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TEISMAS 
VLADAS 

(Tęsinys) 
Kaltinamoje išvadoje esu 

kaltinamas už tai. kad „... 
ruošiau straipsnius, pareiški
mus, kuriuose yra šmeižikiškų 
prasimanymų. žeminančių 
tarybinę santvarką". Dėl šio 
kaltinimo galiu pasakyti štai 
ką: jokių straipsnių niekada 
nerašiau ir jų niekur netalpi
nau Tiesa, po neteisėtų kai 
kurių saugumiečių veiksmų, 
po 1973 m. lapkričio 20 d. kra
tos bei tardymų raš i au 
p a r e i š k i m u s : 1973.XI.30 
Lietuvos valstybės saugumo 
komiteto pirmininkui, 1974.1.4 
Lietuvos TSR prokurorui. 
Tarybų Sąjungos generali
niam T.-rokurorui ir TSRS 
valstybės saugumo komiteto 
pirmininkui; 1974.VI.12 Lietu
vos TSR prokurorui, 1975.X.15 
Lietuvos TSR vals tybės 
saugumo komiteto pirminin
kui, 1976.IV.23 TSRS CK Gen. 
sekretoriui L. Brežnevui. Šiuo
se pareiškimuose konstata
vau, kad 1973.XI.20 saugu
miečiai a tėmė iš manęs 
rašomąją mašinėlę, rankraš
čius, religines knygas, nieko 
b e n d r a n e t u r i n č i a s su 
b a u d ž i a m ą j a b y l a (jų 
didesniąją dalį visai neįrašė 
nei į kratos protokolą, nei į 
pridedamąjį apyrašą), ir tuo 
būdu jie pažeidė Lietuvos TSR 
BPK 192 str.; vėliau tardy
dami stengėsi išgauti parody
mus grasinimais, melu, klasta 
ir kitokiais neteisėtais veiks
mais bei neleido gintis. Tuo 
būdu jie pažeidė to paties 
kodekso 17 str. ir 18 str. — 
taigi jie padarė nusikaltimą, 
numatytą Lietuvos TSR BK 
187 str. Savo pareiškimais 
siekiau, kad būtų grąžintos 

L A P I E M S 
paimtos knygos, rankraščiai, 
rašomoji mašinėlė. 

Po poros metų, ty . 1975.X. 
II.3 dalį paimtų knygų grąži
no, o kitą dalį pasiliko sau ir 
n e p a a i š k i n o dė l k o k i o s 
p r i e ž a s t i e s n e g r ą ž i n o . 
Negrąž ino ir rašomosios 
m a š i n ė l ė s . Ir tik dabar , 
s u s i p a ž i n d a m a s su bylos 
medžiaga, sužinojau, kad 
mano negrąžintos knygos jau 
1975 m. buvo sunaikintos — 
sudegintos. Ar tai pagarba 
žmogui ir įstatymui? 

Jei saugumo darbuotojai, 
kurių pagrindinė pareiga 
saugoti socialistini teisėtumą, 
jo patys nesilaiko, tai kaip 
galima norėti, kad jo laikytųsi 
e i l i n i a i p i l i eč i a i ? T a i p 
saugumieč ia i savo kal tę 
priskyrė man. 

Dėl pareiškimų, rašytų 1973-
1976 m., nekar tą buvau 
kviečiamas į saugumo komi
tetą ir respublikinę prokuratū
rą apklausinėjimui, ir niekas 
iš tardytojų ar prokurorų tuo 
metu nematė juose jokių šmei
žikiškų prasimanymų, že
minančių tarybinę santvarką, 
ir niekas man dėl to priekaštų 
n e d a r ė ( ž iū r . a p k l a u s o s 
protokolus), o tik žadėjo 
grąžinti rankraščius ir kny
gas, neturinčias ryšio su 
baudž iamąja byla. Jeigu 
mano pareiškimuose, rašy
tuose 1973-1975 m. nebuvo 
jokių šmeižikiškų prasima
nymų, žeminančių tarybinę 
santvarką, tai kokiu būdu šie 
pareiškimai, pabuvę tris ar 
daugiau metų saugumo ar 
prokuratūros archyvuose, 1977 
m. s ta iga pasidarė šmeižikiš
ki9 

(Bus daugiau) 

Mirė profesorius 
Antanas Maceina 

slapyvardžiu išleido du poezi
jos rinkinius. Bendradarbiavo 
k a t a l i k ų i r moksliniuose 
žurnaluose, redagavo „Ateitį" 
ir vėliau buvo vienas iš ..XX 
Amžiaus" dienraščio redakto
rių. 

Plačiau apie velionį bus vė
liau. 

Telefonu A. Grinienė prane
šė, kad Miunsterio ligoninėje 
sausio 27 d. mirė prof. dr. An
tanas Maceina. Velionis buvo 
gimęs 1908 m. sausio 27 d. 
Bagrėnų k.. Ašmintos valsč., 
Marijampolės apskr. Mokėsi 
Prienuose, Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje ir 1928-32 m. 
Vytauto Didž. universitete. 
Studijas gilino 1932-35 m. Liu
vene. Friburge, Strasburge. 
Briuselyje. 1934 m. rudenį 
Kaune gavo filosofijos dakta
ro la ipsnį už disertaciją 
..Tautinis auklėjimas". Profe
s o r i a v o V y t a u t o D i d ž . 
universitete, buvo filosofijos 
fakulteto dekanas. Vokietijoje 
buvo profesorius Freiburge ir 
nuo 1959 iki 1970 m. profe
soriavo Miunsterio universi
tete. 

Yra parašęs daug filoso
finių ir religijos filosofijos 
knygų. Antano Jasmanto 

Viceprezidentas George Bush. kairėje, ir Atstovų rū-.ų speakeris 
Jim Wright pasitinka kartu su visais 100-jo Kongreso nariais, 
Vyriausiojo Teismo nariais, kabineto nariais ir diplomatiniu 
korpusu JAV prezidentą Ronald Reagan prieš jam pradedant meti
nę valstybinę kalbą Amerikai sausio 27 d., 8 vai. vak. 

Amerikos prezidento 
valstybinė kalba 

Santrauka 

Esto K. Linno 
deportacija 

Americans for Due Process 
praneša, kad Kari Linno 
advokatas R. Clark ruošia 
p r a š y m ą A u k š č i a u s i a m 
Teismui dar kartą sustabdyti 
jo deportaciją į Sovietų Są
jungą. OSI direktorius Neal 
Sher spaudai pareiškė, kad 
„visi Linno teisminiai keliai 
užsibaigė". Warld Jevvish Con-
gress pirm. Sultanec pareiškė, 
kad „pagaliau teisingumas 
yra įvykdytas". Kongr. Fisher 
iš Nevv Yorko parašė laišką 
g e n . p r o k u r o r u i Meese , 
rag indamas Linną deportuoti. 
Kongr. Byron iš Marylando 
parašė, kad deportacija turi 
būti sustabdyta Americans 
for Due Process kontaktuoja 
kongreso narius, prašydamas 
intervencijos ir prašo koali
ciją, JAV LB, ALT ir kitų 
etninių organizacijų narius 
s k a m b i n t i a t i t i nkamiems 
asmenims protestuojant ir pra
š a n t L i n n o d e p o r t a c i j ą 
s u s t a b d y t i . S k a m b i n t i 
Teisingumo dep. pavaduotojui 
Arnold Burn, tel. 202-633-
2 1 0 1 ir Baltiesiems Rūmams, 
tel. 202-456-7639. 

Be to. Kanados estų kon
sulas prašė, kad Linnui būtų 
leista išvykti į Egiptą. J i s 
prašė Egipto leidimo jį priimti. 

Washingtonas. — JAV pre
zidentas Ronald Reaganas 
antradienio vakare pasakė 35 
minutes trukusią metinę kalbą 
Kongrese. Tai jo šeštoji kalba 
arba valstybinis pranešimas 
tautai, kurioje palietė 11 
sričių. 

Ekonomija 
Prezidentas pasidžiaugė, 

kad infliacija yra pati mažiau
sia 25 m. laikotarpyje: iš 21 su 
puse nuoš. sumažėjo iki 7 su 
puse nuoš. Bedarbių skaičius 
dar per didelis, nors paskuti
nių metų laike vis mažėja. 
Suorganizuota 13 mil. naujų 
darbų. Daugiau kaip 61% 
žmonių dirba; tai aukščiau
sias procentas, kuris bet kada 
buvo praeityje. 

I r ano blogybės 
Daug padaryta atstatyti 

krašto gynybai. Amerikos 
sūnūs ir dukros, kurie tarnau
ja valstybei, savo uniformas 
dėvi garbingai. Nors padary
ta daug. tačiau yra vienas 
didelis nepasisekimas: prezi
dentas rizikavo su Iranu. Tai 
nepasisekė ir dėl to jis prisi-
ma visišką atsakomybę. 
Tikslas buvo vertingas. J is 
nemano, kad buvo blogai 
padaryta, norint sueiti į sąlytį 
su strateginiai labai svarbiu 
kraštu arba nebuvo nieko 
blogo bandyti išlaisvinti savo 
piliečius iš barbariškos nelais
vės. „Bet mes nepasiekėme to. 
ko norėjome, ir buvo padaryta 
daug klaidų, norint t a i 
padaryti". Bus viskas padary
ta, kas bus reikalinga, kad tie 
reikalai būtų iša iškint i . 
Tačiau šiandieną tegu nebū
na kitaip suprasta Amerikos 
politika „Mes nesėdėsime 
sudėję rankų, jei mūsų intere
sams arba prieteliams Vidu
riniuose Rytuose yra grasina
ma ir mes nepakęsime 
teroristų apgaulės". 

Sovietai i r apsigynimas 
Nuo 1970 m. sovietai išleido 

savo karo reikalams 500 bil. 

dol„ taigi daugiau negu 
Amerika. Ar kas gali abejoti 
sovietų tikslais, kai jų 120,000 
karių ir 15,000 karinių patarė
jų dirba Azijoje, Afrikoje ir 
Lotynų Amerikoje? „Nežiūrint 
to, Kongresas atmetė mano 
prašymą mūsų saugumo 
sumetimais padėti kraštams 
išlaikyti laisvę 21 procentu 
šiais metais, o per pasku
tinius trejus metus 85 bil. dol. 
sumoje. Šitos laisvės progra
mos tarnauja tik mūsų intere
sams. Mano draugai, tai yra 
mano pareiga, kaip prezi
dento, vėl priminti jums, kad 
nėra tikresnio kelio pralaimė 
ti laisvę, ka ip neturėti 
apsisprendimo Šiandieną tą 
apsisprendimą rodo garbingi 
žmonės Afganistane. Ameri
ka reikalauj;-.. kad sovietai 
išvestų savo karines jėgas ir 
leistų pa t iems afganams 
nuspręsti save likimą". 

Centrine A m e r i k a 
Šioje pasaulio dalyje yra 

grasoma laisvei. Pasaulis 
stebi, kaip ši tauta apsispręs. 
90 % Lotynų Amerikoje 
g y v e n a d e m o k r a t i j o j e . 
Demokratija dar turi laimėti 
Centrinėje ir tHetų Amerikoje. 
Komunis t inė N i k a r a g v a 
paneigė demokratines teises ir 
grasina visam regionui. 
Amerika nnudoja diploma
tinius ryšius bet tie bandy
mai nepasiseks, jei sandinis-
tai laimės :rieš Nikaragvos 
žmones. Amerikos įsiparei
gojimai Vakarų pasauliui 
prasidėjo su Monroe doktrina 
1823 m. ir tęsiasi • vieninga 
Amerikos peiitika iki dabar. 
Prezidentai Rooseveltas. 
Trumanas ir Kennedy aiškiai 
pasisakė priefi komunistų 
dominavim; toje dalyje. 
Nikaragvos usvės kovotojai 
turi laimėti oje vietoje sovie
tams ne vieta. 

Strategini aps igynimas 
Amerika • siūlė sovietams 

labai rimti: nusiginklavimo 
planus. Jie sėjo prieš mūsų 

s t r a t e g i n i o a p s i g y n i m o 
programą. Tai neleistina. Tai 
yra geriausia apsigynimo 
programa, kokią Amerika gali 
turėti. Tai būtina užtikrinti 
Amerikos ateičiai. Mūsų 
saugumas to reikalauja. SDI 
turi būti įvykdyta Prezi
dentas pasakė Kongresui, kad 
bus vetuojama toks įstaty
mas, kuris mažins Amerikos 
tautinį saugumą ir suriš 
rankas pasitarimuose. 

P r e k y b a 
Bus bandoma plėsti tarptau

tinę prekybą per pasaulio 
bendrąją prekybos šalių 
organizaciją. Lieka tas pats 
nusistatymas: Amerika yra 
prieš protekcionizmą, nes atei
tis priklauso nuo prekybos. 
Amerika visada nori būti 
prekybos partneriais, bet ne 
išnaudotojais. 

Deficitas 
Federalinis biudžeto defi

citas yra netoleruotinas. 
K o n g r e s a s t u r i p r i i m t i 
konstitucinį papildymą, kad 
būtų subalansuojamas biudže
tas ir kad vyriausybė pagal tai 
elgtųsi. Prezidentas pristatys 
Kongresui plačias rekomen
dacijas, bet pirmiau paprašė, 
kad Kongresas pristatytų savo 
pasiūlymą. „Pradėkime dirbti 
ir padarykime tai kartu". 
Prezidentas pasisakė prieš 
mokesčių didinimą. 

Social inės re formos 
Prezidentas pasiūlys naują 

gerovės a rba socialinio 
aprūpinimo programą, kuri 
pakeis jau pasenusią dabar
tinę. 

P a g a l b a vyresnies iems 
Jis pasiūlys naują įstaty

mą, kuris turės padėti vyres
nio amžiaus žmonėms ligoje, 
nes dabartinės išlaidos sveika
tos srityje žmogų verčia 
bankrutuoti , nes tiesiog 
n e g a l i m a s i r g t i dė l 
katastrofiškų išlaidų ligo
ninėms ir daktarams. 

Švie t imas 
Mūsų vaikai privalo turėti 

pagrindinį išsilavinimą. 
Negalima išleisti moksleivio iš 
gimnazijos, kol jis nežino ir 
pilnai nesupranta pagrin
dinių mūsų u ž d a v i n i ų . 
Kiekvienas privalo susi
rūpinti, kad mūsų jaunimas 
būtų apsaugotas nuo narko
tikų vartojimo. 

Malda k lasė je 
Reikia baigti pro pirštus žiū

rėti į dvasinį pradą. Mūsų 
tauta neištvers be dieviš
kosios pagalbos. Mes atstatė 
me kraštą su maldomis, bet ar 
mes negalime naudoti klasių 
net savanoriškai maldai? 100-
sis Kongresas turi būti 
atsimintas ateityje kaip tas, 
kuris sugrąžino Dievą į Ameri
kos klases. 

