojama ne t ir aukš tose 
Bažnyčios įstaigose, nors jokio 
ofic;.ilaus tyr inėj imo nėra 
pask^L-ta. Atrodo, kad serija 
nepaLenkintieji apienkia vietinę 
bažnyčią ir tiesiog re: ard. 
Gagnonui arba CUF, Mi Yorke 
bazuotai konservatyv pasau
liečių organizacijai — , tholies 
United for the Faiti .". CUF 
viceprezidentas George Morton 
išsigynė, kad CUF viešai pa
skelbęs kard. Gagnon laišką ar 
kad CUF priešinasi Ba? ,čios 
raginimui duot i k? au.rišką 
seksualinį auklėjimą. 

Nors CUF gauna L <s iš 
tėvų, kurie patys norėtų s. vai
kams duoti seksualinį aukle,imą, 
Nedder cituoja tyrinėjimo įstai
gos ir Brovvn leidyklos surinktus 
duomenis, kad tiek katalikai, 
tiek ir kiti krikščionys dau
giausia pa^c- auja seksualino 
auklėjimo moi yklose. Kitoje 
studijoje rasta, kad tik 12% jau
nimo apie lytinius dalykus sužino 
iš savo tėvų, kas rodo, kad nei 
katalikai, nei kiti tėvai savo 
pareigos šiuo atžvilgiu nevykdo, 
daugiausia turbūt dėl nepasi
tikėjimo savimi šią sritį tinkamai 
pristatyti. 

CUF vicepirm. Morton tiki, kad 
Brown leidykla siekė padaryti 
gera, bet jis įsitikinęs, kad šio 
mokymo rezultatai yra neigiami. 

Šią seriją kritikuojantieji sako, 
kad yra konservatyvesnė kata
likiško seksualinio auklėjimo 
programa: „Love and Life", para
šyta Colleen Kelly Mast, išleista 
Ignatius leidyklos. Atrodo, kad 
didžiausioji problema šiuo 
atžvilgiu y ra nepakankama 
mokytojų, mokyklų komuni-
kacija su tėvais, neleidimas jiems 
dalyvauti vadovėlių parinkime ir 
nepaisymas jų pageidavimu ir 
vėliau. 

Gaila, kad šiuo atveju pirmąjį 
protestą turėjo išgirsti ne vieti
nis, imprimatur davęs vyskupas, 
kuris be abejo gerai galėtų paaiš
kinti, kokiais kriterijais vado
vaujamasi , duodant „Nihi l 
obstat" ir „imprimatur". Iš to iš
kilęs dialogas galėjo tapti puikia 
proga ne tik tikintiesiems geriau 
susipažinti su Bažnyčios mokymu 
apie seksualinį auklėjimą, bet ir 
vyskupui patirti tikinčiųjų tėvų 
lūkesčius, rūpesčius ir patirtis, 
stengiantis savo vaikams per 
duoti krikščioniškas vertybes. 

Gali būt i , kad t ik int ie j i 
vietinėse bažnyčiose pasijuto 
nepaisomi ir todėl priversti 
reikštis per organizacijas kaip 
CUF. Šių dienų tikintieji yra 
skirtingi nuo savo senelių. Ar jie 
būtų konservatyvūs, ar liberališ-
kesni. klebono ar vyskupo parė
dymas pats savyje kaip toks 
visuotinio autoriteto jau neturi. 
Sių dienų tikintieji reikalauja 
dalyvauti savo religinio lavi
nimosi sprendimuose. Jei jų 
nepaisoma vietose, jie nebijo 
šauktis pagalbos iš įtakingesnių 
sluoksnių. Pasauliečių daly
vavimo amžius yra atėjęs visoje 
Bažnyčioje, tiek liberaliųjų, tiek 
ir konservatyviųjų tarpe, tiek pir 
mame pasaulyje, tiek ir trečiame 
pasaulyje. Ir tai nenumaldomai 
turės pasekmes bažnytinių spren
dimų darymui 

a.j.z. 

Washingtone veikia Etikos ir Review" redaktoriui , daugelio 
viešosios politikos centras (The knygų autoriui , spaudos, radijo ir 
Ethics and Public Policy Center), televizijos komentatoriui Wil 
kurio pagrindinis tikslas yra l iamui F. Buckley.jr . Pagerbimo 
ryškinti ir stiprinti judaizmo ir p o b ū v i s v y k o W a s h i n g t o n o 
krikščionybės dorovines t ra- Hilton viešbučio didžiojoje salėje, 
dicijas, siejant jas su vidaus ir D r a u g e p a m i n ė t a s ir centro 
užsienio politikos problemų dešimtmetis . Centrą ir jo veiklą 
sprendimu. Šiai institucijai pri- p a g e r b ė i r p r e z i d e n t a s R. 
klauso atskir i asmenys , di- Reaganas, a ts i lankydamas į šį 
džiosios pramonės ir verslo bend- pobūvį ir pasakydamas kalbą, 
rovės bei filantropiniai fondai. Pobūvio programai vadovavo 
Centrą įsteigė 1976 metais ir jam ak to r ius Char l ton Heston, o 
tebevadovauja prof. E r n e s t at idarymo žodį tarė centro pirm. 
Lefever. Su centru labai artimai prof. Ernest W. Lefever. 
bendradarbiauja kelių dešimčių 
universitetų profesoriai, daugiau
sia konservatyvių pažiūriu. Jo 

adovyKėje randame valstybi-
ir. s, aukšto laipsnio atsargos 

Karininkus, pramonininkus, pro
fesorius. Iš lietuvių šiai reikš
mingai organizacijai priklauso 
mūsų visuomenės veikėjai ir 
dosnūs vertingos veiklos rėmėjai 
Marija ir Antanas Rudžiai. 

Tn V-^lin4 me ta i cen t r a s 
gt A7asni' ^tone didžiulį 

iškilmingą pobū uriame pa
gerbiamas asmu is metais 
par ink tas kai} lab iaus ia i 
pasižymėjęs viešajame gyvenime 
principingumu ir ryžtingumu. Iki 
šiol tokio pagerbimo žymeniu, 
•-t ;gtu ambasadori AUS Shelby C. 
Da vardu, apdovanot i 
ambasadorė prof. Jeane Kirk-
patrick, Lenkijos Solidarumo 
įsteigėjas Lech Walensa, amba
sadorius Paul Nitze ir buvęs gy-

Prezidentas Reaganas pasakė 
kiek ilgesnę kalbą, pradžioje pa
sveikinęs Williamą Buckley. kaip 
įžymų intelektualą, ryškios min
ties, sąmojaus ir etinių vertybių 
asmenį, kur i s esąs inspiracija 
v i s i e m s l a i svę m y l i n t i e m s 
žmonėms visur. 

Ka lbėdamas apie dabartį ir 
demokra t in io pasaulio ateitį , 
prez. Reaganas pakartojo prieš 
ketverius metus Londone pasaky
tus savo žodžius: „... dabar vyks
tančiose pasaulyje grumtynėse 
lems ne bombos ir ne raketos, bet 
valios ir idėjų išbandymas, dvasi
nio ryž t i ngumo i šbandymas , 
mūsų tur imos vertybės, mūsų 
branginami įsitikinimai, mūsų 
i d e a l a i , k u r i e m s e s a m e 
ats idavę". 

Prezidentas kvietė neužmiršti, 
kad dabar t in is konfliktas ta rp 
laisvojo pasaulio ir Sovietų Są-

nybos sekretorius Donald Rums- jungos iš esmės yra moralinis ir 
feld. Šiemet įvertinimo žymuo etinis konfliktas'. Nei Amerika, 
a t i teko žurnalo . .Nat ional nei jos sąjungininkai jo nesiekė. 

Mes ir mūsų sąjungininkai, sakė 
Reaganas, esame taikos žmonės. 
Per paskutinius 40 metų mes 
susiduriame su iššūkiu, nuo 
kurio mes negalime nusigręžti. 
Ta i i š šūkis mūsų judaiz-
mo-krikščionybės etikai, mūsų 
įsitikinimui, kad žmogus yra Die
vo kūrinys ir savyje vertingas. 
...Niekada neprivalome užmiršti, 
kad mes kovojame ne už teritoriją 
a r privilegijas, bet, anot Chur-
chillio. už saugumą ir gerovę, 
laisvę ir pažangą visiems na
mams ir še imoms, visiems 
vyrams ir moterims visose šalyse. 
Toliau prezidentas pabrėžė, kad 
dėmesyje jis turi visas šalis. Visi 
t u r i m e suvokti dabar t ies 
konflikto esmę. 

Prezidentas priminė, kad prieš 
30 metų šį lapkričio mėnesį So
vietų daliniai nusiaubė Buda
peštą, užsimoję užgesinti laisvės 
šviesą Vengrijoje... Paminėjęs 
tūks tanč ius vengrų, žuvusių 
t ame tau tos sukilime, prez. 
Reaganas priminė vengrų tuome
t inės kovos slapto radijo 
šauksmą, prašiusį pagalbos ne 
patarimais, ne žodžiais, bet veiks
mais , k a r i a i s ir g inkla is . . . 
.Neužmirškite, kad jūs galite tap
ti būsima auka", — transliavęs 
vengrų radijas. Tačiau buvo žmo
nių, kurie tada sakė, kad jeigu 
mes neįsikišime, tai kitos aukos 
nebūsią... Esą, ne mūsų reikalas 
išgirsti tą totalitarinės nakties 
šauksmą. Bet žvelgdami į Sovietų 
avantiūras pastarųjų 30 metų 
laikotarpyje pasaulyje, ar galime 
tikrai pasakyti, kad tada, kai 

Vliko seime Londone lapkričio 8 d. simpoziumo metu. Iš kairės: A. Venskus iš Prancūzijos. A. 
Taskūna« iš Australijos. A. Klimaitis iš Šveicarijos, simpoziumu vadovas J. Jurkumis ir knlhė 
tojas dr. D. Krivickas iš JAV-bių. Nuotr. L. Tamoši.i<-i«. 

šviesa geso Vengrijoje, reikėjo 
mums stovėti nuošaliai, sunėrus 
rankas? — klausė prezidentas. Ar 
būtų mūsų in teresų naudai 
šiandien stovėti nuošaliai ir 
stebėti šviesos gesinimą Afga
nistane, Angoloje ir Nikarag
voje?... Mūsų interesas reikalau
ja būti su tais, kurie kovoja prieš 
tamsos jūras, su tais, kurie prie
spaudos naktį įžiebtų nors vieną 
žvakę. Visa tai mums svarbu ne 
todėl, kokie yra Sovietai, bet 
todėl, kas esame mes, laisvojo pa
saulio tautos... 

Prez. Reaganas sakė, kad šian
dien „mes amerikiečiai esame la
biausiai vieningi ir ryžtingi, kai 
stovime už laisvės ir asmens 
orumo vertybes ne tik sau, bet ir 
visiems, kurie jų trokšta, kai mes 
esame įsipareigoję toms verty
bėms, kurių dėka gimė mūsų 
valstybė ir demokratija, kai mes 
esame par tner ia i , sukur iant 
sąlygas laisvei pasiekti. 

Palietęs derybas su Sovietais, 
prezidentas nurodė, kad jose at
sisakyta nudėvėtos doktrinos, jog 
santykiai tarp mūsų kraštų 
neturi nieko bendra su Sovietų 
elgsena pasaulyje ir žmonių 
atžvilgiu namie. „Mes pasakėme, 
kad didesnė pagarba žmogaus 
teisėms Sovietų Sąjungoje yra 
pagrindinė sąlyga tikrai taikai 
tarp mūsų..." Kai mes sakome, 
jog būtina tuo pat metu kalbėti ir 
apie ginklavimosi sumažinimą ir 
apie žmogaus te ises , mes 
duodame viltį prispaustiesiems, 
kad laisvė yra reali svajonė... 
Vykdydami savo pažadą tęsti 
tyrimus mūsų strateginėje gyny
boje prieš branduolines raketas, 
mes teikiame viltį pasauliui, kad 
branduolinio teroro naktis vieną 
dieną gali pranykti iš šios žemės. 
Tačiau visų svarbiausia, tęsė 
Reaganas. yra štai kas: skelb
dami savo tikėjimą į Dievą ir 
žmogaus asmens orumą, savo 
meilę laisvei ir savo ištikimybę 
mūsų judaizmo-krikščionybės 
vertybėms... mes duodame viltį 
kiekvienai laisvę mylinčiai sielai, 
kad tiesa yra galinga ir kad 
totalitarizmo lukštas vieną dieną 
suduš ir iš jo žmonės išeis laisvi... 

William F. Buckley savo žodyje, 
išpuoštame humoru ir gausiu 
sąmojum, išdėstė savo mintis 
apie žmonijos šviesesnę ateitį, 
jeigu demokratinis pasaulis bus 
vieningesnis ir visada laikysis 
didžiųjų moralinių vertybių. 

Etikos ir viešosios politikos cen
tro pobūvyje lapkričio 18 d. dar 
kalbėjo buvęs Amerikos diploma
tas Shelby C. Davis, prof. Jeane 
Kirkpatrick ir buvęs gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld. 

Perska i ty ta Lech Walensos 
telegrama. Šis lenkų žmogaus 
teisių kovotojas apgailestavo 
negalėjęs atvykti dėl suprantamų 
priežasčių ir sveikino visus poky
lio dalyvius. 

I pobūvį atsilankė per 800 
asmenų, pasireiškiančių įvairiose 
ša l ies gyvenimo sr i tyse , 
atvykusių iš toli ir arčiau. Daly
vavo keli prezidento Reagano 
kabineto nar ia i , senator ia i , 
kongresmanai, ambasadoriai, 
universitetų, pramonės, preky
bos, švietimo ir labdaros fondų 
vadovai. Rengimo komitetui 
vadovavęs Sir John Goldsmith 
yra vienas turtingiausių anglų, 
d a u g kapi ta lo inves tavęs 
Amerikoje. Jo vadovauto komite
to 20 narių sudėtyje buvo ir mūsų 
tautiečiai Marija ir Antanas 
Rudžiai. Šiame pokylyje Rudžių 
stalas (nr. 1> buvo prie pat pagrin
dinio garbės stalo. Rudžių svečiai 
buvo Lietuvos atstovo Washing-
tone pareigas einąs Stasys Lozo
raitis, Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus Washington komiteto 
pirm. Jonas Vaitkus su žmona, 
Balfo skyriaus pirm. dr. A. V. 
Val iūnas su žmona, Balfo 
direktorių tarybos narė Izabelė 
(Laučkaitė) Howes su vyru, 
Izabelė Laučkienė ir jūsų 
korespondentas. 

Lapkričio 19 d. rytą Hiltono 
viešbutyje centro pirm. Lefever 
suruošė pusryčius ir uždaro pobū
džio konferenciją, kurioje profe
sorė Kirkpatrick ir Sir James 
Goldsmith kalbėjo apie Vakarų 
pasaulio problemas. Pakviestųjų 
svečių rinktinės grupės dalyvių 
tarpe dalyvavo Rudžiai ir Stasys 
Lozoraitis. 

j .b . l . 

„ N E B I J O K I T E 
. . K R I S T A U S ! " 

I )augiau negu du šimtai tūks
tančių lenkų šachtininkų ir 
darbininkų iš Aukštosios Sile
zijos pramonės rajono, šiomis 
dienomis dalyvavo tradicinėje 
darbo žmonių maldos kelio
nėje į Piekari Dievo Motinos 
šventovę. Aukštojoje Silezijo
je. Darbininkai į šventovę 
atkeliavo pėsti. Maldos kelio
nei vadovavo Krokuvos arki
vyskupas kardinolas Machars-
ki. Kalbėdamas pamaldų metu. 
kardinolas priminė valdan
tiesiems, kad jų pareiga yra 
t a r n a u t i t a u t a i . K a d a n g i 
B a ž n y č i a nes iek ia žemiš
kosios valdžios, bet taip pat 
tarnauja žmogui, pažymėjo 
kardinolas, valdantieji neturi 
bijoti Bažnyčios galios ir 
įtakos, nes tai yra paties Kris
taus galia veikianti per Bažny
čią žmonijos istorijoje. Nebijo
ki te Kr i s t aus ! — r a g i n a 
kardinolas, kreipdamasis į 
valdančiuosius. 

nės nu t rūkęs filmas j ame sukėlė tokį nerimą? Kodėl? užkaičiau kavą. Jei atvažiuotumėte už kokio pusva-
Kaip gaila, kad jis negalėjo matyti nuotakos veido: 
j am būtų ramiau, nors abejonės nėra. kad tai negalė
ja būti Audronė, nežiūrint panašumo.. . iš nugaros. 
Dar pereitą savai tę jos laiškas buvo pasirašytas 

amžina i Tavo".. . 
S ta iga jam kilo mintis vistik save apraminti . 

Pr is iar t inęs prie telefono, atvertęs adresų knygutę, 
\ r ū n a s pasuko Jogail ienės telefono numerį-

— Atleiskit, ponia, kad sutrukdžiau. Čia kalba 
A r ū n a s Lingaitis... 

— Netrukdote. Sekmadienio vakare nėra jokio Prisiartinęs prie pianino, pirštais virtuoziškai 
konsulatu Maskvoje nuorašai , bet jokių konkrečių ypa t ingo užsiėmimo. Girdėjau, kad ir jūs pereitą perbėgo per klavišus, nežinodamas, ką groti. J i s 
rezultatų vis dar nebuvo. Arūną k a n k i n o ne r imas ir pavasar į lankėtės Lietuvoje, todėl nesistebiu, kad, pradėjo improvizuoti, grodamas tautinių šokių varia-

LAISVfZi KAINA 
N O V E L Ė 

Al KKLI.IA B A L A Š A I T I K N K 

.\uo tos nakties jau prabėgo ketur i mėnesiai . J o 
stalčiuose didėjo įvairių dokumentų ir susirašinė
jimo su Valstybės depar tamentu bei Amerikos 

iandžio, išgertume kartu puodelį kavos, žiūrėdami 
filmą. 

— Ačiū, ponia. Aš būsiu pas jus apie pusę aštuo
nių. 

— Iki malonaus pasimatymo. — atsakė Jogailie-

Dar liko beveik pusvalandis. Arūnas neturėjo 
apetito, bet. pajutęs troškulį, atidarė šaldytuvą ir tie
siai iš stiklinio butelio godžiai nugėrė kelis didelius 
brūkšnius obuolinės sunkos. J am buvo neramu. 

Viena iš senovės istorijų yra 
apie Circę. kuri žmones pavers
davo kiaulėmis, žvėrimis, .Šian
dieną ta Cirre paraduoja psi 
chologijos vardu, kuri žmogų 
paverčia gvvuliu. 

F. Shron 

Nuostolis visada yra geres
nis už gėdingą pelną, nes 
nuostolis tave padaro nepaten
kintą tik vieną kartą, o gėdin
gas pelnas — visiems lai
kams. 

Chilon 

iilgesys. J i s buvo bepasiduodąs melanchol i ja i , kar
tais save įt ikindamas, kad jo sva jonės sulaukti 
\merikoje Audronės n iekada neišsipi ldys. Tačiau 
išeivijos spaudoje užt inkamos žinutės apie pavienių 
(smenų išleidimą išvykti iš Sovietų Sąjungos jam 

teikdavo paguodą, ypat ingai p a t y r u s apei Tumo 
Venclovos atvykimą į Vakarus . 

Bijodamas praras t i dvasios pus iausvyrą . Arū
nas vengdavo vakarais po ta rnybos būti vienas. J i s 
pradėjo aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikioje, 
vakarais siūlėsi l inksminti lietuvių klubo svečius 

į savo pianino muzika. J i s a k o m p a n a v o vietinei tauti-
į nių šokių grupei, a tvyks tan t iems s o l i s t a m s ir muzi-
! kiniams vienetams. J is lankėsi visur, kur tik susi-
; rinkdavo lietuviai, ar tai būtų koks sus i r inkimas . 
•i [>osėdis ar kuris k i tas renginys. Nejučiomis Arūnas 

įsitraukė į visuomeninę veiklą. į s a v o t a r n y b a kaip 
tnu/ikos instituto mokytojas, ž iū rėdamas kaip į 
antraeilį gyvenimo uždavinį, kuris p a r ū p i n a pasto-

;ijas ir apsistodamas ties ..Sadutės" melodija. J a m 
atrodė, kad jis mato save ir baltu nuotakos drabužiu 
apsirengusią Audronę, žengiančius prie gėlėmis ir 
žvakių dešimtimis papuošto altoriaus, o vargonai 
gaudžia „Veni Creator". Taip. jųdviejų bus šaunios. 

s t ebėdamas mano filmą, kuris taip ne laiku nutrūko 
sugrįžote į pr is iminimus. 