Baigdamas savo kalbą, 
prezidentas pasakė, kad visose 
jo paminėtose srityse jis kelių 
savai6ų laikotarpyje pasiųs 
Kongresui savo pasiūlymus, 
kuriuos jie turės diskutuoti, 
atmesti, priimti, papildyti ir 
legalizuoti. 

Susirinko komunistų plenumas 
Gorbačiovo stiprumo klausimas 

Maskva. — Ilgai uždelsti 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos centrinio komiteto 
plenumo posėdžiai prasidėjo 
šios savaitės antradienį Mask
voje. Pagal kai kuriuos komen
tatorius, tai buvo uždelsta 
todėl, kad Gorbačiovas norėjo 
įsistriprinti su savo naujais 
planais, kai kurių vadinamais 
net „radikaliais", kurie prade 
darni vykdyti. Taip sako parti 
jos oficialieji, kurie simpati
zuoja sovietų vadui. Kiti sako, 
kad plenumas bus Gorbačiovo 
reformų programos įrankis. 

Vakarų stebėtojai pranašau
ja didelių pasikeitimų politbiu-
re. Vis dar keliamas klausi
mas, ka ip stipriai savo 
pozicijoje laikosi Gorbačiovas 
ir ar jis sugyvena su antruoju 
politbiuro eilėje nariu Yegor 
Ligačevu. 

S t ipr ina savo 
poziciją 

Plenumas turėjo būti lapkri
čio mėnesį, bet jis buvo nukel
tas iki dabar ir manoma todėl, 
kad per tą laiką reikėjo 
pašalinti iš politbiuro narių du 
senus Brežnevo laikų komu
nistus: Vladimir Sčerbitsky ir 
Dinmuhamed Kunayev. 

Kunayev prarado savo pozi
ciją kaip Kazakstano partijos 
vadas praėjusį gruodžio mėne-

— Varšuvos universiteto 
filosofijos dekanui Klemens 
Szaniavvski trečią kartą neleis
ta vykti į Cbicagos universi
tetą su paskaitomis. Sza
niavvski y ra ne ka r t ą 
pasisakęs už reformų reikalin
gumą Lenkijoje. Be to jis 
simpatizavo Solidarumo sąjū
džiui. 

— Pek inge atleidžiami uni
versitetų profesoriai, kurie 
pritarė studentų demonstra
cijoms už demokratiją ir pilną 
laisvę. Suimtas studentas Lin 
Jie, kuris kalbėjosi su prancū
zų žurnalistu. J is apkaltintas 
perdavęs slaptas žinias. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Varšuvoje lankosi Nevv 
Yorko meras Edvvard Koch ir 
pageidavo susitikti su Lenki
jos komunistų partijos gen. 
Jaruzelskiu. bet jis atsisakė jį 
priimti. 

— Je ruza lė je pranešama, 
kad Vakarų Vokietijos rinki
mų išvakarėse kai kancleris 
pasakė, jog Vokietijoje nėra 
a n t i s e m i t i z m o judėj imo, 
neatitinka tikrenybei, nes. 
pagal tyrimų instituto nuomo
nę. Vak. Vokietijoje esama 
nuo 30 iki 35% žmonių, kurie 
yra nusistatę prieš žydus. 

— Argent inoje darbo uni
jos u ž d a r ė indus t r i jos , 
transporto ir prekybos įmo
nes, paskelbdamos 24 valan
dų streiką ir tokiu būdu protes
tuodamos prieš prezidento 
Raul Alfonsino ekonominę 
krašto politiką. 

— Amer ika pakartotinai 
įspėjo savo piliečius, kurie yra 
Libane, kad jie yra savo rizi
ka ir vyriausybė negali 
a t s a k y t i už jų l ikimą. 
Pa ta r iama išvažiuoti iš 
Libano. 

— Managvoje sandinistų 
vyriausybė pranešė, kad išlei
džia Sam Hali išvažiuoti 
sveikato sumetimais. nes 
neturi tokios vietos, kur galė
tų jį sergantį patalpinti. 

— Texas valstijoje praė
jusiais metais 33,869 asmenys 
ar mažos kompanijos įteikė 
bankrotavimo dokumentus. 
Šis procesas trumpai čia 
v a d i n a m a s C b a p t e r 1 1 
pavadinimu. 

— Jugoslavi jos labiausiai 
žinomas disidentas Milovan 
Djilas gavo vyriausybės leidi
mą keliauti į užsienį po 18 
metų prašymo. Jis turi sūnų 
Londone, kurį nori aplankyti 

— Chicagoje buvusi mere 
•lane Byrne kandidatuoja vėl j 
miesto mero postą. Ji išleido 
savo finansinius duomenis, 
pagal kuriuos ji 1985 m. uždir
bo iš paskaitų, pasakytų kalbų 
ir konsultavimo 52,851 dol. ir 
sumokėjo 20.839 valstybinių 
mokesčių. 

sį ir dėl to turės apleisti polit-
biurą. Maskvoje buvo kalba
ma, kad tas pats bus ir su 
Sčerbitsky, bet jis dar tebėra 
Ukra inos komunis tų par
tijos viršininkas. Politbiuro 
pasikeit imai y r a s v a r b ū s 
Gorbačiovui, kuris nori turėti 
sau palankius asmenis, kaip 
pavyzdžiui Maskvos partijos 
vadą Boris Yeltsin, kuris yra 
kandidatas narys, taigi neturi 
balsavimo teisės, ir Gennady 
Kolbin. kuris paskirtas išvaly
ti Kazakstano partiečius po 
neseniai įvykusių demonstra
cijų Alma Atoje ir kitur. 

Kadrų d i s c i p l i n a 
Maskvoje diskutuojamas 

labai svarbus klausimas, tai 
kadrų disciplinos reikalas, 
ypač vidutinio rango partijos 
narių eilėse, kur Gorbačiovas 
atrodo nori akcijos, bet kuri iki 
šiol nebuvo sėkminga. Kitas 
klausimas yra ekonominė 
Gorbačiovo politika, kuri ta ip 
pat nevyksta taip, kaip jis 
norėtų. 

Kadrų stiprinimo reikaluose 
matomas nuomonių skirtu
mas tarp Gorbač iovo ir 
Ligačevo. Prieš 27 Komunistų 
partijos kongresą praėjusį 
kovo mėnesį vyresnieji parti
jos nariai. įskaitant, regis, ir 
Gorbačiovą, turėjo pasiūlymą, 
kad būtų didesnė partijos 
narių kontrolė. Paskutiniu 
metu spaudoje pas i rodė 
straipsniai, kurie darė priekaš-
tus. kad partijos nariai yra 
neliečiami ir tuo pačiu savikri
tika negalima. Buvo norima 
nustatyti terminą, kiek ilgai 
viename poste turėtų būti 
parti jos n a r y s . bet čia 
pasipriešino kai kurie vyres
nieji komunistai, o jų tarpe ir 
Ligačevas. Gorbačiovas nori. 
kad partijos nariai prisipažin
tų suklydę, jei jie tai padarė 

E k o n o m i n ė 
s t a g n a c i j a 

Vienu atveju ir Gorbačio
vas, ir l igačevas sutinka, tai, 
kad y r a n e p a k a n k a m a i 
greitas ekonominis kilimas. 
Privačios i n i c i a tyvos ir 
k o m p e t i c i j o s i š k ė l i m a s 
susilaukė d a u g kri t ikos. 
Ligačevas kritikavo žemės 
ūkio re ikalus Ukrainoje . 
Kazakstane ir Voronežo srity
je. Jis pakaltino tų sričių parti
jos vadus už apsileidimą. Jie 
jau atleisti, išskyrus Ukrainos 
Sčerbitsky. J i s ta ip pa t 
pasakė, kad Ukrainos partijos 
vadovybės re ikala i buvo 
diskutuoti ir tuo reikalu priim
ta rezoliucija, tačiau viešai jos 
nepaskelbė. Paprastai rezoliu
cijos komunistuose visada 
skelbiamos. Viena tik gali 
būti. dėl ko rezoliucija Ukrai
nos reikalu nepaskelbta, vra 
tai. kad norima duoti laiko 
Ukrainos komunistų centro 
komitetui pačiam susitvarkyti 
ir pripažinti savo klaidas. 

Po politbiuro plenumo posė
džių t e n k a l auk t i naujų 
pranešimų sovietų komunistų 
partijos ne tik kadrų, bet ir 
ekonominio gyvenimo srityje. 

K A L E N D O R I U S 
Sausio 29 d.: Konstantas, 

Gildąs. Girkantas. Banguolė, 
Sulpicijus. ?.ibutė. Akvilė. 

Sausio 30 d.: Ipolitas. Jacir. 
ta. Mil gaudąs. Zilionė. Marty
na, Sabina. 

O R A S 
Saulė teka 7:07. leidžiasi 

5:01. 
Temperatūra diena 3-1 1.. 

naktį 28 1. 
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LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

POLITINĖ POPIETĖ 
Jau kelinti metai iš eilės 

čia r u o š i a m a Lietuvių 
Bendruomenės politinė popie
tė. Šiemet ji vyks vasario l d., 
tuoj po lietuviškų pamaldų (12-
tą vai.) Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos svetainėje. 

Paskaitininku yra pakvies
tas Antanas Mažeika iš 
Califomijos, Koalicijos už 
konstitucines teises pirminin
kas. Kadangi šiuo metu ir 
Detroite pagyvėjo OS1 įstai
gos veikla, j popietę atvyksta 
i r R a s a R a z g a i t i e n ė , 
Americans for Due Process 
komiteto na rė . Popie tę 
organizuoja L.B-ės Detroito 
apylinkės valdyba. Tą dieną 
bus pradėtas aukų vajus Lietu
vių Bendruomenės veiklai 
paremti Vasario 16-tos proga. 

DETROITO 
LAIKRAŠČIAI 

SUINTERESUOTI 
LIETUVIU 

BENDRUOMENĖS 
REAKCIJA 

DĖLOSI VEIKLOS 
Pagyvėjus OSI jstaigos 

veiklai Detroite. ..Detroit 
News", ..Free Press" ir per 
televiziją — ABC 7-tu kanalu 
paskelbus užmetimus lietu
viams dėl kolaboravimo žydų 
naikinime, ..Detroit Free 
Press" kreipėsi į Lietuvių B-ės 
vadovus dėl jų pasisakymų 
tuo klausimu. Sausio 12 d. 
rr.an teko lankytis „Free 
Press" laikraščio redakcijoje. 
Jiems buvo paaiškinta Lietu
vių Bendruomenės pozicija, 
įteikiant LB memorandumą, 
kuris prieš porą metų (1985 m.) 
buvo įteiktas visiems JAV-ių 
k o n g r e s o n a r i a m s ir 
administracijos pareigūnams. 
Pareikšta, kad protestuojame 
prieš užmetimus visiems lietu
viams, kad rašant straipsnius 
privaloma geriau susipažinti 
su buvusia padėtimi, o 
nesiremti vien sensacingais 
pareiškimais; privalu laikytis 
JAV-ių teisinių procedūrų, 
pagal kurias asmuo yra nekal
tas, kol teismas teismo proce
se neįrodo jo kaltumo. Taip 
pat primintas LB prašymas, 
kad JAV-ių kongresas ištirtų 
OSI veiklą. Iki šiol „Free 
Press" nieko apie tai nesima
tė. 

•J. Urbonas 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠSIVADAVIMO 

MINĖJIMAS 

Sausio 18 d. ramovėnai. 
savanoriai, šauliai ir birutie-
tės Šv. Antano parapijoje 
suruošė Klaipėdos krašto 
išsivadavimo ir prie Lietuvos 
prisijungimo 64-tosios sukak
ties minėjimą. 

10:30 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje klebonas 
kun. Alfonsas Babonas auko
jo šv. Mišias už žuvusius ir 
mirusius Klaipėdos krašto 
sukilėlius — vaduotojus ir 
pasakė pritaikytą pamokslą. 
Skaitinius skaitė A. Misiūnas. 
Mišiose dalyvavo organizaci
jos su vėliavomis. Auką nešė 
LŠST cen t ro v a l d y b o s 
pirmininkas Karolis Milko-
vaitis ir Ramovėnų Detroito 
skyriaus pirm. Vytautas 
Kutkus. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. 

Akademija ir meninė dalis 
vyko parapijos salėje. Visiems 
atsistojimu gerbiant, buvo 
įneštos organizacijų vėliavos 
Minėjimą pradėjo ramovėnų 
Detroito skyriaus pirm. 
Vytautas Kutkus. Po įvadinio 
žodžio jis pristatė dalyvau
jančius minėjime Klaipėdos 
krašto vaduotojus — Stasį 

Šimoliūną ir Vincą Tamošiū
ną. Stasio Butkaus šaulių 
kuopos šaulės Lidija Mingė-
lienė ir Danutė Petronienė pa
puošė juos gėle su tautiniais 
kaspinėliais. Po gėlę įteikė ir 
prelegentui Karoliui Milkovai-
čiui. muz. Stasiui Sližiui bei 
dainininkėms Birutei Januš
kienei. Aldonai Tamulio-
nienei ir Česlovai Pliūrienei. 

Karolis Milkovaitis 20 minu
čių kalboje apsakė Klaipėdos 
krašto Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos gyvenimą, vargus ir 
kančias okupantų priespau 
doje, jų kovas ir išsilaisvini
mą. Klaipėdos kraštas būvu 
prisijungęs prie Didžiosios 
Lietuvos, bet tai nebuvo visa 
Mažoji Lietuva. Didžioji ir 
Mažoji yra viena Lietuva ir 
ateityje ji turi būti sujungta į 
vieną valstybę. „Lietuviais 
esame mes gimę, "lietuviais 
turime ir būti", baigė savo 
kalbą Karolis Milkovaitis. 
Kalba buvo turininga, kruopš
čiai paruošta. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
Vokalinis moterų vienetas — 
Birutė Januškienė, Česlovą 
Pliūrienė ir Aldona Tamulio-
nienė, vadovaujamos muz. 
Stasio Sližio; padainavo: 
„Sugrįžt negalim", muz. S 
Sližio. „Kur lygios lankos", 
liaudies daina. harm. S. Sližio, 
II-troji undinių daina iš ope
ros „Jūratė ir Kastytis", rnuz. 
V. K. Banaičio ir „Saulėiydi<= 
tėviškėje", muz. B. Gorbuls-
kio. Visiems sugiedojus Lietu
vos himną, buvo išneštos 
vėliavos. Vėliavas tvarkė 
„Švyturio" j . šaulių kuopos 
pirmininkas Bronius Valiukė
nas. 