— Taip, ponia, sugrįžau. Turiu prisipainti . kad 
tokio puikaus filmo iš Lietuvos nebuvau matęs. Tik 
man labai įdomu būtų pamatyt i jo galą, jei tai būtų 
jmanoma . Man atrodė, kad vestuvių svečių tarpe lietuviškos vestuvės su rūtų vainikėliu ir nuometo 
pastebėjau pažįs tamus veidus, — lengvai pamelavo uždėjimu, su piršlio korimu ir svočios karvojumi... 
Arūnas . Išlaidos — nesvarbu. Kviestieji svečiai paprastai 

— Kaip įdomu... Nesistebėčiau, nes vestuvių padaro dovanų, o gyvendamas kukliai, Arūnas 
da lyvia i y ra daugiausia iš Vilniaus. Jei neturite banke turėjo kelis tūkstančius susitaupęs Tik kad 
nieko geresnio veikti, galėtumėte užsukti nors ir Šį \udronė būtų jau čia 
vakarą . Sugrįžus į namus, mano vyras sutaisė 
a p a r a t ą ir daba r filmą vėl galima žiūrėti ištisai. Be 
to, pr i t rūkus laiko, neturėjau progos parodyti kito 
filmo iš Vilniaus liaudies teatro. Man buvo leista 
filmuoti vieno žavaus spektaklio dalį. Esu tikra, kad 
iums bus įdomu. Mano vyras turi paruošęs ekraną. Jei 
jums jdomu. galit užsukti. 

Žvilgerėjęs į virš pianino kabantį sieninį laikro
dį, jis nutarė pamažu rengtis Das Jogailus. Kelias 
netolimas, bet viduržiemi judėjimas yra lėtas ir 
vietomis net pavojingas. Netrukus Arūno automo
bilis riedėjo apytuštėmis gatvėmis. J o širdis plakė 
neramiai. Prisiartinęs prie Jogailų namų. Arūnas 
gatvėje pastatė savo automobilį, rūpestingai užraki-

— Labai ačiū. ponia, labai ačiū, —susijaudinęs no ir paspaudė durų skambutį. Duris atidarė pa t s 
ge ir duoną. Audronės laukimas užpildė jo visas dėkojo Arūnas . J a m atrodė, lyg kokia nematoma šeimininkas, malonios išvaizdos vidutinio amžiaus 
mintis ir skaudus ilgesys vertė ieškoti užsimiršimo naš t a būtų nukritusi nuo jo pečių. Pama tęs filmą ir vyras, lietuviškų renginių ir fondų plačiai žinomas 
tautiečių tarpe. jaunųjų veidus, jis galės ramiai miegoti. — Kuriuo mecenatas. 

Arūnas neramiai vaikštinėjo po savo nedidelį, la<ku galiu užvažiuoti? 
l>et labai skoningai apstatytą butą. Kodėl Jogailie- — Mes jau pavalgėme vakarienę, ir a š ką tik 

(Bus daugiau! 
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Sunny Hills, Fla 

PORA VALANDŲ SU LIETUVIŲ 
FONDO PIRMININKU 

ALFONSAS NAKAS 

Antradienį, lapkričio 18 d., 
vietinė LB valdyba ėmė skam
binti tautiečiams, kviesdama į 
Community Center. Tuojau ta. 
patį vakarą 5 valandą rinkitės 
pasimatymui su Lietuvių Fondu! 
Pats daktaras Antanas Razma 
nori jus pamatyti! 

Fondas! Razma! Na, ir pasisekė 
man! Prieš du mėnesius atvykom 
j tuštutėlį, naujutėlį namą. Žmo
nai energingai talkinant, jį jau 
beveik pripildžiau. Nauji baldai, 
užuolaidos, ki l imai, garaže 
traktorius dvigubam sklypui šie
naut i , dešimtys kitų daiktų, kas 
už šimtus, kas už tūkstančius 
pirktų. Nė nepamatėm, kaip 
Chipley banke iš dešinės du 
nuliai nutirpo, o ir kairėj nebe-
koks skaičius paliko. Vai, kaip 
dabar gyvensim iš pensijos? Ir 
š tai . kaip iš dangaus, pats Anta
n a s Razma, su mil i jonais 
kišenėse. Tik ką mūsų apylinkės 
LB pirmininkas sus i r ink ime 
kalbėjo, kad kažkur kreipsis, pra
šydamas paramos mažoms kolo
nijoms. Matyt, ne ku r kitur, o į 
LF kreipėsi. Pirmas prie CC durų 
atsiradau. Su dr. Razma sveikin
damasis vos susilaikiau rankos 
nebučiavęs. Tinkamą momentą 
radęs, paprašysiu injekcijos ane
miškai sąskaitai Chipley banke, 
kad nors vienas nulis į vietą 
sugrįžtų... Ir kaip teko nusivilti! 
J i s tik gražiai pakalbėjo, pats 
ke l e t ą čekių iš pens in inkų 
iškaulijo, geriausio draugo žmo
nai ranką nulaužė (paslydo, griu
vo pati. nestumta. bet kad atsiti
ko jį vaišinant, tai ir jo kaltė) ir 
išskrido. Kaip prieš Razmą, taip 
ir po jo vienintelė viltis — Michi-
gano lotto metinis bilietas, kurį 
atvežęs čia įrėminau, pasika-

tvirtais žingsniais žengiama į 
ketvirto milijono antrą pusę. Tuo 
tarpu siekiama kuo greičiau su
telkti penkis milijonus, kurie kas
met neštu apie pusmilijoninį 
pa lūkanų , t a ip r e ika l ingų 
lietuvių kultūriniams darbams 
išeivijoje. Lankydamas Lietuvą 
žavėjęsis ten sąmoningu 
j a u n i m u . Gyrė ir išeivijos 
jaunimą 'net paminėdamas vieną 
kitą pavardę), besidarbuojantį 
visų mūsų labui. Priminė visiems 
gerai žinomą faktą, kad jau
nesnioji išeivių karta neskuba 
aukoti pinigus, bet lengvai prisi
prašoma darbams. Užtat mes. 
vyresnieji , t u r ime sukaup t i 
didelį, turtingą fondą, kad atei
nančios ka r tos t u r ė t ų savo 
veiklai resursus. 

Maždaug tokia buvo A. R. 
ketvirčio valandos kalba. Daug il
giau užtruko klausimų-atsakymų 
dalis. A. Velavičiui vadovaujant. 
Klausinėjo arba savo nuomones 
reiškė Marija Balčiūnienė, A. 
Velavičius, Jurgis Savaitis, Jonas 
Vyšniauskas, Albertas Kvečas, 
Juozas S iminkas , Vincas 
Mamaitis, kun. A. Račkauskas, 
kai kurie po du ir tris kartus. Ne 
visi klausimai lietė LF temas. 
Bent pusę, gal ir daugiau laiko 
užėmė OSI veiklos nagrinėjimas. 
Kadangi JAV LB tarybos sesijoj 
OSI veikla buvusi plačiai disku
tuota, A. R. turėjo paklausėjarns 
daug ką papasakoti. \ klausimus 
atsakinėdamas, A. R. iškėiė 
lietuvę motiną, kaip heroję, 
visokio gerumo šaltinį. Papa
sakojo, kaip investuojamas LF 
kapitalas ir kad ateinantiems 
metams numatoma apie 300,000 
dol. pelno. I klausimą, ar LF gali 
r emt i OSI persek io jamus 

tautiečius pinigais, atsakė, kad 
negali, nes pagal statutą, kaip 
pelno nesiekianti organizacija, 
LF privalo ribotis kultūrinių 
apraiškų rėmimu. Kokią LF dalį 
sudaro sumos, gautos iš tes
tamentų? Apie 1,000,000 dol. Ar 
daug LF samdomų tarnautojų? Iš 
lietuvių pilnai apmokama tik 
viena r e ika lų vedėja. Visi 
valdybos, tarybos nariai ir kiti 
darbuotojai negauną nė cento. 
Kai prisieina keliauti, patys apsi
moką. Ar yra savanorių LF 
darbuotojų ir iš jaunimo? Taip, 
yra (čia A. R. paminėjo Dainą 
Kojeiytę, Rūtą Juškienę ir dar 
porą pavardžių, kur ių 
neišgirdau). 

Maždaug valandą prelegentų 
klausinėjus ir jo a t sakymų 
pasiklausius, kun. A. Račkaus
kas pasiūlė steigti Sunny Hills 
LF vajaus komitetą (dėl pava
dinimo nesu tikras). Čia pa
aiškėjo, kad komitetas sudarytas. 
I jį įeina 'alfabeto tvarka): kun. A. 
Račkauskas, P. Grigalauskas ir 
Valė Zubavičienė. Šio rašinio 
autorius pasižadėjo komitetui 
talkinti spaudoje. 

Jau bene trečią reportažą iš 
Sunny Hills rašydamas ir vėl 
turiu nusistebėti, kaip gausiai čia 
tautiečiai visuomeninio pobūdžio 
susirinkimuose dalyvauja! Ir 
šiame susitikime su LF v-bos 
pirm. dr. Antanu Razma 
atsilankė 42 žmonės. Turint 
galvoje, kad iš šimto su keliais čia 
gyvenančių tautiečių apie 20 ar 
daugiau visada yra kelionėse, o 
tarp atsilankiusių iš kai kurių 
šeimų mačiau tik vyrą ar žmoną, 
tad veikiausiai bus dalyvavę 75# 
šeimų atstovų. Detroitiečiai. kle-
velandiečiai, ką jūs į tai pasaky
site? Na. tik nerodykite pirštu i 
mano raš in io pradžią ir 
nesakykite, kad jie atėjo ką iš 
Lietuvių fondo gauti. Priešingai, 
ir labai rimtai sakau, kad keletas 
po susirinkimo dr. Razmai įteikė 
čekius, tik aukotojų pavardes ir 
sumas ne mano pareiga skelbti. 

Prieš susirinkimą ir po jo Liuci
ja Adomavičienė visus vaišino 
kava bei kelių ponių suneštais 
kepiniais. 