Vytautas Kutkus padėkojo 
visiems: klebonui kun. Alfon
sui Babonui už Mišias ir 
turiningą pamokslą, svečiui iš 
Chicagos Lietuvos Šaulių 
sąjungos centro valdybos 
p i r m i n i n k u i K a r o l i u i 
Milkovaičiui už turiningą 
kalbą. Detroito Moterų vokali 
niam vienetui ir Šv. Antano 
bažnytiniam chorui, vadovau
jamiems muz. Stasio Sližio, už 
meninės programos atlikimą 
ir giedojimą bažnyčioje. Myko 
lui Abariui už scenos dekora
vimą, „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos vadui Broniui Valiukė
nui už vėliavų tvarkymą ir 
organizacijoms už dalyvavi
mą su vėliavomis. Padėkojo 
D e t r o i t o s a v a n o r i a m s , 
šauliams ir birutietėms už 
talką ruošiant šį minėjimą. 
, ,Draugui", ..Dirvai" ir 
„Laisvajai Lietuvai", bei jų 
korespondentams už šio 
minėjimo garsinimą. Abiem 
radijo valandėlėms už Klaipė
dos krašto sukakties minė
jimą, o taip pat ir šiu lenginio 
garsinimą. Padėka ir visiems 
dalyviams. 

Po minėjimo mažoje parapi
jos salėje Stasio Butkaus 
šaulių kuopos pirmininke) 
pareigas einantis Kdvardas 
Milkauskas ir sesės šaulės pa
ruošė puikias vaišes, kuriose 
dalyvavo minėjimo rengėja:, 
talkininkai ir svečiai. Maldą 
prieš vaišes sukalbėjo kun. 
Alfonsas Babonas. Žodį tarė ir 
vaišių ruošėjams padėkojo 
Ramovėnų skyriaus pirm. 
Vytautas Kutkus. Kalbėjo ir 
I,SST centro valdybos jūrų 
šaulių vadas M. Abarius, 
..Tremtis trimito" redaktorė 
Stefanija Kaunelienė ir I.SST 
centro valdybos pirm. Karolis 
Milkovaitis. 

A. (irimus 

AUTOMOBILIU 
PARODA 

Sausio 10-18 d. ('oho Hali 
vyko automobilių paroda 
Pirmoji automobilių paroda 
buvo suruošta 1907 m. Beller's 
sode, netoli Bele Isle tilto. Joje 
bu vo išstatvta tik 30 aut<>mo 
bilių Iš jų, kaip kad Maxwell. 

Detroito šaulių sausio 18 d. suruoštame Klaipėdos krašto atvadavimo sukakties minėjime. Iš 
k.: Mykolas Abarius. Šaulių sąjungos valdybos narys, Vytautas Kutkus, ramovėnų Detroito 
skyriaus pirm., paskaitą skaitęs Karolis Milkovaitis LŠST centro v-bos pirm., Vincas Tamo
šiūnas. Klaipėdos kraštos vadavimo dalyvis, Bronius Valiukėnas, vėliavų tvarkymo vadovas 
ir Stasys Šimoliūnas, Klaipėdos kr. vadavimo dalyvis. Nuotr. K. Sragausko 

Brush, Runabout. Detroit 
Electric ir Thomas Flyer. 
jau yra išėję iš apyvartos, 
tačiau Ford, Oldsmobile. 
Buick ir Cadillac gyvuoja dar 
ir šiandien. Ne\vton Annis 
buvo p i r m a s i s Detroi te 
nusipirkęs automobilį. 

Vėliau automobilių parodos 
vykdavo įvairiose Detroito 
vietose — statybinių medžia
gų, šokių ir susirinkimo salė
se, net paiitpinėse. Po ii 
pasaulinio karo. i954 m., 
automobilių paroda buvo 
suruošta State Fairground 
vietoje, kur ir dabar kiekvie

nais metais įvyksta žemės 
ūkio parodos. Iš ten paroda 
1957 m. perkelta į Detroit 
Artillery Armory. o 1965 m. 
pradėta ruošti Cobo Hali. 

Automobilio parodas ruošia 
Detroit Auto Dealer Associa-
tion. Paroda vyko 4 salėse. 
Buvo išstatyta daugiau negu 
500 įvairių automobilių bei 
sunkvežimių. Automobiliai 
gražūs, bet ir jų kainos 
didelės. 

Kai kurie automobil ių 
prekiautojai siūlė užpildyti 
kortelę galimybei laimėti 
dovaną. Mažose scenose vyko 

į v a i r ū s p a s i r o d y m a i — 
vaidinimai. Prie Chryslerio 
a u t o m o b i l i ų va ikšč io ja 
robotas. Prieina prie žmogaus, 
pas isveikina — paduoda 
geležinę ranką, pakalba ir 
eina prie kito. 

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA PARODOJE 

Sausio 13 ir 16 d. „Lietuvių 
Melodijų" radijo valandėlės 
programa nuo 3-4 v. p.p. buvo 
transliuojama iš Automobilių 
parodos Cobo Hali. 

A. Grinius 

MOSU KOLONUOSE 
Kast St. Louis, IL 

NETIKĖTA JUOZO 
KUČIAUSKO MIRTIS 

Tą pirmadienį tikintieji rin
kosi lietuvių bažnyčion atsis
veikinti su prieš kelias dienas 
mirusiu šiandien laidojamu 
Antanu V. Ne vienas stebė
josi, kodėl ne visos reikalin
gos durys atrakintos, kodėi 
žvakės prie katafalko neuž
degtos. Susirūpinusieji pasi
teiravo klebono. Jis gi keletą 
kartų skambinęs zakristijo
nui, bet niekas neatsiliepęs. 
Prasidėjęs neramus šnibždėji
mas turėjo pasibaigti, nes 
gedulingos pamaldos už šian
dien laidojamą turėjo tuojau 
prasidėti . Paprašęs poros 
parapiečių susirišti telefonu 
su zakristijono sūnumi ir vie
tos policija, klebonas nuėio 
pasitikti atlydėto karsto. 

Tik kelioms valandoms pra 
ėjus, jau po laidotuvių teko 
patirti liūdną žinią: Juozas 
Kučiauskas, 88 metų senelis, 
savanoriškai ant savo pečių 
pasiėmęs kai kurias pareigas 
mūsų hažnyčioje. savo na
muose rastas užmigęs amži 
nuoju miegu. Nežinia, ar dar 
sekmadienio vakare jis atsi
gulė pasilsėti, ar rytmetį besi
ruošdamas bažnytėlėn pasi
juto turįs prigulti...Kaip ten 
bebuvę, netekome be galo ra
maus, santūraus, tikėjimui ir 
tautai beatodairiškai atsi-
davusio žmogaus, tėvo, drau
go. 

Juozas Kučiauskas buvo 
Suvalkijos ūkininkas. Jauny*-
tėję ryžęsis išeiti savanoriu kū
rėju kovoti už Lietuvos Nepri
k l a u s o m y b ę , b ū d a m a s 

viduramžis, Lietuvos okupan
tų priverstas tapti pabėgėliu 
benamiu, jau per viduramžį 
persivertęs turėjo sukti naują 
lizdą svetimoje žemėje, užau
gino penkis sūnus, kaip ir pats 
tėvas, darbščius, ramius, prin
cipingus lietuvius. Vienas sū
nus, betarnaudamas Ameri
k o s k a r i u o m e n ė j e , po 
apsilankymo tėvų namuose, 
grįždamas savo bazėn, žuvo 
automobilio nelaimėje. Kiek 
vėliau mirė ir žmona, palik
dama Juo/.ą su įvairaus am
žiaus ke tu r i a i s sūnumis . 
Tačiau KuČiauskų šeimoje jau 
buvo įprasta, kad su gyve
nime pasitaikančiom sunke
nybėm kovoja visi pagal savo 
amžių ir išgales, tėvo ir vyres
niųjų brolių padedami. Sava
rankesnių j aunuol ių ka ip 
Kučiauskų šeimoje neteko 
matyti. 

Iš anksto galvodamas apie 
pensininko gyvenimą ir to 
gyvenimo reikalavimus, pir
muosius namus Juozas nusi
pirko visai netoli nuo lietuvių 
bažnyčios. Valdžios užplanuo
tas greitkelis privertė jį šį liz
dą išdraskyti, bet šį kartą 
pasitaikė nusipirkti da r arčiau 
prie bažnyčios esantj namą. 
Būdamas pensininkas, dides
nę dienos dalį Juozas praleis
davo besidarbuodamas apie 
bažnyčią ir jos sklypą. J is taip 
buvo susaugęs su aplinka ir 
jos žmonėmis, kad jokiu būdu 
negalėjo ryžtis iš šios vietos 
išsikelti pas savo sūnus. Sava
rankiškumas jam buvo svar
biausias gyvenime turtas, bet 
niekada nebuvo atsiskyrėlis. 
Dalyvavo visuose susirinki
muose, minėjimuose, gegu
žinėse. Ką gero darydamas 
niekuomet nelaukė pagyrų. 
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KOMPIUTERIAI 
PRIMENA 

Idant padėjus vyresniems 
žmonėms nepritrūkti prirašy
tų vaistų, dėl ko dažniausia 
vyresnieji praleidžia svarbių 
vaistų dozes, yra sukurta 
kompiuterizuota telefonu 
priminimo sistema. Vadina
mą „Med-Minder" programą 
prenumeruoja vaistinės. Į 
kompiuterį yra į programuo
jami pakartojamų vaistų 
klientai, kartu su laiku, kai 

jiems turi būti primenama 
p r i s i p i r k t i v a i s t ų , kad 
nepritrūktų. Tuomet kompiu
ter is automat iškai laiku 
paskambina klientui į namus, 
primindamas, kad jo ar jos 
vaistai jau besibaigia. 

DR. LINAS A. SI0RYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71*t Str««t 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

pripažinimo. Savo sutaupytų 
dolerių saujoje užspaudęs ne
laikė, bet kur reikėjo, tai saują 
jų pabėrė. 

A t s i s v e i k i n t i J u o z o 
Kučiausko laidotuvių na
muose susirinko beveik visi 
čia gyvenantieji lietuviai, jį 
pažinę amerikiečiai ir. žino
ma, po visą Ameriką išsisklai
dę jo sūnūs su Šeimom, gimi
nės. Visų lietuvių vardu su 
velioniu atsisveikino LB apy
linkės vadovybė, o pamaldų 
metu savo uošvį jautriomis 
giesmėmis atsisveikino mar
ti Dalia. Prie kapo, pagerb
dami jų tarpe gyvenusį Lie
t u v o s savanor į -kū rė j ą . 
lietuviai sugiedojo Lietuvos 
himną. 

Apylinkės lietuviai Juozo 
Kučiausko mirtį jautriai per
gyvena ir ypač užjaučia tėve
lio ir senelio netekusius sūnus 
ir jų šeimas su giminėmis. 
Pasilikusieji patys jaučiasi esą 
Kučiauskų giminės, ypač po 
to, kai Kučiauskų vyrai nutarė 
visa savo tėvelio pali
kimą padalinti lietuviškoms 
institucijoms kurioms jų tėve
lis būdavo jautrus ir dosnus. 
Vietos LB apylinkei jie taip 
pat paskyrė stambų palikimą. 
Vietos lietuviai nuoširdžiai 
dėkoja Kučėnams už toki 
kilnų ir didį mostą. 

Tebūna lengva Juozui 
Amerikos žemelė, o pabars
tyta atvežtoji is jo numylėtos 
Lietuvos tepadaro ją dar leng
vesne. 

Z. Grybinas 

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasako j imų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
.Laiškuose lietuviams" tarp kitko 

rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo (vairias epochas turi buities skonj 
pasakes žanre.. . Autorius yra 
mtensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo da^bo 
metodas1. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu" . 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas Kama su persiuntimu 7 dol. Illi
nois gyventojai moka $7.50. 
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DRAUGAS 
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Ch icago. IL 60629 
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ketv 0-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MA2E1KA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. —. 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

JOKŠA 
VAKV LIGOS 

©441 S. Pu lask i Rd. 
Va landos pagal sus i tar imą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Vala-.dos pagal susitarimą 

M 4 3 6 - 7 7 0 0 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagai susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, UI. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

OR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5S40 S. Pulaski Road. Tel 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tel. RE-Mance 5-1811 

DR. WALTER " 
Lietuvis g 

3925 W w t 59th S tree t 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 
Treč. b sešt. uždaryta 

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

1 mvlia į vakarus n u o Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tšskvrus treč 5est 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėles. 
tilteha.. p'okštelės ir &endro|i praktika 

2659 W 59 St. C h i c a g o 
Tel. 476-2112 

Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai/ 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagai susitarimą. Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
• nmmmm aa n 

speciaiyoe — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71 et St.. Chicago. M. 
Tat.: 436-0100 

11800 Souttmast Hlgrmay 
P» lo* Hatgttts. M. 604*3 

(312)3*1-0220 (312)361-0222 

A . a . -.' K u č i a u s k a s su s a v o - ū n u m i s 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MIDK AL BUIIDING 

3200 VV. 8Ist Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re7id. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

P R O S T \ T O CHIRURGIJA 
2656 VV 63rd Street 

Vai: antr. 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
?>eit pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbė — Vidaus ligų gvdytoias 

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

\aland<v- pagal susitarimą 
T e l . 5 R 5 - 7 7 5 5 

I 



Ieškant 

„GEROS MIRTIES" 
„Geros mirties" skatinimo 

draugija „Hemiock" pastaruo
ju laiku pastiprino savo akci
ją pasiekti kiek galint dau
giau žmonių. Bet tai ne tokia 
humanitariška organizacija, 
kaip iš karto galėtų atrodyti 

Alzheimerio ligos". Tuo tarpu 
organizacijos pirmininkas Ge-
rald Larue yra pasakęs, kad 
Alzheimerio liga nėra mirtina 
ir „todėl ji nėra mūsų rūpes
tis, bent šiuo tarpu". 

Olandijoje, vieninteliame 
Kaip iš Kanu gtucių anuuju. 
Šios grupės veikla yra visiš- krašte, kur leidimas gydyto-
kai priešinga Motinos Teresės J3"18 i l e i s t i mirtinų nuodų mir-
veiklai, kur ji randa Kalkutos tinai sergantiesiems galioja, 
miesto užkampiuose mirštan- teismuose jau plečiama įnir
čius vargšus ir, juos parga- t i n a i sergantiųjų kategorija, 
benus į žmogui pagarbią kuriems gali būti „padedama 
aplinką, apsupa globa ir mei- numirti". Olandijos aukščiau

sias teismas palaikė suparali-
žuotą žmogų mirtinai sergan
čiuoju dėl to, kad buvo 
galimybė jam valgant už-
springti ir nuo to uždusus 
numirti. Išgirdę tokį raportais 
Olandijos, suvažiavimo daly
viai Amerikoje nutarė ką nors 
panašaus pravesti ir šiame 
krašte. 