Sunny Hills. Fla.. lietuvių Fondo, narių susirinkimn s su vpHyhos pirm dr, A. R;i7mn 

binau ant sienos ir laukiu kaip 
laukęs stebuklo... 

Po šios „labai rimtos" įžangos 
pakalbėsiu, kaip iš tikrųjų buvo. 

Susirinkimą pradėjo LB pirm. 
Alfonsas Velavičius. Prieš kvies
damas dr. Antaną Razma kalbėti 
priminė, jog tai didelio masto vi
suomenininkas (išskaičiavo jo 
t u r ė t a s pareigas!, ypat ingai 
nusipelnęs milijoninio Lietuvių 
Fondo steigime, nuolatinis LF 
puoselėtojas, ugdytojas, valdybos 
n a r y s , anksčiau ir dabar 
pirmininkas. 

Visų pirma dr. Antanas Razma 
(toliau rašysiu tik inicialus A. R I 
paaiškino, kad Sunny Hills 
aplankyti jį paskatinę čia gyve
nan tys jo jaunystės draugai 
žemaičiai-plateliškiai kun. An
t a n a s Račkauskas. Povilas 
Grigalauskas, Jonas Zubavičius 
ir kiti. Dabar kaip tik atsiradusi 
geriausia proga, iš St. Peters-
burgo po JAV LB XI tarybos II 
sesijos Chicagon grįžtant. Pa
pasakojo, kaip LF buvo stei
giamas, su kokiais sunkumais 
grūmėsi, kaip juos nugalėjo. įgijo 
gerą vardą ir ™p augti. Dabar 

1987 KELIONĖS į LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS IŠKILMES 

A Vien skridimai į Romą bet kurią dieną (be viešbučių ir kelionių) TWA 
linija 575 dol. 

B. Dviejų savaičių kelionė birželio 17 - liepos 2 Frankfurtas, kelionė laivu 
Reino upe (cruise), Heidelbergas. Juodieji Miškai, Reino kriokliai. Alpių 
kalnai. Lucerna. Venecija. Pisa (pakrypęs bokštas). Roma. Pilna kaina 
1,645 dol. 

C. Viena savaite Romoje birželio 24 - liepos 1. Pilna kaina nuo 820 dol. 
iki 1,130 dol. 

Visos kainos yra iš New Yorko už vieną asmenį dviem gyvenant kam
baryj. Pridėtinis mokestis iš kitų miestų: 

Baltimore 
Boston 
Chicago 
Cleveiand 
Detroit 
Los Angeles 
Miami 
Montreal 
Omaha 

60 dol Orlando 100 dol 
20 dol Philadelphia 20 dol. 
40 dol. Pittsburgh 40 dol. 
40 dol St. Petersburg 100 dol. 
40 dol. San Francisco 170 dol. 

170 doi. Seattie 170 dol. 
1C0 dol Toronto 120 dol. 
120 dol. VVashmgtor D C. 60 dol. 
140 dol West Palm Beach 100 dol. 

Šios kainos nustatytos 1986 lapkričio 1 d Jos gal« keistis. Kainos garan
tuotos tik tokiu atveju, kai sumokama pilna suma. Rezervacijai garan
tuoti reikia prisiųsti 150 dol. (mokėjimą, nurodant vardą, pavardę, adresą, 
telefoną, kuriai ke'tonei registruo,atės. T IŠ kurio miesto. 

Vytis International Travel Service Inc. 
2129 Knapp St. 

Brooklyn N.Y. 11229 
Tol. (718)769-3300 

CLASSIFIED GUIDE 
I8NUOMO JAMA — JPOR 

Lietuvių Fondo vajaus komitetas Sunny Hills. Fla. Is kairės sėdi: 
kun. Antanas Račkauskas. Jonas Zubavifius, pirm. Valė Zubavirte-
nė ir LB apylink. pirm. Alfonsas Velavičius: stovi: Alfonsas Nakas 
ir Paulius Grigalauskas. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
AA. A. VARIAKOJIS 

Dr. J. Jakševičienė 
V. Bagdanavičienė 

AA. J . RAIŠIENĖ 
D. Butienienė 
M. Andriušienė 
V. Baleišytė 
M. Barienė 
E. ir A. Bielskiai 
K. Brencius 
E Budelskienė 
A. Čepėnas 
D. ir R. Haka 

S. Jokubonienė 
S. ir R. Jautokaitės 
D. ir A. Malinovsky 
J. ir K. Miečiai 
M. Panarienė 
D. Pareigienė 
E. Pušneraitienė 
Dr. ir E. Strasevičiai 
L. Špokas 
L. Vaitonienė 
A. ir V. Valavičiai 
R. ir L. VVdegiai 
R. Venclovienė 
W. ir V Vveinhoofer 
B. ir T. VVest -

AA. B. DAPKUS 

S. B. Matutis 
E. Kantienė 
V. Lenkevičius 
L. Skeivelienė 
S. ir J. Užupiai 
^*rr N. JurkšaWa1 
B. Morkūnienė 
S. Paulionienė 
L. Špokas 

AA. J . RADVILIENĖ 
D. Gerštikienė "-'• 

AA. O. LENKAUSKIENĖ 

O. Siliūnienė 
Chicago Universiteto Patalogijos 
skyr. bendradarbiai 
E. Šalčiūnienė 

AA. A. Baradas 

P. ir J. Domantai 
A. Fetingis 
E. ir V. Ramanauskai 
E. Baradienė 

AA. S. CIRBULIS 

S. Jurkūnienė '*• 
S. ir A. Jelioniai 
O. Ziupsniene ., 
S. ir A. Adomaičiai 

AA. L. GURECKAS 

S. ir A. Jelioniai 
S. ir A. Didžiuliai 

AA. M. TUMIENĖ 

O. Siliūnienė 

AA. A. GRYBAUSKAS 

Dr. J. Jakševičienė 
Dr. O. Mironaitė 

AA. S. STATKEVIČIENE 

N. Kaveckas 
S. Plenienė 
O. Siliūnienė 
A. ir L. Tverai 
A. ir P. Venclovai 
A. ir S. Jelioniai 
J. Gauba 

AA. J . JUODGUDIS 

D Juodgudienė 

AA. V. ŽEMAITIS 

Birutė Žemaitis 
Gr. Jezukaitienė 
R Pūkelevičiūtė 

AA. H. A. STUKAS 

A Memėnienė 
S. Paulionienė 

L. ir J. Ragai 
T. Siutas 
Martinkų šeima 
M. Kvedaras 
J. Varneikis 
S. ir A. Jelioniai 
V. ir L. Zeikai 
A. Venclovienė 
p. Juodišius 
pp. Šėmai 
J. Stankevičius 
S. Budienė 
H. Idzelis 

AA. S. TAUČIENĖ 

P. ir A. Petroliūnai 
M. ir J. Darmstadt 
Philip Troik 
V. ir J. Petrauskai 
V. Barčiauskienė 
J. ir B. Paroniai 
B. Kožicienė 
B. ir M. Baltrai 
R. ir J. Huisel 
P. Šliteris 
J. ir J. Kulinauskai 
I. Kairys 
Jadvyga Drobavičius 

AA. A. BUDRYS 
K. Mečius 
E. Gaškienė 
B. Mikulskienė 
K. Lukoševičius 

AA. K. MAŠIOTIENĖ 

B. Pilipauskienė 

AA. K. JANULAITIS 

V. ir S. Janulaičiai 

AA. R. MERKIS 
A. ir T. Plytnikai 
Janina Merkienė 

AA. O. MALKO 
Andrevv Malko 

AA. O. LIUBINSKIENĖ 
O. Bakaitienė 
A. Semienė 

AA. S. PAUTIENIENĖ 
P. Teresė Bogutienė 

AA. M. RIMKIENĖ 
D. ir V. Elsbergai 
R. Janczyszin 
N. Zdanienė 
R ir V. Vaitkevičiai 
V. ir E. Lietuvininkai 
R. ir B. Latožai 
V. ir J. Kavalčiukai 
O. Bakaitienė 
L. Bichnevičius 
K. ir A. Rimai 
O ir A. Petriai 
B. Skorubskienė 
B. Kungytė-Jakuts 
Z. ir T. Mišauskai 
P. Narutis 
E. Jasaitienė 
V. ir B. Motušiai 
A. ir B. Nakai 
B. Štangenbergienė 
D. Bileišienė 
A. ir A. Minelgai 
A. Gylienė 
A. Lapatinskienė 

AA. V. BAGDANAVIČIENĖ 

V. ir A. Kačinskai 
Angie Benedict 
J. ir St. Ramai 
B. ir M. Krištopaičiai 
S. ir J. Bacevičiai 
Vanda Mažeika 

AA. J . LAPATINSKIENĖ 
Ruth M. Gylys 
Zita Žvirgždys 
Gražina Varnaitiene 
A. Minelga 

Širdingai dėkojam. 
Širdingai dėkojam. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

W.E.A.W. HAS RADIO TIME 
AVAILABLE FOR YOUR RADIO 

PROGRAM. FOR INFORMATION, 
PHONE 498-3350 

ASK FOR DAN OR MARK 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 
Šiomis dienomis „Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 

( pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, ištekto 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti , iliustravo dail Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas 

Kaina su persiuntimu S6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. , 

Chicago, IL 60629 

Dienraščio "Draugo'* a ± ' 
••'istracijoje galima padrmVti 
įvi i r ių liaudies meno dar* j : 
medžio, keramikos ir drobėm. 

Užsakymu* siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, II. 6362S 

i REALE8TATE 

Brighton Parko apyl. išnuom. 6 
kamb. Dutas 2-tram aukšte vyresno 
amž asmenims. 3 miegm., apšildo
mas, virimui plytelė ir šaldyt., patiems 
apsimokėti gazas ir elektra. $425. 
Skambint; 847-5174. 

F O R S A L E 

DĖMESIO! 
Kugelio ir Cepelinų megejai-jos! 
Nevarkite tarkuodami bulves su rankine 

tarka, nes CICEROJE yra daromos ir par
duodamos nebrangiai. ELEKTRINĖS bul
vėms-tarkuoti mašinos, įsigykite Šv Kalėdų 
proga; ir džiaugsitės, kad nereikia daugiau 
vargti tarkuojant bulves 

Kreiptis: B. Novickis, 1927 S. 49th 
CT., Cicero, IL 60650. Tol. 863-3071. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 

apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTE R PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

m KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosavybę, 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

776-0600 

ATIDARĄS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
nuo 1 - 4 v. p.p. 

6410 S. Troy — 6 kamb. mūrinis su 3 
dideliais miegam.; pertaisyta prausykla. 
Visur nuo sienos iki sienos kilimai. Nauja 
šiluma ir centrinis oro vėsintuvas. Naujai 
išdažytas. 2 maš. garaž su auto. atidaro-
mom durim. Galimybė 4-tam miegam. La
pai švarus ir geram stovyje. Paskubėkite — 
skambinkite dabar 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuve, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tikta. 260 dol. per mėnesi mokestis už 
naną. Skubėkite, skambinkite dabar. 

No. 686 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys 
2 maš garažas. Daug priedų. Labai švarus 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 695 — Į vakarus už Kedae. 
S41,900 — negalima tikėt. 6 Kamb medi
nis apkaltas namas su tomis miegamais 
plius ..pa.-if ied" porous. Gražiai išdažytos 
rūsys. Naujas centr, pečius. Naujos rinos 
• r nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky Didelis kiemas vaikams žaisti 64-os 
ir Sparlding apyl. Skubėkite prie telefone, 
skambinkite dabar. 

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

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

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

OAK LAWN BY OWNER 
Ouality built octagon bungalovv 2-3 

bedrs. full fin. basmt. formai dining room, 
ceramic bath, plaster vvalls, cove ceilings, 
2V2 car garage. 579,900 

425-1964 
PLEASE CALL IN ENGUSH 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 636 -6169 

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

OaĖJĘįy. KMIECIK REALTORS 
"*• 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbattei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

' 



LIETUVA 
IR ROMA 

Italų komunistų partijos pa
tarėjas užsienio skyriui Alceste 
Santini apibūdino, ką jis Maskvo
je pa ty rė apie popiežiaus 
galimybes ten lankytis rusų 
krikščionybės jubiliejaus proga ir 
kokią rolę Lietuva vaidina šiuo 
klausimu. Santini tap pat yra 
i ta lų komun i s tų l a ik rašč io 
,X>'Unitą" korespondentas prie 
Va t ikano ir jo a tvirą , bet 
nuosaikią V a t i k a n o k r i t i ką 
šiame laikraštyje seka ir Šv. 
Tėvas. Mums jo pasisakymai 
įdomūs ir dėl to, kad spėjama, jog 
Santini y ra įtakingas ryšininkas 
tarp Vatikano ir Maskvos, nors 
jis pats išsigina kokių diplo
matinių rolių šioje srityje. 

Pasišnekėjime, duotame „Na
tional Catholic Register" laik
raščiui, jis šitaip apibūdino popie
žiaus vykimo Maskvon padėtį. 

„Kai rugpjūčio mėnesį buvau 
Maskvoje, aš apie (p.jpiežiaus 
lankymąsi) klausiau ir rusų 
provoslavų p a t r i a r c h a t o ir 
polit inėje sferoje Rel ig in ių 
reikalų ministerijos. Atsakymas 
buvo, kad galimybė popiežiaus 
lankymuisi neturėtų būti laiko
ma fantastiška". 

„Register" korespondentas Ro-
bert Moynihan tuomet jo pa
klausė; „Tai skambėtų kaip tik
ra galimybė, tuo tarpu daugelis 
Romoje y ra skep t i ška i 
nusiteikę". 

Santini atsiliepė: „Kartoju, kad 
popiežiaus kelionės į Rusiją hipo
tezė neturi būti laikoma fantas
tiška. Taip man buvo pasakyta, 
nei daugiau, nei mažiau. Kai 
kurias problemas dar reikia iš
spręsti, ir, kai rašysite šį straips
nį, turite saugotis tiksliai šį 
reikalą aprašyti. Pirmoji pro
blema liečia unitus (rytų apeigų 
katalikus). Maskvos patriarcha
tas laiko šį klausimą uždarytu, 
Vatikanas gi ne. Patriarchatas 
norėtų šį klausimą išspręsti, o jei 
ne išspręsti, tai bent sukurti 
sąlygas jo išsprendimui. Pat
r i a r c h a t a s sako: „ E s a m e 
ekumeninėje epochoje. Tad yra 
įmanoma diskutuoti ir ieškoti 
sprendimo šioms problemoms". 

„Ki ta p roblema y r a 
pol i t inė-re l iginė. J i l iečia 
katalikų nacionalizmą Lietuvoje 
ir Latvijoje. Vieną pavyzdį to, ką 
apima ši problema, matome Va
tikano metraštyje „Annuario 
Pontificio". Jame Lietuva, Lat
vija ir Estija yra įrašytos kaip 
„valstybės", nors prie Šv. Sosto 
atstovą teturi tik Lietuva, atsto
vaujantį „vyriausybei tremtyje". 

„Sovietai gi sako, kad Tarybų 
Sąjunga sudaryta iš 15 respub
likų. Šios trys respublikos — 
Lietuva, Latvija ir Estija — yra 
Tarybų Sąjungos dalis. Jei Va
tikanas savo oficialiame „An
nuario Pontificio" priima Lietu
vos vyriausybės atstovą, ta i 
reiškia, kad Vatikanas nepri
pažįsta pilno suverenumo Tarybų 
Sąjungai. Šie du yra pagrindiniai 
klausimai, kurie tur i būti iš
spręsti prieš popiežiui lankantis 
Maskvoje". 

Tuomet Moynihan Sant ino 
paklausė: „Tai ar Vatikanas turi 
pripažinti nekintamą Pabaltijo 
valstybių inkorporavimą į Sovie
tų Sąjungą prieš galėdamas lan
kytis Maskvoje?" 

Santini atsakė: „Vatikanui ir 
toliau pripažinti Lietuvos vyriau
sybės atstovą yra tas pats, kas 
būtų, jei Vatikanas pripažintų 
atstovą iš Texas ir iš JAV. Man 
tai būtų absurdas". 

„Jaltos sutartis (pagal kurią 
1945 m. buvo nustatytos pokari
nės Europos ribos) yra daugelio 
nepriimama, bet ji yra realybė. 
Vėl ją pradėti diskutuoti būtų 
pradėjimas visų šių valstybių 
sienų diskusijų. Tai pataikautų 
nacionalizmui, o sienų keitimas 
iššauktų naują europinį karą. 
Negalima būtų kalbėti tik apie 
Lietuvą, bet reiktų kalbėti ir apie 
Lenkiją, Vokietiją, Vengriją. 
Italiją". 

Tuo baigėsi pašnekesio dalis, 
liečianti Lietuvą. Iš jo matome, 
kokią svarbią rolę vaidina išei
vijos diplomatinė tarnyba ir kaip 
svarbi yra Lietuva ne tik Pabalti
jo, bet ir visos Rusijos katalikų 
likimui. a j z 

A.tA. 
Emilija Raziūnienė 

( B O Č I U L Y T Ė ) 
Gyveno Cleveland, Ohio, anksčiau gyveno Chicagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. gruodžio 2 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas Raziū-

nas. žmona Judita ir duktė Aldona Miškinienė, vyras Vyte
nis: ti anūkai ir 3 proanūkai. Lietuvoje liko brolis Jonas ir 
sesuo Valė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Buvo a.a. Broniaus našlė. 
Priklausė Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St., 

koplyčioje, ketvirtadienį, gruodžio 4 d. nuo 3-9 v.v. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. Iš koply

čios 11:30 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažjstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė , brolis ir sesuo. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

TRYLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS 

GEDVILĄ 

-I.i u suėjo trylika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš rr'j<ų tarpo mylimą vyrą, brolį ir švogerį, kurio netekome 
IflC m. gruodžio g a Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

» netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis 
skaudina ir skaudins mūsų širdis. Niekaip negalime 
apsiprasti su mintimi, kad jo jau nebėra mūsų tarpe. Žino
ma, kad jo niekuomet neužmiršime, kad jis gyvena su 
mumis, kol mes su juo susijungsime amžinybėje. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 9 d., 
antradienį, Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Tėvų 
-Jė/uitų koplyčioje, Tėvų Marijonų koplyčioje ir gruodžio 8 d. 
S\ k.t/.imiero Seserų vienuolyne ir daug šv. Mišių Lietu
voje. 

Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a Prano Gedvilos sielą. 

Ilsėkis ramybėje. 
Nuliūdę žmona Ona, Lietuvoje seserys su šeimo

mis ir kiti giminės. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
ČIKAGOS SAMBŪRIS 

kviečia visus prisiminti mirusius bičiulius: 

Dipl. inž. Antanas ALKAITIS 
Sofija ALKAITIENĖ 
Prel. dr. Jonas AVIŽA 
Vladas BALTRUŠAITIS 
Kun. dr. Andrius BALTINIS 
Dr. Jonas BAJERCIUS 
Aloyzas BARONAS 
Prof. Juozas BRAZAITIS 
Jonas BRAZAUSKAS 
Kazys BARZDUKAS 
Stasys BARZDUKAS 
Jonas BUTKUS 
Julijonas BUTĖNAS 
Kun. dr. Petras CELIESIUS 
Leonardas DAMBRIŪNAS 
Stasys DAUNYS 
Dr Petras GAILIŪNAS 
Vytautas GALVYDIS 
Dr. Jonas GLAUDELIS 
Prof. Jonas GRINIUS 
Prof. Zenonas IVINSKIS 
Kun. dr. Antanas JUŠKA 
Julius JODELĖ * 

Dr. Jonas JUOZEVIČIUS 
Ignas KAZLAUSKAS 
Kęstutis KUDŽMA 
Dr. Zigmas KUNGYS 
Simas LANIAUSKAS 
Juozas LUKŠA-DAUMANTAS 
Ignas MALĖNAS 
Prof. Pranas PADALIS 
Kun. Petras PATLABA 
Bernardas PRAPUOLENIS 
Leonas PRAPUOLENIS 
Vincas RAMONAS 
Juozas MURAŠKA 
Juozas PIKTURNAS 
Gen. Stasys RAŠTIKIS 
Vincas RIGĘRTAS 
Antanas SALYS 
Juozas SDIGEDAS 
Pulk. Jonas ŠLEPETYS 
Petras TITAS 
Vytautas VAITEKŪNAS 

mirus. 

A.tA. 
JONUI LEONUI 

liūdime kartu su broliu PAULIUM 
giminėmis. 