Hemiock vadovaujasi dviem 
principais: išvengti mirtinos 
ligos skausmų ir užtikrinti kuo 
didžiausią asmeninę laisvę. 
Tačiau labiausiai jų tikslams 
taikinantis reiškinys nesi
remia nė vienu iš jų propaguo-

o augančiu 

programas ir t.t.. bet visa tai iki 15,000 dol. Užsienio atsto-
yra kasmetinėse Vliko sąma- vybės tvarkosi savarankiškai, 

ten skelbia aukotojų sąrašus, o 
atsiskaito pagal 

apie efektingiausias 3 amų principų, 

le, tuo ir pačiam mirštančia 
jam ir visiems liudydama žmo
gaus kilnumą, brangumą, 
priklausomumą nuo Dievo ir 
pasitikėjimą Dievo, ne žmo
nių išmintim, kiek dienų kiek
vieno asmens amžiui skirta. 

„Hemiock" organizacija yra 
pasivadinusi Sokrato paimtų 
nuodų vardu, jam nusižudant. 
Jos uždavinys yra išpopulia
rinti savižudybę, kaip efek
tingą priemonę apvaldyti bent 
savo mirtį, keisti įstatymus, 
kad savižudžiam s pagalbos 
teikimas nebebūtų laikomas 
nusikaltimu, ir skleisti infor
maciją 
savižudybės priemonės. Popu
liarinimo užduotį jie vykdo 
profesionališkai, palaipsniui, 
jau daug metų. Pradžioje 
jie pasirūpino, kad garsių 
asmenų savižudybės būtų 
pozityviai aprašytos spau
doje, taip, kad savižudis nebe
atrodau, kaip psichiškai palū
žęs, nebegalįs gyvenimo pa
kelti asmuo, bet kaip išmintin
gas, blaivaus proto žmogus, 
atvirai žvelgiąs realybei į akis 
ir priimąs savo mirtingumą, 
tik išvengdamas „nereikalin
gų" kantių. Tokiu pavyzdžiu 
buvo 1984 m. spaudoje išgar
sinta filosofo Arthur Koestler 
savižudybė. 

Dabar jie savo kampanijoje 
yra pradėję antrą stadiją 
padaryti savižudybę priim
tiną ne tik garsiems, išim
tiniams asmenims, bet ir 
paprastiems žmonėms. Tuo 
tikslu buvo pasirūpinta, kad 
„Life" žurnalas patalpintų 
ilgą aprašymą vienos simpa
tiškos, paprastos senukų poros 
savižudybę, įtaigojant ir 
paprastus žmones galvoti apie 
savižudybę, kaip teigiamą 
senatvės ligų sprendimą. 

Savo suvažiavime pernai jie 
nutarė stengtis pravesti įsta
tymą Kalifornijoje, pripažįs
tantį „mirtinai sergantie
s iems teisę į d a k t a r ų 
suteikiamą pagalbą sava
noriškai, humaniškai, pagar
biai numirti". Nors jie vartoja 
žodį „numirti", jie iš tikrųjų 
turi galvoje „nusižudyti", nes 
jie nekalba apie laukimą mir
ties, bet apie jos įvykdymą. 
Tam tikslui ši organizacija 
paskyrė 50,000 dol. sufor
mavimui politinės akcijos 
grupės, pavadintos „Ameri
kiečiai prieš žmonių kentė
jimą", kurios tikslas bus atei
nančių dvejų metų laike šį 
įstatymą Kalifornijoje praves
ti. 

tose, kurias tvirtina Vliko 
taryba. Beje, šiemet Vliko sei
mas bus 1987 m. spalio 9-11 d. 
Montrealy, Kanadoje. 

— Ar Lietuvos Laisvės iž
d a s a u g a ir k a m bus 
pa sk i r t a s t a s kap i ta las? 

— Tautos Fondo apimtyje 
veikia Lietuvos Laisvės iždas 
(Lithuanian Liberty Chest). 
Tai kraitis Lietuvai, kai ji vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. 
J is buvo įsteigtas tik 1979 m., 
o dabar jo kapitalas siekia 
netoli pusės milijono dolerių. 
Kapitalas yra neliečiamas, tik 
jo plūkanos kasmet naudo
jamos Lietuvos laisvei ginti 
per Vliką. Lietuvos Laisvės iž
do pajamas sudaro specialiai 
aukotojų jam skiriamos 
sumos, aukos, skirtos gyvųjų 
pagerbimui įvairiomis progo
mis ar mirusiųjų atminimui 
įamžinti. \ jį įeina ir visi testa-

Pokalbis su J. Giedraičiu, Tautos Fondo valdybos pirmininku 
mentiniai palikimai, jei tes-
totorius nenurodo kitaip. Visi 

Tautos Fondo valdybos posėdis. Iš kairės sėdi: Vyt. Kulpa, Al. Staknienė. J. Giedraitis, B.. 
Lukoševičienė, M. Noreikienė, dr. J. Vytuvienė, Aid. Kaunienė; stovi L Tamošaitis - revizijos 
kom. atstovas. Nuotr. L. Tamošaičio 

MES NEGALIME UŽMIRŠTI 
OKUPUOTOS LIETUVOS 

Tautos Fondas ir Lietuvių 
Fondas yra skirtingos paskir
ties, skirtingai tvarkosi ir turi 
skirtingus uždavinius, nors 
abu rūpinasi lietuvybe. Tautos 

nukrito per paskutinius 12 mė
nesių. Dalis angliškos Eltos 
laidos dabar yra spaus
dinama Nidos spaustuvėje 
Londone. Tuo būdu informaci

j ų nusistatymas šią akciją 
dabar vykdyti irgi ne iš piršto 
laužtas. Jie pirmučiausia 
finansavo Roper tyrinėjimo 
firmos apklausinėjimą šiomis 
temomis ir rado, kad 62% visų 
žmonų ir 59% katalikų palai
kytų leidimą gydytojui įleisti 
mirtinų nuodų skausmuose 
mirštančiam žmogui, jei mirš
tantysis to pageidautų. Reiš
kia, dabar jau yra imlumo jų 
mintims. Ir todėl jie savo veik
lą šiuo laiku koncentruoja tik 
mirštančiųjų atžvilgiu. Tačiau 
net savo tarpe jie nesutinka, 
kas yra mirtina liga. Hemiock 
steigėjas Derėk Humphrey yra 
sakęs, kad „du su puse mili
jono žmonių yra bemirštą nuo 

skaičium vyresnio amžiaus 
amerikiečių ir kartu su jais 
augančia kaina jų medi
cininės bei kasdieninės prie 
žiūros. Štai šiurpus reiškinys: 
visuomenė, kuri skatina savo 
mažiau arba visai neproduk
tingų narių savižudybę. 

Hemiock vadovybė ginasi 
tokių užmetimų, sakydami, 
kad jie neskatina savižudybei 
palankią valdžią, o kad jie sie
kia valdžios, kuri palaikytų 
laisvą valią. J ie sėkmingai 
apeliuoja į amerikiečių veik 
visuotinį purtymąsi bet kokio 
skausmo ir į jų angažavimąsi 
asmeninei laisvei. 

Ta6au apie abi šias ver
tybes vertėtų dar pagalvoti. 
Nors visi žinome Bažnyčios 
mokymą apie gyvenimo šven
tumą ir palikimą mirties laiko 
sprendimą tik pačiam Dievui, 
visai kitaip stojasi klausimas 
patiems ar artimiesiems atsi
dūrus mėnesiais ar net metais 
besitęsiančiuose mirtinos ligos 
skausmuose. Žinoma, smer
kiame žudymą ar savižudybę 
ekonominia is sumet imais . 
Tačiau, jei tai daroma huma
nitariškais sumetimais, kaip 
suspausta širdimi atjaučiant 
„beprasmiškus" besitęsian
čius skausmus? 

Čia yra svarbu žvelgti dar 
giliau, už žemiško gyvenimo 
apraiškų. Ar savižudybe veng
dami skausmo nesakome, kad 
leisdamas skausmą Dievas 
klysta? Ar nesakome, kad, jei 
mes prasmės nematome, tai 
jos nėra? Ar nepasistatome 
savo išminties aukščiau vis
ko, net ir Dievo? Žinoma, ištik
ti skausmo klausiame, kaip 
mylintis Dievas gali leisti tiek 
kentėjimo? Bet jei tikimės 
atsakymo į šį klausimą, tiki
me, kad savo protu galime 
Dievą apimti, nepripažįstame 
gyvenimo paslapčių. 

O asmeninė laisvė irgi yra 
apribota vertybė. Jau ir visuo
menė ją apriboja bendros gero
vės labui. Ir pagaliau ji taip 
pat turi nusilenkti Dievo vyk
domam darbui mūsų bei mūsų 
artimųjų gyvenimuose. 

Liga, mirtis gali būti neap
sakomai sunkūs, tačiau mūsų 
pavyzdys žmogiško solidaru
mo mirties akivaizdoje turėtų 
būti Motina Teresė, kuri viso
kios kokybės gyvybę priima su 
dėkingumu iš Kūrėjo rankų, 
nežiūrint to, kad mirtingoms 
akims ji atrodytų ir labai žiau
ri bei beprasmiška. Vieš
paties keliai mums nesuvokia
mi. Kaip galime jo išminties ir 
meilės nutiestą gyvenimo siū
lą nukirpti? 

a. j . z. 

aDu r ū p i n a i "cku-.T ~~- . . . 
Fondas labiau rūpinasi politi- ja daug greičiau pasiekia 
ne veikla ir laisvinimo_pastan- Europą. Lietuvių k a l b a t i r a 

gomis, 
Lietuvių Fondas žas pasiekė 4,450 egz 

rūpinasi lietuvių kultūra, švie
timu ir lietuvybės išlaikymu 
išeivijoje. Dažnai tų dviejų 
fondų žmonės neskiria, nes 
apie juos per mažai žino. 

Susisiekėme su Tautos Fon
do valdybos pirmininku, kuris 
jau seniai dirba, kad šis fon
das atliktų savo uždavinius, 
kad jis būtų žinomas tiems. 

Tikslūs 1986 m. aukotojų 
sąrašai kaip kasmet bus 
paskelbti spaudoje, o metinę 
T. Fondo apyskaitą išsiun-
tinėsime balandžio mėnesį 
visiems TF nariams, kvie
čiant į Tautos Fondo metinį 
susirinkimą, kuris bus gegu
žės 9 d. Brooklyne. 

— Ar gauna Tautos Fon-
kurie dar rūpinasi lietuviškais d a s stambesnių palikimų? 
reikalais ir Lietuvos ateitimi 
Jam ir pateikėme keletą 
klausimų, į kuriuos jis malo
niai ir išsamiai atsakė. Klausi
mus ir atsakymus pateikiame 
skaitytojams, kad jie daugiau 

— Palikimais TF-as pradėjo 
rūpintis tik prieš 10 metų. Iki 
šiol palikimais gavome 183,-
000 ir yra gerų vilčių ateičiai. 
Šiuo metu čia ir užsieniuose 7 
testamentai yra vykdomi tei 

das priima „ln Living Trust" 
sumas dabar ir sutinka (atski
ru susitarimu) mokėti palū
kanas, kol dovanotojas gy
vas. 

— Ar daug Tautos Fondas 
turėjo išlaidų Vienos de
monstracijose, į te ikiant 
memorandumus i r t.t.? 

— Vlikas Vienoje, Austrijo
je, turėjo (drauge su latviais ir 
estais) išnomavęs specialias 
patalpas Informacijos biurui, 
kur lietuviams vadovavo 
Klimaitis iš Šveicarijos. Biu
ras Vienoje veikė beveik mėne
sį. Dar neturime galutinių duo
menų, bet išlaidos sieks apie 
40,000. Į tą sumą įskaitoma 
išlaidos lankstinuko „Lie
tuva" ir kt. reikalingos me
džiagos Vienos demonstraci
joms. Čia įeina ir jaunimo 
tautinių šokių orkestrėlio 
kelionės išlaidos ir parama 

skaitytojams, K.<IU jie uaugmu I^OHA...^...— .,.. 
sužinotų apie Tautos Fondą, sinių patarėjų. Apgailestauja- jaunimui, vykusiam į demons-Pirmas klausimas ir yra: 

— A r Tau tos Fondas auga, 
a r la ikos i vietoje? 

— Auga ir turtu ir nariais. 
1986 m. narių padaugėjo 192. 
Pinigais, jei 1985 gale buvo 
kasoje 235,000, tai 1986 m. 
gale — 281,000, taigi paaugo 
apie 46,000. Liet. Laisvės ižde, 

me, kad vis dar pasitaiko ypač 
viengungių, kurie miršta be 
testamento, ir jų turtas atiten
ka arba Lietuvos okupantui 
arba vietinei administracijai 
(N.Y. ir kt). 

Reikia visiems įsisąmonin
ti, kad dalį turto paliekant 
fondams ar kultūrinėms 

traciįas po 250 nors daliai jų 
išlaidų padengti. Visi kiti 
demonstracijos dalyviai už 
savo keliones užsimokėjo 
patys. Ši demonstracija taip 
kaip ir 1985 m. žygis susilau
kė stiprios visuomenės para
mos iš lietuvių visuomenės. Ne 
vien tik žodžiais, bet ir veiks
mais buvo pademonstruota jei 1985 m. gale buvo 352,000, organizacijoms bei institu

tai 1986 m. — 449,000, taigi rijoms (Altai ir t.t), testato- pasauliui, jog lietuviai nie-
paaugo 97,000 arba iš viso riai nenuskriaudžia įpėdinių, o kada nesutiks su Lietuvos oku-
kasa ir L.L.I 1986 m. paaugo padaro didelę paslaugą lietu- p a c i ja. Padėka visiems daly-
143,000 dol. Be to, yra dar tam vybei ir Lietuvos laisvinimo viams ir aukotojams! 
tikros sumos užsienių atsto- veiklai, drauge įsiamžindami Pe rna i Vliko seimas 
vybėse, 3 žemės sklypai JAV- save ir artimuosius. Apie tai D U Vo Londone, Anglijoje. 
se ir namas Anglijoje (pali- rašė spaudoje Lietuvos gene- Ą r Tautos Fondas turėjo jį 

ralinis konsulas New Yorke A. • 
Simutis. 