Miami 
-

ir visais 

„Banga" 

1986 m. gruodžio mėn. 6 d., 6 v.v. (šeštadieni) šv. Mišios Tėvų Jėzui
tu koplyčioje. Pamokslą sako kun. V. Bagdanavičius, gieda sol. J. 
Vaznelis. vargonais akompanuoja A. Prapuolenytė. lektorius V. 
Laniauskas. 

Po mišių AKADEMIJA J.C. kavinėje: Įvadas — kun. J. Borevičius. 
Iškiliųjų bičiulių pristatymas — dr. K. Ambrozaitis, J. Baužys, dr. A. 
Darnusis. Poezijos itarpai — A. Kižytė. kun. A. Kezio filmą 

I A.TA. 
-RAMINTA ROMA 
PRAPUOLENIENĖ 

( 1 Z O K A I T Y T Ė ) 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Staigiai mirė 1986 m. gruodžio 1 d., sulaukusi 43 m. 

amžiaus. 
Gimė Iaetuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Jonas ir Tomas, 

motina Ona Izokaitienė, sesuo Dana Puodžiūnienė su seimą, 
brolis Jonas Izokaitis su šeima, mirusio brolio Vinco žmona 
Elytė Izokaitienė su šeima, dėdienė Stasė Izokaitienė, pusbro
liai ir pusseserės su šeimomis Amerikoje, Lietuvoje ir Argenti
noje bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Jūrų skautams. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St., 

koplyčioje, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 5-9 v.v. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyc,4, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs , mot ina, sesuo ir brolis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
JOSEPH SPAITIS 

Mirė 1986 m. gruodžio 2 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Camille, 2 sūnūs: 

Joseph ir Nathan; motina Mary ir patėvis Herman Hube; 3 , 
seserys: Jeanette Cundare. vyras Joseph, Shirley Orvidas, 
vyras Casper ir Antoinette Stropus ir vyras Raymond ir jų 
šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St.. 
koplyčioje. Dėl informacijų prašom skambinti laidotuvių 
direktoriui. 

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

Nuliūdę duktė , sūnūs , mot ina , patėvis ir seserys. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

JONO LEONO 
gyvybės siūlui nut rūkus , jo šeimai, broliui PAULIUI 
L E O N U I ir ki t iems art imiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą. 

L. ir Ė. Andriai 
J. Antanaitienė 
J. Gruzdąs 
I. ir J. Jokšai 

l 

A. Juknevičius 
E. Jonušienė 
A. Juodikienė 
J. ir T. Karveliai 
K. ir K. Kodačiai 
P. ir L. Lapinskai 
J. ir J. Maurukai 
V. ir R. Ramonai 

Z. ir S. Ramanauskai 
K. ir S. Radvilai 
V. Saladžius 
B. ir S. Sakalai 
K. Sakalienė 
K. ir S. Šeputos 
P. ir O. Šilai 
A. ir I. Šimkai 
•J. ir O. VaiČekoniai 
A. ir Ė. Zigmantai 
•J. ir J. Žebrauskai 
A. ir D. Liaugminai 

Miami, Florida 

A.tA. 
RIMUI GRAŽULIUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame likusiai gilia
m e skausme jo žmonai N I J O L E I ir jos dukroms, o 
t a i p p a t mūsų mielam kolegai — miškininkui ANTA
NUI BELEŠKAI ir jo žmonai BERNADETAI, nete
kus mylymo žento RIMUČIO. 

Lietuvių Miškininkų sąjungos 
išeivijoj valdyba 

A.tA. 
STEFANIJAI TRAŠKIENEI 

mirus , jos vyrą ALEKSANDRĄ, dukras RITĄ ir SYL-
VTJĄ. brolį J U R G Į STATKŲ su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Chicagos Lietuvių golfo klubas 

A.tA. 
EMILIJAI BUDRAITIENEI 

Lietuvoje mirus , sūnui BALIUI BUDRAIČIUI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Kazys ir Irena 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 4 d. 

A.tA. 
JONAS STUMBRYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parke apylinkėje. 
Mirė 1986 m. gruodžio 2 d., sulaukęs 44 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Alvito parapi 

joje. Žvangučių kaime Amerikoje išgyveno H m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Anelė Pocienė, 

vyras Kdvardas ir jų šeima: Kdvardas Pocius, Jr., Ričardas 
Pocius, Mary Kllen Martis su šeimomis ir Vida Pociūtė; 
1 ietuvoje liko žmona Ona, sūnus Rimas. 2 dukterys: Vilija ir 
Virginija, sesuo Albina Devetinienė ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų bei draugai ir pažįstami Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas Gaidas-Duimid. 4330 S. California 
A ve., koplyčioje, ketvirtadienį, gruodžio 4 d. nuo 2-9 v.v. 

laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
siela. Po pamaldų bus laidojamas privačiai. 

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

Nuliūdę sesuo Amerikoje, žmona, sūnus , dukterys 
ir sesuo Lietuvoje. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

MYLIMAM VYRUI 

A.tA. 
RIMANTUI GRAŽULIUI 

staigiai ir netikėtai amžinybėn iškeliavus, jo žmonai 
NIJOLEI , mūsų sąjungos uoliai talkininkei , ir jos 
dukrelėms LIDIJAI ir VILIJAI bei velionio RIMAN
T O tėveliams, vilniečių mieliems prieteliams, rašyto
jui BALIUI ir MARIJAI GRAŽULIAMS, liūdintiems 
mylimo vyro ir tėvelio bei brangaus s ū n a u s netekus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vilniaus krašio lietuvių sąjungos 
centro valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 6 9 t h S t r e e t — Te l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s H i l l s , I l l i n o i s 

T e l . — 9 7 4 - 4 4 1 0 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 4 d. 

x Ateinanti pirmadienį, 
gruodžio 8 d., yra Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė. 
Visiems katalikams yra 
privaloma šventė, tai reikia 
išklausyti šv. Mišias. Parapi
jos taip sutvarkys, kad būtų 
visiem* patogu savo pareigą 
atlikti. 

x Energijos šaltiniai Lie
tuvoje — tai šio penktadienio 
vakaronės tema. Dr. Adolfas 
I)p.:.iušis duos pranešimą, 
..Kaip spręsti energijos prob
lemą ateities Lietuvoje?" 
Vakaronė bus gruodžio 5 d. 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavi
nėje. Vakaronę ruošia Chi-
cagos ateitininkai sendrau
giai ir kviečia visuomenę 
dalyvauti. 

x Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, aukos šv. Mišias Chicagos 
ateitininkų šeimos kūčiose, 
kurios bus sekmadienį, gruo
džio 21 d., 3 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Jau dabar 
laikas rezervuoti vietas sau ir 

rengiamu* šokius lapkričio 27 s a v o draugams ateitininkų kū
li Padėkos šventėje. Dabar čiose. skambinant Irenai Poli

e s i - kaitienei 434-2243, arba Mary-

x Keli šimtai jaunimo 
nusirinko j Jaunimo sąjungos 

mą susirinkimą 'Jaunimo cent
re gruodžio 7 d., sekmadienį, 
II vai. ryto. Susirinkimas bus 
Lietuvių Bendruomenės būsti
nėje Jaunimo centre. 

x Chicagos skautininkių 
draugovė renkasi savo kalė
dinei sueigai j Sharko's resto
raną. 6301 W. 63 St.. gruodžio 
8 d., pirmadienį. 7 vai. vak. 
Visos skautininkės kviečia
mos dalyvauti. 

x Akademija žymiesiems 
mirusiems bičiuliams pa
gerbti bus Jaunimo centro 
kavinėje po šv. Mišių šešta
dienį, gruodžio o d.. 6 v.v. Po 
kun. J. Borevičiaus įvado 
mirusius bičiulius pristatys dr. 
K. Ambrozaitis. J. Baužys, dr. 
A. Darnusis. Poezijos įtarpai 
— A. Kižytė ir kun. A. Kezio 
filmas. 

x Dail. Rolando Poškos, 
gyvenančio Rockforde. I L., 
darbų paroda bus nuo gruo
džio 5 d. iki sausio 30 d. Gail-
man — Gruen galerijoje. 226 
\V. Superior St. (kur anksčiau 
buvo „Galerijos" patalpos). 
Parodos atidarymas bus šį 
penktadienį nuo 5c30 iki 8:00 
vai. vak 

x Julija Liutikienė iš 
Orland Park. 111.. paruoš mais
tą Jaunimo centro tradicinei 
vakarienei, kuri bus gruodžio 
7 d., sekmadienį. 4 vai. p.p. 
Jaunimo ceuiro salėje. J. 
Liutikienė yra ne tik gera šei
mininkė, bet ir gabi organi
zatorė, turinti patyrimo resto
rano vedime ir didžiosioms 
šventėms specialaus maisto 
pristatyme. 

x Sol. Kglė Rukštelytė-
Sundstrom. Forest Park. 111., 
atsiuntė 17 dol. ..Draugo" 
apsigynimo fondui. Po 10 dol.: 
Albinas Staras, Lake Park, 
Fla.. Genė T Iškauskas. Stone 
Park, 111., Vincas Vasiliaus
kas. Chicago. 111.. Tania Berži
nis. Cicero. 111., F. Sabas, 
Washington. DC, Jonas 
Šlapkauskas, Chicago, 111. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x FJena Majauskienė, 
Chicago. UI., atsiuntė 10 dol. 
auką su tokiu laiškučiu: ..Siun
čiu 3 dol. už knygą „Apvaiz
dos skirtuoju keliu", kuri buvo 
platinama mūsų parapijoje. 
(Nekaltos Šv. Mergelės Mari
jos Prasidėjimo, Brighton 
Park). Likutis — 7 dol. parem
ti ..Draugui*" Nuoširdus ačiū. 

x Ieškau pirkti ..Lietuvių 
kalbos gramatika I-mą to
mą", fonetika ir morfologiją 
(daiktavardis, būdvardis, skait
vardis, įvardis), kuri buvo 
išleista Mintis leidykla 
Vilniuje 1965 m. Skambinti 
71 H—846-3829. ar rašykite VVil 
liam Kurnėta. 87-60 113 St.. 
Kicbmond Hill. N Y 11 11 S. 

imt.) 

A R A S 
Dengiame ir taisoht* visu r0*iw 

STOGLS 
Su aukštu patyrimu. e*ame 

apdrausti Pats prižiūriu darbą. 
ARV YDA5 KIELA 

- 7?7-iifr 
*rba Urp 10 .»*. ir * v.v. 

tet. 4J4."*55 

tei Saliklienei 737-1258. 

x Kun. Juozo Juoze-
vičiaus kilnios mintys, mal
dos už gyvus ir mirusius ir 
palaiminimas Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje šį sek
madienį nuo 2 v. p.p. Atsaky
mai į sveikatos reikalu 
paklausimus. Kraujospūdžio 
matavimas. Alvudo gėry
bėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami. 

x Lietuvių liaudies dai
nas, žaidimus ir oracijas Jau
nimo centre gruodžio 13 d., 
šeštadienį, rengia etnografi
nis ansamblis. Visi kviečiami 
dalyvauti ir pasiklausyti. 

x Kalėdinių rankdar
bių išpardavimas yra ren
giamas šį šeštadienį ir sekma
dienį, gruodžio 6 ir 7 dienomis, 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Vyresniųjų lietuvių centre — 
Seklyčioje, 2715 W. 71 St. Kas 
norėtų prisidėti prie šio išpar
davimo, prašomos skambinti 
tel. 476-2655. 

x „Bridges", Lithuanian-
American News Journal, 
spalio mėnesio nr. U, išėjo iš 
spaudos. Siame numeryje yra 
įdomių straipsnių ir iliustraci
jų ypač Albert Čižausko, kun. 
Timothy Burkausko, bet taip 
pat nekritiškai propaguojami 
J. Marcinkevičiaus Mindau
gas ir apie mediciniškų žolių 
naudojimas okupuotoje Lietu
voje. Žurnaliuką redaguoja 
Demie Jonaitis. 

x Audronė ir Rimas 
Gulbinai, Palos Park, 111., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 50 dol. auką. Po 20 
dol. atsiuntė tam reikalui: S. 
Radžionis. Spring Grove, 111.. 
F. Putrius, Palos Hts., 111., Vla-

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos prieškalėdinis 
renginys tradicinėje kūčių 
dvasioje rengiamas gruodžio 
14 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Šaulių namuose. Bus malda, 
mirusių jūrų šaulių, karių, 
partizanų ir kenčiančių ištrė
mime prisiminimas ir jų gar
bei žvakučių uždegimas, kalė
dinės eglės įžiebimas, 
kalėdinės giesmės ir tradicinė 
kūčių vakarienė. Žada ir Kalė
dų senelis su dovanomis apsi
lankyti. Kviečiami kuopos na
riai su savo svečiais ir šauliai 
dalyvauti. Kvietimai gau
nami pas kuopos parengimų 
vadovą V. Utarą ir moterų 
vadovę U. Zinkienę. 

x Albinas Kurkulis, Whea-
ton, 111., „Draugo" apsigyni
mo fondui atsiuntė 100 dol. 
auką. Labai ačiū. Stasys 
Gėdys, Belleville, Mich. ir 
Kazys Ražauskas, Dearborn, 
Hts., Mich., atsiuntė po 50 dol. 
aukų tam pačiam reikalui. 
Labai dėkojame. 

x Dr. Antanas Valiuškis, 
Barrington, R.I., atsiuntė 100 
dol. „Draugo" apsigynimo fon
dui. Vladas Žemaitis, Peffer-
lovv. Ont., Kanada, atsiuntė 50 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x P. Domkus, Los Ange
les, Ca., mūsų bendradarbis, 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 100 dol. auką. Juozas 
Sinkus, Sterling Hts., Mich., 
atsiuntė 50 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kun. Joseph J . Svirs-
kas, Haverhill, Mass., „Drau
go" apsigynimo fondui atsiun
tė 50 dol. auką. Akvilia 
Maletienė, Chicago, Ill„ ir Pet
ras Pecenkis, Elizabeth, NJ, 
taip pat atsiuntė tam pačiam 
reikalui po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Bronius Staniškis, Det-
roit. Mich., „Draugo" apsi-

Pemonstracijo? Vienoje, Austrijos sostinėje, lapkričio 4 d. Nuotr. A. Tamošaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAKARONE SU 

LIETUVOS KONSULAIS 

Jungtinis Chicagos lietuvių 
organizacijų komitetas lapk
ričio 21 d. Jaunimo centro 
kavinėje surengė vakaronę. 
Vakaronės tikslas buvo susiti
kimas su mūsų konsulais ir 
susipažinimas su jų veikla. 
Dalyvavo generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė, gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza su žmo
na ir taip pat iš tyashingtono, 
D.C., atvykęs atstovas Stasys 
Lozoraitis. Nežiūrint to, kad 
tuo pačiu metu vyko ir meno 
parodos atidarymas, kavinė 
buvo pusėtinai užpildyta. 

Susitikimą atidarė Birutė 
Jasaitienė, rengimo komiteto 
pirmininkė, pakviesdama gen. 
konsule Juzę Daužvardienę 
papasakoti savo Įspūdžius ir 
prisiminimus. Iš savo plačių 
prisiminimų ji papasakojo 
Lietuvos konsulato Chicagoje 
istoriją. Žinias, kurias būtų 

gynimo fondui atsiuntė 50 dol. sunku surasti enciklopedijoje 
auką. E. Šlekys, Toronto, ar įvairiuose leidiniuose, ji 
Kanada — 30 dol. 
ačiū. 

Nuoširdus 

x Marija Noreikienė, Put-
nam, Ct., Antanina Česnaus-

gerai atsimena, nes jos gyve
nimas buvo surištas su Lietu
vos konsulatu. Lietuvos 
konsulatas Chicagoje buvo 
atidarytas 1923 m. Pirmutinis 

kas, Omaha, Nebr., Jonas konsulas buvo pulk. P. Žadei-
Kasauskas, Linden, NJ., kis. 1928 m. jį pakeitė A. 
Petronėlė Laukaitis, Chicago, Kalvaitis, kuris išbuvo tose 
111., Ada Juškienė, Chicago, pareigose iki 1936 m. Po to 
111.. Juozas Skaudys, Wood- trumpai pareigose buvo dr. M. 
land Hills, Cal., Felix Mikuc- Bagdonas, pastarajam greitai 
kis, Davis, Cal., Kazys ir Juzė 
Gricius, Dearborn Hts., Mich., 
kiekvienas „Draugo" apsigy
nimo fondui atsiuntė po 25 
dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Gedas ir Niuta Kaunai, 
das Gilys. Los Angeles, Cal., Redondo Beach, Ca., Petras 
Juozas Karmuza, Waterbury, Norkaitis, Chicago, 111., Vitas 
Ct.. Jonas Mežinskas, Chica- įr Jurina Rugienius, Livonia. 
go, III., Agota Dunaitis taip Mich.. Antanas Marcherta?, 
pat iš Chicagos. Visiems Downers Grove, 111., Vacjs 
nuoširdus ačiū. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė, Chicago, 111., per K. 
-Juškevičių atsiuntė „Draugo" 
paramai už jo gerą informaci
ją apie šaulius 30 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū visiems šau
liams už lietuviškos spaudos 
rėmimą. 

x Pedagoginio lituanis
tikos instituto etnografinis 
ansamblis, vadovaujamas 
Arvydo Žygo. š. m. gruodžio 
13 d.. 7:30 v. v. šeštadienį Jau
nimo centre atliks rugiapjūtės 
pabaigtuvių įscenizavimą. 
Visi kviečiami atvykti ir pasi
džiaugti, kaip mūsų jaunimas 
dainuoja lietuviškas liaudies 
dainas, kaip šauniai atvaiz
duoja mūsų tautos papročius. 
Bilietai iš anksto gaunami 
Gifts International parduo
tuvėje. 2501 W. 71 St, tel. 471-
1424. Bilietų kainos: 5 dol. 
suaugusiems. 3 dol. studen
tams ir moksleiviams. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimai* ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings 2212 West Cermak 
Road - T*? VI 7-7747. ( g k ) 

Rociūnas. Independence, Or., 
A. Pilipavičius, Juno Beac i, 
Fla.. kiekvienas atsiuntė po 25 
dol. auką „Draugo" apsigyni
mo fondui. Nuoširdus ačiū. 

x Ona Jagėlienė. Chicago, 
111., I^eonas ir Stasė Kankus, 
Necedah. Wisc., Ievutė Kriš-

mirus, į jo vietą buvo paskir
tas dr. P. Daužvardis 
(1937.IV). Dr. P.Daužvardžiui 
teko ilgiausiai išbūti poste, 
jam taip pat teko pergyventi ir 
audringiausią periodą — 
Lietuvos okupaciją. Prasi
dėjus okupacijai, tuojaus pra
dėjo ateiti iš Iietuvos telegra
mos, kad būtų pripažinta 
nauja valdžia ir kad konsu
latas būtų uždarytas. Teko 
nedelsiant apsispręsti ir veik
ti. Mūsų diplomatinė tarnyba 
vieningai parodė reikalo 
supratimą ir tuojau pradėjo 
reikšti protestus dėl okupa
cijos. 

1971.IX.27 mirus dr. P. 
Daužvardžiui. jo vietoje buvo 
patvirtinta Juzė Daužvar-

čiukaitis, West Hartford, d i e n ė T o s e pareigose, ji išbu-
Conn., Kostas Vaičaitis, St. v o i k i l 9 8 5 m gruodžio mėn. 
Petersburg Beach, Fla., Fr. O. Susilpnėjus sveikatai, turėjo 
Kapteinis, Chicago Ridge, 111., 
M. Kleinaitis, St. Petersburg, 
Fla.. Jonas Vizbaras, Dorches-
ter, Mass., kiekvienas atsiun
tė „Draugo" apsigynimo fon
dui po 20 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Vytautas Sendžikas, To
ronto. Kanada, Jadwiga 

išeiti į poilsį. Jos vietoje 
valstybės deprt. buvo patvirti-
tas Vaclovas Kleiza. Baig
dama savo pranešimą, ji nuro
dė, kad konsularinė tarnyba 
yra kaip ledo kalnas, kurio 
matyti tik viršūnė. 