Kviečiame nepamiršti ir 
Tautos Fondo įrašant: ...to 
Lithuanian National Founda 

kimas). Taigi 1986 m. TF 
prieauglis yra neblogas, atsi
žvelgiant į tai, kad buvo 
ypatingų išlaidų ryšium su 
Vienos demonstracijomis. 
ELTA biuletenių leidimas irgi 
brangsta, ypač tų, kurios lei
džiamos užsienio kraštuose 

paremti, a r kelionę apsi 
mokėjo patys Vliko a t s to 
vai? 

— Visi Vliko seimo dalyviai 
ir delegatai-atstovai į visus 

tion (Tautos Fondas), not-for seimus. kur jie bebūtų, kelio 
profit-tax exempt Corporation, n e s ir kitas išlaidas apsimoka 

rlighland Blvd., Brook- p a t v s . Vlikas paprastai turi 
aziamos užsieni" MOOIUTOI, -S^-* —» r—-»— * • 
nes JAV dolerio vertė žymiai lyn. N.Y. 11207. Tautos Pon- tam tikrų išlaidų spausdinant 

totorius nenurodo kitaip 
aukotojai gauna pakvitavi 
mus, kurie tinka nusirašyti 
nuo pajamų, o įamžinamasis 
įrašomas specialiose knygose. 
Jau ir dabar yra įamžinta 
nemažai asmenų. Kai kas ir 
stambiomis sumomis. Tai 
labai prasmingos aukos, nes 
jų vardu vis dar gali būti tęsia
ma kova dėl Lietuvos laisvės. 
Bus išleistas albumas su auko
tojų sumomis ir nuotrau
komis. Taip pat nemažas su
m a s s u d e d a mirusiojo 
a t m i n i m u i , v ie to j gre i t 
gendančių gėlių... Ši tradicija 
tęstiną. Visi raginkimės tes
tamentuose įrašyti tam tikras 
sumas arba bent kokį nuošim
tį Tautos Fono Lietuvos Lais
vės iždui — Lietuvai mūsų! 

— Pask i rose kolonijose, 
k u r y ra Tau tos Fondo 
a ts tovybės , a r jos padeda 
J u m s r ink t i aukas? 

— Labai padeda. Šiuo metu 
yra 2 atstovybės Australijoje, 
2 Kanadoje, 1 Anglijoje, 5 
JAV-sė ir eilė įgaliotinių pri
klausančių atstovybėms ir tie
siai centrui. Laisvojo pasaulio 
TF atstovybių ir įgaliotinių 
tinkle, įskaitant ir centro 
pareigūnus, darbuojasi apie 
160 asmenų (ir jau geras 
nuošimtis jaunimo), kurie dir
ba be jokio atlyginimo, auko
dami savo laiką, talentus, 
energiją ir darbą. O daugu
mas jų dar ir patys stambiai 
aukoja. Atstovybės centrui 
labai pagelbs t i — dirba 
kontakte su centru organi
zuojant vajus ir ieškant naujų 
būdų lėšų telkimui, išrašo 
pakvitavimas ir juos įteikia ar 
nusiunčia aukotojams, kopiją 
pasilieka sau, o kitą kopiją 
drauge su čekiu pasiunčia 
centrui. 1986 m. centras įre
gistravo vien JAV-se 3,297 
aukotojų pavardes nuo 2 dol. 

su centru 
mūsų instrukcijas. Kai kurios 
atstovybės, (pvz. Chicagos, 
kuri jau išsiplečia apimdama 
Ind„ Neb. Wis.. Ark) yra tik
ra palaima centrui. Jei seniau 
Chicagos apylinkė surink
davo vos keletą tūkstančių, tai 
pernai surinko 40,000, o šie
met žada surinkti 50.000. 
Sėkmės Tautos Fondo atsto
vybėms ir įgaliotiniams! 

— Ką norėtute pasakyt i 
visuomenei Tautos Fondo 
vardu? 

— Tautos Fondas kviečia 
pasaulio lietuvius atsakyti į 2 
klausimus: ar mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai, galime už
miršti, kad Lietuva buvo jėga 
okupuota, nelegaliai įjungta į 
Sovietų Sąjungą ir jos žmo
nėms užkrauta vergija, kokios 
pasaulis dar niekada nebuvo 
matęs, ir ar mes jaučiame 
pareigą ką nors dėl to daryti? 
Tūkstančiai lietuvių jau atsa
kė Vlikui—Tautos Fondui į 
tuos klausimus. Tai yra tie, 
kurių nuolatinės paramos ir 
dosnumo dėka ELTA biule
teniai 6 kalbomis ir vis skir
t ingu tekstu informuoja 
pasaulio valdžios atstovus, 
par lamentarus , kongresų 
narius, spaudą, bibliotekas ir 
t.t. apie t ikrą padėtį ok. Lietu
voje. Jų remiamos programos 
per Vatikano, Romos valsty
binį ir kt. radijo stotis pasie
kia ok. Lietuvą su žiniomis apie 
mūsų pastangas čia, kad* jie 
nebūtų pasaulio užmiršti. Be 
jų stiprios finansinės para
mos nebūtų buvę galima or
ganizuoti 1985 m. Sovietų Ru
sijos teismo Kopenhagoje ir 
Pabaltiečių taikos ir laisvės 
žygio Baltijos jūra ir per 
Skandinaviją, nei 1986 m. 
rudenį įvykusios demonstraci
jos Vienoje. O žinome, kokio 
didelio atgarsio tie įvykiai su
silaukė Europoje ir kituose 
pasaulio kraštuose. Dėkodami 
pasaulio lietuviams, 'kvie
čiame ir toliau jungtis į eiles, 
tų, kurie sako, kad nie
kuomet nesutiksime su Lietu
vos okupacija. 

Lietuvos išeivija yra gaji, 
sąmoninga, patriotinė, turinti 
puikią valstybingumo dvasią. 
Nors kai kas ir mėgina išei
viją skaldyti ar dezinfor
muoti, bet ji veikia pagal savo 
išmintį. Išeivija žino kada, 
kam ir kiek aukoti. 

Dėkojame Tautos Fondo 
valdybos pirmininkui už išsa
mius, nuoširdžius ir atvirus 
pasisakymus. Manome, kad iš 
jų bus aišku bent daugeliui, 
kas tas Tautos Fondas yra, ko 
jis siekia, kas yra Lietuvos 
Laisvės iždas, apie kurį 
dažnai girdime. _ ,. 

Ant. Dalius 
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— Miesto burmistras, teisingumo atstovas, 

karaliaus įgaliotinis. — rėžė didžioji ponia su tokiu 
griežtumu ir tokia energija, kuriuose paskendo taria
mo malūnininko balsas, — sugrįžo namo tinkamu 
laiku ilsėtis nuo taurių savo pareigų, kad ryt vėl 
globotų piliečių garbę ir gyvybę, šeimos židinio 
šventumą ir moterų kuklumą taip. kad niekas rtama oaisą ir jau KimaiUMi F«*.*~»^w , ~~.„ ._..vr.-
negalėtų. persirengęs burmistru ar kuo kitu. brautis į t o k i u j - lakyti, bijodama, kad pokštai netaptų 

mo kambaryje. Tučtuojau buvo uždarytos visos — Atsiprašau! — sušuko ponia Fraskita. atsisto-
durys ir nuo tada niekas neįžengė į mano židinį, ligi dama, lyg spyruoklės stumiama ir įsiterpdama tarp 
atėjote tamstos. Ar tai teisybė? Jūs patys atsaky- burmistrienės ir jos vyro. 
kitę. Šis. pasiryžęs kaltinti, paliko su pravira burna, 

— Teisybė! Tikra teisybė! — atsakė žindyvė, pamatęs navarietę atidarant ugnį. 
tarnai ir antstoliai, kurie visi susibūrę prie salės Tačiau donja Mercedes jai užbėgo už akių ir tarė: 
durų stebėjo tą ypatingą sceną. — Ponia, nesivargink man duoti paaiškinimų... 

— Visi išsinešdinkite iš čia! — suriko don Aš jokiu būdu jų iš tamstos neprašau! Štai ateina 
Eugenijus, apsiputojęs iš įniršimo. — Gardunja! tas, kuris turi teisę jų prašyti. Tamsta kalbėkis su 
Gardunja! Ateik ir suimk šituos niekšus, kurie nero- juo! 
do man pagarbos! Visus j kalėjimą. Visus ant kartu- Ir tuo pačiu metu atsidarė durys tualetinio 
vių! kambario ir jose pasirodė dėdė Lukas, dėvėdamas 

Bet Gardunja niekur nebuvo matomas. burmistro rūbais nuo galvos iki kojų. su lazda, piršti-
— Be to. pone... — tęsė donja Mercedes, pakeis- nėm ir rapira, lyg būtų įžengęs į miesto tarybos salę. 

dama balsą ir jau teikdamasi pažiūrėti į savo vyrą ir 
Tikėj imas judina kalnus 

Kas veda, tai yra kaip tas, 
kuris išeina žvejoti į jūras: 
nežino, kas jo laukia - ga 
atsineš perlus, gal žuvis, o gal 
tik kentėjimus. 

//. Heme 

svetimos moters miegamąjį, kad niekas negal-tų nebepataisomais kraštutinumais..." Leiskime, kad 
užklupti doros moters jos nerūpestingam poilsyj. kad t a m s t a esi mano vvras... Leiskime, kad tamsta esi don - I ^ k i u tamstoms labos nakties - pasakė 
niekas negalėtų piktnaudoti jos skaistaus mieg-... Eugenijus Zuniga y Ponce de Leon atvykėlis, nusiimdamas tnkampę skyrbelę ir kalbe-

— Mercedėle, ką tu pasakei? — sušvokitė " _ A s esu» damas įdubusiom lūpom, kaip don Eugenijus 
— Be to. leiskime, kad aš esu šiek tiek kalta, kad Z u n i £ a - , . .. . , 

tamstą palaikiau vvru. kuris įsibrovė į mano Tučtuojau žengė per salę. svirdinėdamas j visas 
, . puses, ir, priėjęs prie burmistrienės, pabučiavo jai 

miegamą}}, persirengęs burmistru. K ' r '* w 

— Nenaudėliai! — suriko senis, norėdamas imtis r a , a : ' . . . . . . . T , 
kardo ir susidurdamas su malūnininko diržu. , V l S 1 buvo nustebę. Dėdes Luko panašumas su 

Navarietė mantilijos galu pridengė veidą, kad tikruoju burmistru buvo nepaprastas. 
paslėptų savo pavyduliavimo kibirkštis. T a j P t a r n a j i r P a t s P o n a s Chuanas Lopez negale-

— leiskime viską, ką tamsta nori... - tęsė donja 
Mercedes su neišaiškinamu abejingumu. — Bet 
dabar, mano pone. man pasakyk: ar turi teisę 
nusiskųsti. Ar tamsta galėtum, kaip prokuroras, 
mane apkaltinti? Ar galėtum, kaip teisėjas, mane 
nuteisti? Ar tamsta grįžti išklausęs pamokslą? Ar 
grįžti atlikęs išpažintį? Ar tamsta grįžti išklausęs 
mišių? Ir iš kur tamsta su tais drabužiais grįžti? Iš 
kur tamsta ateini su šita ponia? Kur tamsta esi 
praleidęs pusę nakties0 

burmistras lūpomis ir dantų smegenimis. — iei 
tiesa, kad visa tai įvyko mano namuose, pasakysiu, 
kad esi niekše, išdavikė, pasileidėlė! 

Su kuo kalba tas žmogus? — paniekinant d 
klausė burmistrienė, žvilgsniu apvesdama vicus 
dalyvius. — Kas yra tas pamišėlis? Kas yra tas 
pamišėlis? Kas yra tas girtuoklis? Jau nebegaliu net
gi tikėti, kad jis būtų padorus malūnininkas, k p 
dėdė Lukas, nepaisant, kad dėvi jo kaimietišką 
drabužį. Ponas Chuanai Ix)pez, — tęsė, besikreipda
ma į teisėją, kuris buvo pasibaisėjęs, — mano vyr.iŠ, 

Būnant šešių dešimtų metų miesto burmistras, prieš dvi valandas sugrįžo į šiu <s 
vesti mergaitę šešiolikos, tai savo namus, dėvėdamas savo trikampę skrybėle, 
pamėgdžioti tuos ignorantus, raudoną apsiautalą, riterinę rapira ir nešdamas savo 
kurie perka knygas, kurias valdžios ženklą — lazdą. Tarnai ir antstoliai, kurie 
skaitys jų draugai. Idabar manęs klausosi, sustojo ir pasveikino pam; ė 

Ricard oraeinantį pro vartus, bekopiantį laiptais ir prie* -i-

jo susilaikyti neprapliupę juokais. 
Don Eugenijus perpyko dėl to naujo įžeidimo ir 

kaip žvėris puolė dėde Luką. 
Tačiau ponia Fraskita įsiterpė į jų tarpą ir anks

čiau minėta ranka atitraukė burmistrą, o jo malony
bė, norėdamas išvengti antro posūkio ir po jo 
apsijuokinimo, leidosi nustumiamas, neištaręs nei 
bė, nei mė. Buvo aišku, kad ši moteris yra gimusi 
sutramdyti vargšą senį. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 19*7 m. sausio mėn. 29 d. 

DAIL. ANTANUI 
RŪKŠTELEI 80 METU 

ELENA \ A S Y L l C M E N E 

Dailininką Antaną Rūkš-
telę pirmą kartą sutikau Kau
no Vytauto Didžiojo universi
tete, prof. I. Tamošaičio 
filosofijos seminare. Kartą 
pastebėjau, kad dailininkas 
buvo atsinešęs knygą su grai
kų reprodukcijomis, daugiau
siai nuogybėmis. Anais lai
k a i s j a u č i a u s i e s a n t i 
misijomerė. taisanti kiek
vieno blogybę, todėl priėjusi 
prie mažai pažįstamo asmens 
jam pasakiau: 

— Prašau čia nuogybių 
nerodyti, tai yra nuodėmė. Jūs 
turite tai žinoti. 

Dailininkas atsistojo, ištie 
sė ranka tiesiai j mane ir atsa
kė: 

— Nuodėmė yra tamstos šir
dyje, panele, bet ne šitam 
paveiksle. Šitam paveiksle yra 
grožis, kurio tamsta dar nesu
pranti... 

Apstulbau. Neturėjau jokio 
atsakymo ir dar ilgai ieškojau 
tos nuodėmės savo širdyje. 

Su dailininko šeima, jo žmo
na Elena Rūkšteliene, dai
nininke, baigusią Kauno kon
servatoriją, ir trim mažais 
vaikais susitikau jau būdama 
ištekėjusi ir su savo šeima Dil-
lingeno stovykloje. Emigra
cijoje gal porą ar tris kartus 
buvau susitikusi su senais 
draugais ir taip mus gyve
nimas niekad nesuvedė. Iš 
spaudos sužinojau, kad Anta
nui Rukštelei jau 80 metų. Man 
visuomet yra gaila, kodėl 
žymieji žmonės, menininkai, 
rašytojai, dailininkai neturi 
jokių privilegijų, gyvendami 
čia žemėje, jie taip pat sensta. 

Šiandieną duodu žiupsnį 
atsakymų, kuriuos gavau iš 
dailininko Rūkštelės. dabar 
gyvenančio Floridoje. 

— Pasakyk man, kada 
paėmei pirmą kar tą pieš
tuką į savo r a n k a s nuola
tiniam da i l in inko darbui? 

— Piešti pradėjau kaip ir 
visi maži vaikai, būdamas 6 
metų Petrapilyje, kur mane 
tėvai nuvežė. Tikras mano 
. .menininko" gyvenimas 
prasidėjo įstojus į rusišką 
mokyklą. Čia radau iliustruo
tų leidinių ir pradėjau ..ilius
truoti" sau pasakas ir to „dar
bo" n e n u t r a u k i a u visą 
gyvenimą. 

— Paga l enciklopediją esi 
gimęs Lietuvoje, kada į ją 
grįžai ir ka ip sekėsi toliau 
tęsti savo „profes i ją"? 

— Į Lietuvą grįžome su visa 
šeima 1918 m. liepos mėn. Po 
mėnesio aš jau buvau Vytau
to Didžiojo gimnazijos Vil
niuje gimnazistas. Jau pir
moje k l a s ė j e b u v a u 
..dailininkas". Gimnazijos 
vaidinimams piešiau prog
ramas. Užsidirbau tiek pini
gų, kad galėjau nusipirkti 
kišeninį laikrodį, kepurę ir 
odos puspadžiams. Lenkams 
okupavus Vilnių, mano ryšiai 
su tėvais nutrūko ir. baigęs 
gimnazijos trečią klasę, slap

ta perėjęs sieną į nepriklauso
mą lietuvą, daugiau į Vilnių 
negrįžau. Ketvirtą klasę bai
giau Zarasuose, penktą ir šeš
tą — Utenoje, gimnazijos 
paskutines dvi klases baigiau 
Kaune. Esant direktorium 
Meno mokyklos dailininkui 
Šklėriui, išlaikiau egzaminus į 
pirmą kursą. Kitais metais 
mane atleido nuo mokesčio už 
mokslą ir paskyrė pilną 
stipendiją — 100 litų mėne
siui. 

— Antana i , tik neuž
s igauk. Noriu pal iest i už
sienio klausimą. Kokia 
pa t ies nuomonė apie užsie
nio cen t rus , k u r men in in 
kai važiavo pas i tobul in t i , 
ypač apie Paryžių, da i lės 
Meką? 

— Visi pabuvoję užsienyje, 
dažniausiai Paryžiuje, grįž
davo atgal su Lietuvai sve
tima dvasia ir visiškai sve
tima forma. Čia bus viena 
būdinga iliustracija: Juozas 
Mikėnas mokėsi tapybos pas 
dailininką Vienožinskį meno 
mokykloje ir jo pastangomis 
buvo pasiųstas tobulintis šioje 
profesijoje. Visų mūsų nustebi
mui Mikėnas buvo perkeltas į 
skulptūros klasę. Pasirodė, 
kad jis daltonistas — neskiria 
spalvų. 

— Kuris da i l in inkas , l i e 
tuvis a r sve t imtaut i s , y r a 
turė jęs į takos Tau? 

— Iš ardau žiūrint. Paryžius 
yra Babilonas. Manęs nė vie
nas dailininkas niekuo nepa
veikė, nes aš jų darbų never
tinau, neieškojau, kas būtų 
man naudinga. Menas yra 
jūra be ribų ir be krantų, turėk 
laisvę ir nereiks pagelbinin-
kų. Aš laikausi nuomonės, kad 
kūrybos esmė ir savarankiš
kumas yra didžiausia Dievo 
dovana kiekvienam meno kū
rėjui. Šios dovanos sąrangoje 
tu negali pabėgti nuo tau duo
to uždavinio ir paskirties. Tu 
nejauti, bet kažkas tau diktuo
ja ir tave veda. tu dirbi... 

— Kas t ave žadina d i rb 
ti, k a s y r a tavo d a r b o 
impulsas? Ar gyven imo 
sąlygos nesukl iudė t a u 
dirbti kaip dail ininkui? 

— Kūrybinis impulsas yra 
nejuntamas, bet jis yra neiš
vengiamas išgyventi. Gyve
nimo sąlygos nėra kliūtis kū
rybiniam impulsui reikštis. 
Galėčiau pasakyti, kad gyve
nimo sąlygos nėra kliūtis išgy
venti meno burtus. Mano 
svarbiausia kūryba yra Lietu
va ir dar kartą Lietuva. Aš gi
miau ir brendau Lietuvoje. 
Lietuva man yra pasaka — 
neišpasakota ir neišsakyta 
pasaka. Mano šeimai grįžtant 
iš Petrapilio (1918 m. liepos 
mėn.). arkliuku važiuojant nuo 
Dūkšto geležinkelio stoties ir 
Salako, po 6 metų gyvenus 
svetimoje žemėje ir besimokius 
Lamanosovo mokykloje, ku
rioje per 6 metus negirdėjau 
lietuviško žodžio, staigiai prieš 

CLASSIFIED GUIDE 

Juno Beach šeimininkės, paruošusios Naujųjų Metų sutikimą. Iš kairės: I. Manomaitienė, D. 
Augūnienė, R. Zotovienė, A. Pilipavičienė, S. Miškinienė, B. Oniūnienė, A. Staškūnienė, A. 
Solienė ir B. Jucėnienė. Nuotr. J . Garlos 

mane atsidarė didelių pušų 
miškas ir parodė man mano 
gimtąjį kaimą — Degučius. 
Mano skruostais riedėjo aša
ros. Šis ašarų atspaudas man 
paliko neišdildomą meilę 
Lietuvai, ką aš nuoširdžiai ro
dau savo tautiečiams. Važi
nėjančių į Lietuvą dabar nore 
čiau paklausti; Ar jūs matėt 
laukuose išrikiuotas gubas? 
Ar jūs matėt kluonus, tvartus, 
klėtis, ar jūs matėt kaimo 
laukų platybėje minią, kertan
čią su piautuvais rugius? 

— Kiek a š žinau, iš 
Vokiet i jos buvai išvažia
vęs į Australiją. Kiek metų 
t en praleidai , kaip tau 
sekėsi Australijoje kaip 
menin inkui dirbti? 

— Australijoje išgyvenau 5 
su puse metų. Ten nėra nieko, 
nieko panašaus gamtos atžvil
giu į bet kurį Europos kraštą. 
O Lietuva nepalyginama gro
žiu su Australija. Australijoje 
išlipau 1949 metais gruodžio 
mėnesį — pagal Australijos 
kalendorių viduryje vasaros. 
Vieno asmens tarpininkavi
mo dėka vietoje dvejų būtinų 
valdžios skiriamų metų ' aš 
nedirbau nė vienos dienos. 
Man buvo leista pačiam susi
rasti norimą darbą, ką aš ir 
padariau. Firmoje ..Harris 
Scarfe'' gavau dailininko dar
bą. Čia išdirbau 5 metus. 
Nutapiau karalienės Elzbie
tos karūnaciją 10 pėdų ir 8 
pėdų. Nutapiau jos su jos vyru 
Pilipu portretą 6 pėdų ir 5 
pėdų ir eilę mažesnio formato 
scenovaizdžių ir vestuvinių 
apeigų. Jau po vienerių metų 
mano darbo šioje firmoje jos 
vardas iš trečios eilės atsis
tojo pirmon vieton. Karalie
nės Elzbietos vedybų scena, 
būties vietinių scena — iš viso 
trys paveikslai buvo nufoto
grafuoti ir atsiųsti į Cincin-
nati į Amerikos varžybas. Visų 
mūsų nustebimui visi trys 
mano tapyti darbai gavo tris 
premijas: aukso medalį, sidab
ro ir bronzos. Taigi man išva
žiuojant iš Australijos mano 
firma žydėjo. 

— Kaip tau sekėsi užsi
dirbt i duoną Amerikoje, į 
kur ią a tvykai su savo šei
ma . Kur dirbai ir kur iuos 
da rbus? 

— Teisybė. Australijoje ir 
Amerikoje kito darbo nedir-

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

ŠAUNUS N A U J Ų 
METU S U T I K I M A S 

Kiekvieneriais 
giamas Naujų 

metais ren-
Metų suti

kimas Juno Beach šiais me
tais buvo ypatingai šaunus. 
Sudarytas komitetas iš visų 
organizacijų atstovų, vado
vaujamas Lino Staškūno, 
suruošė šį puikų vakarą. 

Kaip ir visuomet, gera 
nuotaika diktuoja vakaro pasi
sekimą, o tos nuotaikos tai tik
rai netrūko. Nesutrukdė tos 
nuotaikos nė prapliupęs lietus 
prieš pat pradžią vakaro. Tik 
gal kai kurie tolimesni svečiai 
pabūgę tokio oro neatvyko. 

Šventiškai pasipuošę daly
viai rinkosi St. Paul of the 
Cross auditorijon 8 vai. vaka
ro. Gražiai papuošti stalai 
ir jaukiai išdekoruota salė 

Klaipėda Vaikų kavinį ..V>v gaideliai" 

bau — vien tik tapiau. Iš Aus
tralijos atvažiavęs į Amerikos 
Los Angeles, kietai bandžiau 
gauti geresnį darbą. Visur 
gaudavau tą patį atsakymą, 
kad ne pilietis... Užeinu į 
vieną darbu aprūpinančią 
įstaigą, man duoda užpildyti 
lapą. Užpildęs grąžinu jį. Skai
to... ,,But your age?" Aš jai 
atkirtau: nesirūpink, mergai
te, aš nenoriu tave vesti, aš 
ieškau darbo". Ir kokia paro
dija, aš buvau tik 45 metų 
amžiaus ir jau jai nereikalin
gas. Toks nepasisekimas rasti 
darbą Los Angeles mane su 
šeima privertė (apie 2 metus 
darbo negavus) išvažiuoti į 
Chicagą. Chicagoje darbo 
neieškojau. Nutariau nega
dinti nervų ieškant darbo, o 
pereiti į meno kategoriją, 
mokėti valdžiai mokesčius ir 
ramiai dirbti. Dažnai pri
simenu žodžius ..Dirbk ir aš 
padėsiu". Taip gyvendamas 
Amerikoje aš tik tapiau ir 
rašiau. O dabar tik tapau. 

— Kiek e s i su ruošęs 
parodų Aust ra l i jo je i r k iek 
Amerikoje? 

— Australijoje suruošiau 
parodas trijuose miestuose: 
Adelaidėje 1951 ir 1953 
metais. Sydnejuje 1954 metais 
ir Melbourne prieš mūsų išva
žiavimą iš Australijos 1955 
metais. Amerikoje esu suruo
šęs iš viso 34 parodas 
asmeniškas nuo Los Angeles 
iki Bostono. 
. — Ačiū l a b a i už pa t i e s 

atvirumą ir už tą tavo 
gyvenimo dal į , k u r i o s n ė r a 
Lietuvių Kncikopedijoje . 
Ar galėtum k u r i ą n o r s savo 
darbo , ,pas lap t į " p a r e i k š 
ti, k a s yrp t a v o p a g r i n 
das? 

— Aš paslapčių neturiu. 
Mano darbai yra atvira kny
ga. Kc> menas reikalauja — 
nemeluoti! Kai įvairios srovės 
manė užkariauti pasaulį — 
labai apsiriko. Šiandien jie 
išstumti į tyliąją žemę. Net 
Piccaso kūryba stumiama į 
tylųjį kampą. O kiek „izmų" 
buvo šiame šimtmetyje. Jie 
dingo, nes tai buvo dirbtinis 
melas. 

laukė svečių. Visiems užėmus 
rezervuotas vietas, Linas 
Staškūnas pasveikino svečius 
iš arti ir toli komiteto vardu ir 
pakvietė kun. Vyt. Pikturną 
sukalbėti vakaro maldą. 

Prieš pradedant vaišes, 
še imininkės , paruošusios 
maistą, nusifotografavo prie 
turtingo, iškilmingai išde-
koruoto bufeto. Svečiai stebė
josi maisto įvairumu. Toks 
bufetas lengvai prilygtų bet 
kokiam didelio viešbučio bran
giam bufetui mūsų apylinkėj. 

Po vakarienės svečių laukė 
saldymunų stalas su puoš
niais tortais, pyragais ir kava. 
Orkestras grojo beveik be per
traukos. Poros linksmai suko
si vidury salės. 

Nepastebėjom net, kad jau 
artėja vidurnaktis. Prieš 12 
vai. L Staškūnas pakvietė 
prie mikrofono LB pirminin
ką dr. J. Šalną, kuris visus 
pasveikino Naujų Metų proga 
ir pakvietė Janiną Šalnienę 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus. Visa salė prisi
jungė prie solistės. Garsiai 
skambėjo Lietuvos himnas 
svetingoj St. Paul's audi
torijoj. Išmušus 12 vai. pykš
telėjo šampano bonkos! Visi 
pylėsi taures, sveikino vienas 
kitą, kaip viena darni lietuvių 
šeima. 

Vėl užgrojo orkestras. Prisi
jungė prie jų J. Šalnienė, pa
dainuodama keletą nuotai
kingų dainų. Muzika grojo vis 
greitesniu tempu. 

Dalyvių tarpe buvo matyti 
dr. K. Ambrozaitis su žmona 
iš Indianos, Antanas ir Mari
ja Rudžiai iš Illinois, dr. ir V. 
Tumas- niai ir dr. ir A. Lips-
kiai iš Key Biscayne. rašyt. 
Paulius Jurkus iš Nevv Yorko. 
dail. Stasė ir S. Smalinskai iš 
Delran Beach ir daug kitų iš 
Pompano Beach, Miami, Ft. 
Lauderdale ir kitur. 

Detroitiškių tai buvo tikra 
invazija! Bene trys stalai. Dar 
ilgai skriejo poros aplinkui, 
net ir aidint suktinio ir noriu 
miego garsams. Kai kur pasi
girdo dainos. 

Paryčiais, kojoms atsisa
kius daugiau šokti, pamažu 
skirstėmės namo su mintimi 
vėl bendromis jėgomis ruošti 
Naujus Metus ir laukti dar 
daugiau svečių iš visur. 