Toliau kalbėti buvo pakvies
tas gen. konsulą* Vaclovas 
Kleiza. Greitai bus jau metai, 

Baran, Rolling Meadows, 111., kai jis yra naujose pareigose. 
Bernice Bronė Buika, Three Sia proga padėkojo gen. kons. 
Oaks, Mich., „Draugo" apsi- Juzei Daužvardienei už pata-
gynimo fondui atsiuntė po 20 rimus ir paramą įteikė gėlių 

svarbiausių ir sunkiausių 
pareigų, tai yra informacija 
apie Lietuvą. Teiraujasi moki
niai, studentai, įvairių moks
linių tezių vykdytojai. Dažnai 
kreipiasi įvairūs kelionių biu
rai ir keliautojai bei biznio 
įstaigos, kurios visai neturi 
jokio supratimo apie okupa
cines sąlygas. Vienas kreipėsi 
norėdamas gauti žinių apie 
Lietuvoje esamus „camping 
grounds". Jis norėtų po Lietu
vą keliauti su automobiliu ir 
stovyklauti. Teko jam paaiš
kinti, kad Lietuvoje nėra jokių 
„camping grounds", tėra tik 
koncentracijos stovyklos. 
Mūsų konsulatai nėra tik 
simboliai, bet gyvos įstaigos, 
kurios yra daugelio pripažįs
tamos ir į kurias daug kas 
kreipiasi. Taip pat nurodė, kad 
garbės konsulai iŠ niekur jokių 
algų negauna. Yra norinčių, 
kad konsulas kiekvienu metu 
būtų pasiekiamas telefonu, 
tačiau ir konsulas turi kur 
nors dirbti. Po konsulo kalbos 
visi buvo pakviesti prie kavos 
ir vaišių. 

Dalyviams pasivaišinus ka
va, sumuštiniais ir kiek pail
sėjus, vakaronę toliau tęsė 
ministeris Stasys Lozoraitis. 
Jo žodžiais, diplomatinės 
tarnybos darbas nėra leng
vas, jeigu kas norėtų padaryti 
karjerą ar pinigus, tai tegul 
neina į diplomatinę tarnybą. 
Mūsų diplomatinė tarnyba yra 
istorinis fenomenas — tokio 
atvejo istorija dar nežinojo, 
kad tiek metų okupuoto kraš
to diplomatinė tarnyba veik
tų. Kalbėdamas apie įvairią 
veiklą, nurodė, kad vyksta 
pasikalbėjimai su lenkais. To 
išvengti negalima. Vilniaus 
arkivyskupijos klausimas 
turės būti išspręstas. Reikia 
atsiminti, kad Vilnius buvo 
Lietuvos beveik 600 metų, o 
I>enkija tevaldė vos 19 metų. 
Norint turėti stipresnes pozi
cijas Vatikane, svarbu stip
riai pasirodyti Romoje. Mūsų 
padėtyje reikia visais kla
višais skambinti. Esame apka
suose, tad turime naudoti 
visas priemones. 

Toliau buvo klausimai. 
Buvo klausimas, koks gali 
būti mūsų diplomatinės tarny
bos tęstinumas. I tai atsakė, 
kad turėtų būti sudarytos sąly
gos mūsų diplomatinei tarny

bai jų darbą tęsti. Labai svar
bu turėti visuomenės paramą. 
Yra stengiamasi išlaikyti 
esamas pozicijas ir daromos 
pastangos atgaivinti keletą 
prarastų postų. Vakaronės 
dalyviai išsiskirstė geroje nuo
taikoje. 

J. Z. 

ŽEMAIČIU 
KLUBO VEIKLA 

Žemaičių kultūros klubas tu
rėjo savo priešmetinį susi
rinkimą lapkričio 19 d. Anelės 
Kojak svetainėje, susirinki
mas vyko pagal nusistovėju
sias tradicijas. Pirmi-;nkas 
atidarė susirinkimą per "irėjo 
vaidybos narių daly\.. /imą 
susirinkime, susirinkimo kvo
rumą ir pateikė susirinkimui 
darbotvarkę, pagal kurią ir 
vadovavosi. Pirmininkas Juo
zas Skeivys, atidaręs susi
rinkimą, pirmu darbotvarkės 
punktu pagerbė vienos minu
tės susikaupimu mirusią Anną 
Palioką. 

Perėjo į antrą darbotvarkės 
punktą — protokolo skaitymą 
iš praeito susirinkimo. Jį 
perskaitė nutarimų sekretorė 
Rožė Didžgalvis. Protokolas 
priimtas kaip skaitytas. 
Valdybos nariai davė metinės 
veiklos pranešimus ir davė 
įvairių sugestijų ateinančių 
metų veiklai. 

Priėjus prie piniginių rei
kalų, klubo iždininkas Al
fonsas Kizlaitis referavo klu
bo piniginę būklę ir kartu su 
sekretore Rože Didžgalviene 
metinėms byloms išmokėti 
pateikė ilgoką sąrašą: Valdy
bos nariams metinės išlaidos 
kaip telefonai, susirašinė
jimai, važinėjimai, pašto ir ki
tais klubo reikalais. Be to, 
išmokėta „pomirtinė", paskir 
ta spaudai, radijo progra
moms paremti ir Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejui. 
Prieita prie valdybos rinkimų, 
bet susirinkimo dalyviai siūlė 
perrinkti senąją valdybą. 
Pirmininkas, atsiklausęs val
dybos narių, ar dar sutiktų 
pasilikti savo pareigose ir 
valdybos nariams sutikus, 
priėjo prie balsavimo. Vien
balsiai perrinkta visa valdy 
ha 1987 m. kadencijai: J. Skei
vys — pirm., F. Puodžiukas — 

puokštę. Šiuo metu Šiaurės 
Amerikoje turime keturis 
Lietuvos konsulatus, būtent 
New Yorke, Chicagoje, Los 
Angeles ir Toronte. Darbų 

dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. Broel-Plateris. 
Bethesda. Md„ Charles S. 
Feeney, Westminster, Ca., Jur
gis Petkus, Glendale, Ca., apimtis yra labai plati. Ją 
Virgilijus Krapauskas, Orland sudaro įvairūs patarnavimai 
Park. 111.. kiekvienas atsiuntė ir reprezentacija. Taip pat 
po 25 dol. auką už kalėdines labai svarbią vietą užima 
korteles ir kalendorių. Nuošir- propaganda ir Lietuvos 
dus ačiū. reikalų gynimas Viena iš 

Sunny Hills. Fla.. lietuvių Fondo vaidybos pirm. dr. Antanas 
Razma kalba LF narių susirinkime. Iš kairės — A. Velavičius — LB 
apylinkės pirmininkas ir kun. A Račkauskas. 

iŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Lietuvių Centras nuo 
spalio 11 d, iki lapkričio 22 d. 
mini savo gyvavimo 60 metų 
sukaktį. Pirmininkas šiuo 
metu yra Juozas Pulikas. 
Pamaldas Santo Cristo bažny
čioje netoli lietuvių Centro 
atlaikė kun. A. Lubickas ir 
pasimeldė už mirusius narius. 
Per Mišias giedojo Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas A. 
Mikučionio, vargonais gro
jant L. Mikudonienei. Pietuo
se žodį tarė pirm. J. Pulikas, o 
vadovavo Vyt. Misiūnas. 
Meninei programai vadovavo 
Patricia Kairytė de Casaburis 
ir Nestoras Ruplėnas. Prog
ramą atliko šokių grupė ..Spin
dulys", vadovaujamas Silvi
jos Ruplėnaitės, padainavo 
Montevideo choras „Aidas", 
akompanuojant Vyt. Doreliui, 
pašoko LC. veteranai. Muzi
ką sudarė orkestras — O. Juk
na R- Mušketas ir M. Jasiū-
nas. Sveikino įvairios lietuvių 
organizacijos ir spaudos atsto
vai. Pabaigoje uždarė J. Puli
kas, o programos vadovams ir 
patarėjams buvo įteiktos gėlės 
— V. Doreliui, S. Ruplėnaitei, 
A. Čikštaitei, B. Daratėnienei 
ir O. Juknai. 

— A.a. Ona Stočkūnaitė-
Laurinaitienė, 83 metų am
žiaus, mirė Berisse spalio 11d. 
Velionė buvo kilusi iš Žagarų 
km., Lazdijų valsč.. Alytaus 
apskr. Nuliūdime liko duktė su 
šeima, giminės ir artimieji. 
Palaidota Berisso kapinėse. 

vicepirm., A. Kizlaitis — ižd., 
R. Didžgalviene — protokolų 
sekretorė ir Eugenija Strun-
gienė — finansų sekretorė. 

Užsibaigus darbotvarkės 
punktams palinkėta linksmų 
švenčių ir laimingų Naujų 
Metų. 

Po to buvo vaišės, kurias 
pristatė Talman Delicatessen 
savininkė M. Kupcikevie-
čienė. Prie vaišių ir atgai
vinančių gėrimų buvo nuošir
dus įspūdžių pasidalinimas. 
Žemaičiai tarpusavy yra drau
giški ir nuoširdžiai vieni kitus 
užjaučia. 

Juozas Skeivys 

KATALIKU 
AKCIJOS FONDAS 

Katalikų Akcijos fondas 
skelbia vajų, kuris tęsis iki šių 
metų pabaigos. Fondas, vei
kiantis Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų federacijos 
žinioje, yra sudaręs globos 
komitetą, į kurį įeina pagrin
dinių lietuvių katalikų organi
zacijų pirmininkai. Į globos 
komitetą įeina vyskupas Vin
centas Brizgys, prelatas 
Damasas Mozeris, Katalikų 
Federacijos dvasios vadas, 
kun. Albertas Kontautas, 
Kunigų Vienybės pirminin
kas, dr. Linas Sidrys, Pasau
lio Katalikų bendrijos pir
m i n i n k a s , P r a n c i š k u s 
Petrauskas, Lietuvos Vyčių 
pirmininkas, Juozas Polikai-
tis Ateitininkų Federacijos va
das, Aldona Shumway, Ameri
kos Lietuvių R. Katalikių 
moterų sąjungos pirmininkė, 
dr. Leonardas Šimutis, Katali
kų Susivienijimo fondo pir
mininkas, dr. Petras Kisie
lius. Liet. Katalikų Spaudos 
draugijos pirmininkas, ir Algis 
Kazlauskas, vyskupo P. Bal
takio pastoracinio planavimo 
komiteto ir federacijos Chi
cagos apskrities pirmininkas. 
Bronius Polikaitis eina Katali
kų Akcijos fondo koordina
toriaus pareigas. Aukas gali
ma siųsti Šiuo adresu: 
Katalikų Akcijos fondas, 4545 
West 63rd. Street, Chicago, IL 
60629. 
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