AS 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Sešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

H E L P W A N T E lJ-
ŠV. ANTANO PARAPIJA, 

Cicero, Illinois, ieško vargonininko ir 
choro vedėjo. Kreiptis šiuo adresu: 

Rev. R. Jurg is Šarauskas 
1515 So. 50th Ave. 

C icero , IL 60650 
Telef (312) 652-0231 

GENERAL OFFICE / ORDER TAKER 
•Part Time". Accurate typing & clear tel. 
voice reguired. Ligrtt book-keeping & com-
puterexp helpful. Knowledgeof Lithuanian 
language an asset Call Mr Peter betvveen 

11 am. & 7 p.m 436-2427. 

MISCELLANEOUS 

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 
ki tataučių visuomet buvo 
didelis. 

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

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

| REAL ESTATE 

H ari*. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

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 ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
U c e n s e d , 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 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame jūsų nuosavyoę, 
taip pat pristatysim pagal pageidavimą. 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaskl _ 

767-0600 

OnfcJK_ KMIECIK REALTORS 
2 = _ i ZL 7922 S. PULASKI R0 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

. 284-1900 

Jei noritepąrduoti atpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltol Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 - 4 

3215 W. 64 Street 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb. 
apkaltas medinis su priekyje didele veran
da namas. 3 miegam, plius paneliuota 
veranda. Gražiai išdažytas skiepas, naujas 
centr. pečius, naujos rinos ir nutekamieji 
vamzdžiai. Didelis kiemas vaikams žaisti. 
Skubėkite prie telefono — 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 virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 

_ maš. garažas Po susirinkimo nuomos, 
\ tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
j?e-"^atskubėkite, skambinkite dabar. 

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

, dabar. t-

No. 750 — 46 ir Karlov - 2 aukštų, 3 
m. mūras, 3 miegam, ir 1% prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 21/2 
auto mūro garažas; atskiras šildymas, šv. 

• Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 778 — 51 & Austin. Kampinis 3 
miegam, mūras tiktai 6 m senumo. 1% 
prausyklos, kilimai ir namų apyv. daiktai. 
Gera kokybė šio Coyle statyto namo. 
Nelaukite — skambinkite dabar. 

BOSTONO LIETUVIŲ 

BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotĮ 
WLYN, 1360 AM bangos 

M k m . nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 

Vada S. ir V. Minkai 
71 Farragut Road 

S. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis „Draugas" 

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

K. CUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol. 
Illinojaus gyventojai moka $4.24 

Platina j 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636 

ir 
DRAUGAS, 451,5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

LEMONT — in nice residential area 2-1 
bdrm & 1-2 bdrm apartment house vvith 
1 bdrm cottage m back New roof, vviring. 
plumbing. Low taxes — $1,300 income 
mo., $95.000 

257-2480 

On 1 acre 4 bdrm. 19 yr. old. brick trl-tevei 
house. Full bsmt.. h. w heat. plaster walls. 
hardvvood floors. 4 car separate garage. in 
ground swimmmg pool — $145.000 

257-2480 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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



O KUR BUVO SENIMAS 
iš veikėjų Viena iš mėgstamiausių 

vyresniosios kartos temų yra 
priekaištas lietuvių jaunimui, 
kad jis per mažai domisi lietu
viška veikla ir per mažai į ją 
įsijungia. Vyresnieji rūpinasi, 
kad nebus kam perimti įvairią 
lietuvišką veiklą, kai jie at
s iguls amžinam poilsiui. 
Galbūt tas jų rūpestis daugeliu 
atvejų yra teisingas, nes jauni
mas, užsiėmęs mokslu ir 
pasiruošimu ateičiai, nutolsta 
nuo lietuviškos bendruo
menės. Tačiau kartais ir jauni- . 
raas turi pagrindo vyresniųjų 
abejingumu nusiskųsti. Kaitas 
jaunimas atlieka kokį didelį 
lietuvišką darbą ir nori tuo 
darbu pasididžiuoti, pasiro
dyti vyresniesiems, tikėdama
sis bent du įvertinimo, jeigu 
ne pagyrimo, iš vyresniųjų 
susilaukia tik tylos. 

Taip atsitiko Chicagoje 
pereitų metų gale. Gruodžio 13 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje įvyko labai įdomus 
spektaklis. Jį atliko Pedago
ginio Lituanistikos instituto 
dabar t in ia i ir buvusieji 
studentai. Spektaklio sumany
tojas ir paruošėjas buvo in
s t i tu to tau tosakos kurso 
lektorius Arvydas Žygas, o 
spektaklio t ikslas buvo 
pavaizduoti senoviškus lietu
vių papročius ir kaimo buitį. 

Tie, kurie gruodžio 13 d. 
vakarą susirinko pasižiūrėti 
jaunimo pastangų, nebuvo 
apvilti. Publika, o jos buvo tik 
maždaug pusė salės, ir tai 
daugumą sudarė programos 
atlikėjų artimieji, pasirodymą 
sutiko labai entuziastiškai. 
Plojimai lydėjo kiekvieną 
dainą ir šokį. ,.Rugiapjūtės 
pabaigtuvės" — taip vadinosi 
j a u n i m o s p e k t a k l i s — 
pasižymėjo ne tik dainomis, 
bet ir lietuvių liaudies pasaulė
jauta ir meile savo žemei. 

Man rodos, kad niekas, kas 
tik dalyvavo tą vakarą 
„Paba ig tuv ių" šventėje, 
neapsivylė. Nusivylimas atėjo 
po šventės. Nors man pačiam 
spektaklio atlikėjų tarpe nete
ko dalyvauti, bet jame daly
vavo mano kurso "(Pedago
ginio instituto) draugai. Aš 
galėjau jausti jų nusivylimą, 
kad jų pastangos nebuvo ver
tos net ilgesnio aprašymo 
spaudoje. Išskyrus trumpą 
korespondenciją „Drauge", 
niekas nerado reikalo daugiau 
parašyti apie šią jaunimo 
šventę. Atrodo, kad ji buvo 
sulyginta su kurios nors 
mokyklos eiliniu pasirodymu, 
pvz. Kalėdų eglute ar Vasario 
16. Bet tai buvo daug daugiau. 
Štai truputis statistikos. 

„Rugiapjūtės pabaigtuvės" 
scenoje užtruko apie pusant
ros valandos, bet jaunimas 
joms ruošėsi tris mėnesius — 
nuo pačios mokslo metų 
pradžios. Per tą laiką reikėjo 
atmintinai išmokti apie 20 
liaudies dainų ir daugybę 
dialogo eilučių. Nė viena 
daina nebuvo trumpesnė, kaip 
3 posmeliai, o kai kurios — net 
keliolikos posmelių ilgio. 
Daliai Šio jaunimo yra sunku 
išsireikšti lietuviškai, kalbėti 
net apie paprastus dalykus, o 
čia reikėjo tarti žodžius dzūkų 
tarme ir atsiminti papročius, 
kurie yra taip seni. kaip sena 
pati lietuvių tauta. 

Scenoje nuolat matėme apie 
25 veikėjus, ir nė vienas iš jų 
nestovėjo rankas nuleidęs — 
visi kalbėjo, dainavo, šoko. Aš 
sutinku, kad ne visos dainos 
skambėjo, kaip Lyric operos 
choro, bet jos buvo nuošir 
džiai padainuotos. Lietuvos 
liaudies dainininkai taip pat 
nebuvo solistai ar choristai, o 
lietuvius visur lydėjo dainos. 
Lietuviai mylėjo ir myli 
da inas , visur noriai jas 
dainuoja. Pedagoginio institu
to jaunimas tą gruodžio 13 d. 
vakarą scenoje taip pat 
entuzistiškai ir jaunatviškai 
dainavo. Veikėjai taip pat 
kalbėjo apie lietuvio meilę 
žemei, parodė lietuvių pažiū
ras į gamtos apraiškas: gerą
sias ir blogąsias. Net tada. kai 
neatsargiai grėbėjai gyvatė 
įkando į ranką, o kaimo žynys 
ją gydė, lietuvio meilė gamtai 

buvo labai aiški 
žodžių ir veiksmų. 

Įdomiai skambėjo dzūkiš
kos sutartinės, „martelių" 
dainuojamos, arba pabaigtu
vių apeigų dialogai. Linksma 
buvo m a t y t i m o d e r n i a s 
instituto studentes, dabar 
virtusias senovės dzūkų kaimo 
„merginomis", pešančiomis 
nuo v i š t o s p l u n k s n a s , 
b e r u o š i a n t v a k a r i e n ę 
rugiapjūtės ta lk in inkams, 
arba mazgojančias indus 
s e n o v i š k a m e m e d i n i a m e 
kubile. Dar maloniau buvo 
matyti, kad tas būrys jauni
mo be jokių pasigarsinimų ir 
pasigyrimų atliko tokį didelį 
darbą. Jokia tautosakos 
pamoka tiek daug naudos 
jiems neatnešė, kaip šis gyvas 
lietuvių liaudies buities vaiz
das. 

Neminėsiu pavardžių tų. 
kurie spektaklyje dalyvavo ar 
jį ruošė. J ie buvo paminėti 
aname trumpame aprašyme. 
Gaila, kad lietuviai žurnalis
tai ar šiaip mėgstantys į 
spaudą rašyti į spektaklį 
neatėjo. Gal jų niekas 
nepakvietė, nepaprašė parašy
ti? Jeigu būtų ir taip atsitikę, 
tai jie vis tiek galėjo ateiti, o 
paskui aprašyti. Bilietai buvo 
nebrangūs, vietų salėje — kiek 
tik nori (daugiausia jos buvo 
tuščios), o reklama spektak
liui buvo pakankama. Nėra 
abejonės: šį kartą lietuviškas 
jaunimas atliko didelį ir gražų 
lietuvišką darbą, bet vyresnie
ji jo nepagerbė nei savo 
atsilankymu, nei paminėjimu 
Kažin, ar kitą kartą šis būre 
lis sutiks paaukoti tris mene 
sius savo brangaus laiko lietu
viškiems reikalams? 

Paulius G. Bindokas 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. sausio mėn. 29 d. 

klebonas kun. Petras Žarkaus-
kas, vertindamas jaunimo 
pastangas, leido veltui naudo
tis parapijos sale ir kitais 
r e i k m e n i m i s . L i e t u v i ų 
Bendruomenės pirm. Albinas 
Reškevičius padėkojo .Svajo

nėms" už šaunų koncertą, 
palinkėdamas joms geriau
sios sėkmės sukviesti Ameri
kos lietuvių jaunimą j 
Australijoj būsimą jaunimo 
kongresą. 

J. P 

Gary Kalėdų eglutės programos atlikėjai su mokytojomis sesele Jani
na ir K. Pečkaitiene 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Neivark, N. J. 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS 

New Jersey gyveną lietu
viai yra pasiryžę Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktį taip pat 
iškilmingai paminėti pamal
domis vyskupijos katedroje ir 
banketu su menine programa 
restorane. Taip jau susiklostė, 
kad visos lietuviškos Nevv Jer
sey parapijos, išskyrus Šv. 
Kazimiero priklausančią 
Patersono vyskupijai, kaip Šv. 
Petro ir Tr uliaus Elizabethe, 
Švč. T ;ybės Nevvarke. 
Sopulingo; ->s Dievo Motinos 
Kearny ir Šv. Mykolo Bay-
onnėj priklauso Nevv ar ko 
vyskupijai. 

Iniciatyvos Lietuvos krikšto 
sukaktį minėti ėmėsi Švč. 
Trejybės parapijos klebonas, 
šiuo metu jau pensininkas, 
prelatas Jonas Šarnus ir Šv. 
Petro ir Pauliaus klebonas 
kun. Petras Žemeikis. Jie 
pirmieji tarėsi tuo reikalu su 
Nevvarko arkivyskupu Peter 
Gerrety, dabartiniu metu taip 
pat į pensiją pasitraukusiu, 
ir, gavę arkivyskupo pritari
mą, sukvietė lietuvių parapijų 
klebonus, parapijų tarybų 
atstovus ir šiaip veiklesnius 
lietuvius tuo reikalu pasitar
ti. Pradiniai minėjimo darbai 
buvo pradėti 1986 m. pradžio
je. 

Pasitarimo dalyviai išrinko 
sukaktuvių minėjimo komi
tetą, kurio garbės pirm. m a l ė 
niai sutiko būti prelatas Jonas 
Šarnus, pirmininku Lietuvos 
atsiminimų radijo direktorius 
ir visuomenės veikėjas prof. 
dr. Jokūbas J. Stukas. sekrete 
re — Rita Sussko, iždininku 
prel. Domininkas Pocius, 
banketo koordinatoriumi — 
Harold Kay-Kaminskas, meni
nės programos vadovu — 
muzikas Liudas Stukas ir 
informacijos vadove — žymi 
Lietuvos Vyčių veikėja Loreta 
Stukienė. 

Pasitarimų dalyviai sutarė 
minėjimą daryti kiek galima 
iškilmingesnį, pakviečiant 
jame dalyvauti ne tik visus 
Nevv Jersey reziduojančius 
v y s k u p u s ir už s i eny je 
gyvenančių lietuvių vyskupą 
Paulių A. Baltakį. OFM. bet ir 
aukštuosius valstijos pareigū
nus, kaip gubernatorių, kai ku
riuos senatorius, atstovus ir 
miestų su didesnėm lietuvių 
kolonijom burmistrus. 

M i n ė j i m o r e i k a l a m s 
pasinaudoti vyskupijos kated
ra maloniai sutiko ir dabar 
vyskupiją valdantis arki
vyskupas Theodore E. Mc-
Carrick. Jis taip pat pasižadė
jo būti ir pagrindiniu Mišių 
celebrantu, o kocelebrantais 
yra pakviesti vyskupas 
Paulius A. Baltakis. OFM. (jis 
sutiko pasakyti ir lietuvių 
kalba pamokslą) ir visi kiti 
vyskupai (Nevvarko vyskupi
jos vyskupas Francis jau yra 
sutikęs dalyvauti). 

Sukaktuvinės Mišios bus 
celebruojamos sekmadienį, 
gegužės 31 d., 3 vai. p.p. 
Vyskupijos katedra yra Msgr. 
Doyle Plaza (89 Ridge St.) 
Nevvarke. Pamoks l in inkas 
anglų kalba dar yra ieške 
mas. Mišių metu lietuvių ir 
anglų kalba giesmes giedos 
jungtinis lietuvių parapijų 
choras, vadovaujamas muzi
ko Liudo Stuko. Savaime 
suprantama, kad šiose Mišie 
se turėtų dalyvauti visi lietu
viai, nežiūrint jų asmeniškų 
pažiūrų, nes tai nėra eilinis 
įvykis, o epochinis, kurio gar
sas gali ryškiai prisidėti prie 
Lietuvos garso ir jos kovos už 
savo tikėjimą ir tautinį valsty
bingumo iškėlimą. Mišiose 
dalyvauti bus kviečiami ir visi 
kiti lietuviškų parapijų kaimy
nai. 

Norėdamas labiau paskatin- Omtlha, Nebr. 
ti lietuvius gausiau dalyvauti 

dų eglutės tr- licija ir reikšmę 
mūsų jaunimui. 

Jauniausias mokyklos moki
nys Adomas Zook soio pagie 
dojo „Sveikas Jėzau gimusis". 
Toliau ėjo deklamacijos, ku
rias atliko vyr. mokiniai D. 
Mačytė, G. Navikaiiė, Rič. 
Mačys ir jaunieji Adomas 
Zook, Mykolas Raudonis, 
Lems Mačys. Visi pagiedojo 
dvi kalėdines giesmes ir 
pašoko du tautinius šokius, 
kuriuos paruošė mokyt. K. 
Pečkaitiene, akordeonu grojo 
Jonas Vaičeliūnas. 

Programa baigta visų salėje 
esančių dalyvių giesme ,.Gul 
šiandieną". Atvykęs Kalėdų 
senelis (R. Mačys) apdovane 
jo visus mokinius ir moky
tojus. Seselė Janina padėkojo 
visiems programos atlikėjams 
ir visiems atsilankusiems. 
Po to buvo labai skanūs l ie 
tuviški pietūs, kuriuos paruošė 
motinos Julija Zook. Loreta 
Raudony tė-Vician Onutė 
Raudonienė, Albina Zook. 

krp. 

savo parapijų sudėtyje, komi
teto garbės pirmininkas prela
tas Šarnus, kuris kartu yra ir 
medžio drožinių menininkas, 
yra pagaminęs kiekvienai 
p a r a p i j a i po t a u t i n i a i s 
o r n a m e n t a i s i š g r a ž i n t ą 
kryžių, kurie bus nešami 
parapijų priekyje bažnytinėje 
eisenoje. l ie tuvės moterys 
yra prašomos pasipuošti tą 
dieną tautiniais rūbais. 

Iškilmėm katedroje pasibai
gus, apie 6 vai. vak. bus 
banketas Tovvn and C am pus 
restorane, West Orange. Meni
nę programą atliks čia LB NJ 
apygardos globoje veikianti 
tautinių šokių grupė „Lieps
na", vadovaujama Audrės 
Tursaitės. Šokius akordeonu 
palydės akordeonistė Rūta 
Raudytė ir Emilija Sadonienė. 
Į banketą bilietus galima 
įsigyti kiekvienoje lietuvių 
parapijoje. 

M i n ė j i m o i š l a i d o m s 
padengti kiekviena lietuvių 
parapija yra prisidėjusi savo 
aukomis. Be to, numatoma 
išleisti sukaktuvinį leidinį su 
apmokamais sveikinimais ar 
skelbimais. Leidinio redakte 
re sutiko būti Loreta Stukienė. 
Sveikinimai ar skelbimai 
redaktorę turi pasiekti iki š.m. 
balandžio 15 d. 

Tad visi ryžkimės minėjimo 
iškilmėse katedroje būtinai 
dalyvauti ir savo dalyvavimu 
prisidėti pr ie tokių retų 
sukaktuvių iškilmingumo ir 
savo tautos vardo pagarsini
mo. 

K. J. 

ŠVENTINIS 
POBŪVIS 

C h o r a s „ R a m b y n a s " 
gruodžio 13 d. buvo suruošęs 
šventišką ir jaukų pobūvį. Į šį 
jau tradicija virtusį pobūvį, be 
choro narių, atsilankė choro 
rėmėjai bei jo gerbėjai, kurių 
choras turi gana apsčiai. 

Čia vėl šventiškoj atmosfe 
roj prie ypatingai gražiai 
dekoruotų stalų : rrvnas Irenos 
Matz ir Gražinos Keškevičie 
nės) vakarienės dalyviai ma lė 
niai leido laiką, vaišindamiesi 
įvairiu ir skaniu maistu. 
Vakarienės pa r : sėjos — 
Irena Matz, Larisa Jonykienė 
;r Gražina Rešk<>vičienė — 
susilaukė svarių pagyrimų. 

Lietuvių paranij'"- klebonas 
kun. Petras Zarkauskas labai 
vertina „Rambyn •>" giedoji
mą bažnyčioje. Jis vakarienės 
metu, sveikindamas susirinku
sius švenčių proga nepagailė
j o „ R a m b y n u i " d a u g 
užtarnautų korp l imentų . 
Klebonas dėkojo dirigentui 
Algimantui Totilui ir choro 
pirm. Juozui Jonykai už gražų 
bendradarbiavimą. Dėkojo 
choristams už visu metų eige 
je pasiaukojimą giedant kas 
sekmadienį lietuviškų šv. 
Mišių metu 

Choro pirm. savo žodyje 
pasidžiaugė choristų kantry
be bei solidarumu ir užtikrino, 
kad ateityje chon laukia daug 
repeticijų, daug p'anų, daug 
pasirodymų. 

Po visų l inkėjimų ir 
pašnekesių choro pirm. valdy
bos vardu įteikė gražias 
dovanėles visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pade 
da chorui, kad jo darbas būtų 
sėkmingesnis. Buvo apdova
notas ir choro dirigentas, o 
taip pat ir dosni choro globėja 
Emilija Jonušienė. Jai įteikta 
gražios žydinčios azalijos. 

šeimyniškoje nuotaikoje 
praleistos valandos baigėsi. 
Svečiai skirstėsi, o choro 
valdybai paliko kalnai neplau
tų indų bei kiti salės sutvarky
mai. 

„SVAJONĖS" 
OMAHOJE 

Spaudoje pasirodžius, kad S. 
Amerikos žemyne su dideliu 
pas i sek imu konce r tuo j a 
Australijos lietuvių dainuojan
tis vienetas. Omahoj e tuoj 
buvo sus i rūp in t a , k a i p 
atsikviesti tą dainuojančią 
trejukę į Omahą. 

Norėdamas vietiniam jauni
mui padėti Stasys Radžiūnas 
kreipėsi į Chicagą. prašy
d a m a s n u r o d y m ų be i 
„protekcijų" dainininkių 
atsikvietimui. Kun. Garšvos 
buvo patarta kreiptis į Lidiją 
Majauskaitę ir Vytenį Rasutį. 
Su dviem pastaraisiais ir buvo 
užmegztas ryšys O m anos 
jaunimo atstovės Marytės 
Starkevičiūtės. Po daugelio 
telefoninių pasikalbėjimų ir 
diskusijų „Svajonių" koncer
tas Omahoje įvyko gruodžio 
19 d., penktadienį. AčiūChica-
gai. 

Koncer tui l a i k a s dėl 
daugelio priežasčių buvo labai 
nepatogus. Tačiau didelių 
pastangų dėka per trumpa 
laiką į koncertą buvo sukvies
ta, palyginus, gražus skaičius 
publikos. Koncertas užtruko 
apie dvi valandas, bet tas 
laikas pralėkė kaip keliolika 
minučių. Publika buvo labai 
sužavėta ir nustebinta jaunų 
lietuvaičių talentu bei gražiu 
koncerto repertuaru. „Svaje 
nės" Omahoje ilgai bus 
nepamirštos, nes tas koncer
tas buvo vienas iš gražiausių 
(omahiečių nuomone) pasku
tiniais metais. 

Buvusieji koncerte labai 
dėkingi Omahos jaunimui ir 
Chicagai už sudarytą proga 
išgirsti ir pamatyti reprezen
tacinę Australijos lietuvių 
jaunimo trejukę. 

Koncerto reikalais Omahoje 
rūpinosi Marytė Starkevičiū
tė. Jonas Pultinevičius, Marty 
Matz ir Rimas Reškevičius. 
kuris gražiai pristatė publikai 
, ,Sva jones" ir p r a v e d ė 
koncertą. Lietuvių parap. 

Gary, Ind. 

K A L Ė D Ų EGLUTĖ 

1986 m. gruodžio 28 d. Gary 
lituanistinė mokykla rengė 
savo tradicinę Kalėdų eglutę. 
Ją atidarė mokyklos vedėja 
seselė Jan ina Galubickytė, 
visus pasve ik indama ir 
pakviesdama mokyt. J. Kava
liūną tarti šia proga žodį. 
Mokyt. J. Kavaliūnas trum
pai abiem kalbom aptarė Kalė 

UTHUANIAN NATIONAL COSTUMES 
ANTANAS ?nd ANASTASIA TAMOŠAITIS 

Pubiished oy Uthuanlan Folk Art Institute, 
Toronto, Canada, 1979 

Veikalas did^ 
tructas nuotrauk 
iliustracines medf 
pat graži, vertine 

Knygos kam -
$3000 

Užsakymus 

. liuksusinio formato, 258 psl . gausiai ilius-
is. istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis 
os spalvota. Knyga nmta mokslinė studija. Taip 
lovana bent kokia proga. 
>u persiuntimu $26 50. Iii gyventojai moka 
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DRAUGAS. <*'45 W. 63rd St., Chlcago, »L 60629. 

Mylimam sūnui ir broliui. A.S.S. nariui fil. 
A.tA. 

RIMVYDUI CINKAI 
per anksti užbaigus šią žemišką kelionę, nuoširdžiai 
užjaučiame jo motiną VIKTORIJĄ CINKIENĘ. sese
rį VALENTINĄ KOJELIENĘ bei kitus gimines ir 
artimuosius. 

Akademinis Skautų Sąjūdis 

A.TA. 
JUOZUI TIJŪNĖLIUI 

mirus, jo sūnui F.S.S. Chicagos skyriaus nariui fil. 
DONATUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. 

Filisterių Skautų Sąjungos 
Chicagos skyrius 

A.tA. 
JUOZUI TIJŪNĖLIUI 

mirus, DONATĄ ir INDRĘ TIJŪNĖLIUS bei jų šei
mą nuoširdžiai užjaučiame. 

Vytautas ir Eglė Dudėnai 
Nevv Y orkas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50 th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

iJUDOTUVTŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

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

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 

v 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. sausio mėn. 29 d 9 

x A m e r i k o s Lie tuvių 
Taryba, patyrusi, kad esto 
Kari Linno apeliacija nesusi
laukė teigiamo sprendimo 
Aukščiausiame Teisme, tele
fonu kreipėsi j Teisingumo 
departamentą ir prezidentūrą, 
prašydama, kad Iinnas nebū
tų deportuojamas j Sovietų 
Sąjungą. Taip pat savo sky
rius paragino kreiptis j šias 
įstaigas. 

x T rys seserys Moniea, 
Graziela i r Daniela Šauly
tės iš Sao Paulo Brazilijos yra 
atvykusios į JAV-bes. Dvi jau 
studijuoja mediciną, o vieną 
mechaninę inžineriją, bet nori 
studijuoti aeronautiką JAV-
bėse. Jų tėvas yra gydytojas, 
neurochirurgijos specialistas, 
dirbąs Sao Paulo. Jos, D 
Valentinaitės lydimos, aplan
kė „Draugą" ir painformavo 
apie savo tikslus b. Ameri
koje. Sausio 29 d. jos išskrido į 
San Francisco. paskui dar į 
Los Angeles aplankyti lietu
vių ir Š. Amerikos įdomybių, 

x A.a. S tasys Deveikis, 
apie 74 metų amžiaus, sausio 
27 d. mirė Los Angeles, Calif., 
ligoninėje. Laidojamas penk
tadienį ar šeštadienį. Liko 
nuliūdime jo žmona Ona. bro
lio duktė dr. Audra Deveikytė 
ir giminės Argentinoje ir 
Amerikoje. Iš Chicagos i laido
tuves išvyko sol. Dalia Kučė-
nienė, kuri giedos jo 1 
tuvėse. 

x Jaun imo centro kavi
nėje penktadienį, sausio 30 d.. 
7:30 vai. vak. rengiama vaka
ronė jaunimui paminėti Balio 
Gajausko gimtadienį. Prog
ramoje bus video filmas iš 
disidentų gyvenimn. muzikinę 
dalį paruoš Darius Polikaitis. 
Po to bus pabendravimas prie 
vaišių stalo.Vakaronę rengia 
Lietuvių Jaunimo sąjunga. 
Kviečiami visi atsilankyti ir 
pagerbti B. Gajauską. 

x Sofija V akselis už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 11 dol. auką. Po 10 
dol. kun. Pr. Jokūbaitis. St. 
Čižikas. Rita Bureika. Bronė 
Balčiūnas. Aleksas Kikilas. F. 
Palubinskas. Marija Galuč-
kienė. M. Marcinkus. Jonas 
Butvilą. R Viskanta, Dona
tas Lisauskas. V. Ruseckas. 
Vai Sodeika. Julius Klypas. 
Petras Minkunas. A. ir J. 
Janoniai. Pranas Gluoksnys. 
Vincas Grebliūnas. Vladas 
Pažiūra. Visiems nuoširdus 
a6ū už aukas. 

x Kr iš tanavič iaus Fon
das minės kun. Broniaus Kriš
tanavičiaus mirties 10 m. su
kaktį ir fondo veiklos ~> m. 
sukaktį sekmadienį, vasario 1 
d. Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje 11:15 vai. ryte. o minė
jimas 12:30 v. p.p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Bus 
akademija, vaišės ir Lietuvos 
Vyčių choras atliks meninę 
dalį. Visi kviečiami dalyvauti. 

<pr.i 

x J . .Draugo" koncertą. 
kuris bus kovo 2?s d., šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios 
m o k y k l o s aud i to ri jo je 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vazneliu prekvboje, 2501 
W. 71 St., Chicago. 111. 60629. 
Tel. 471-1424. 

(pr.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. (gk>) 

x Ieškau lietuviškai kal 
bančios moters gyventi kartu 
ir padėti prie ligones Skam
binti 436-1395. 

!sk.' 

x Vladas ir Veronika 
Kulbokai iš Gulfordo. Flo
ridoje, atsiuntė ..Lietuv <s 
bažnyčių" knygų autoriui laiš
ką, kuriame, be ko ki ta rašo: 
.Nuoširdus mūsų ačiū už Vil
niaus arkivyskupijos bažny
čių II knygą. Atliktas didelis 
darbas, kuris amžiams liudys, 
kaip svetimieji naikino mūsų 
lietuvišką kultūrą. Knyga 
vaizdžiai ir dokumentuotai 
aprašo Vilniaus krašto lietu
vių kovas už savo kalbos tei
ses". 

x G ai L sesers Elenos 
Perž inskienės pranešimas 
apie sveiką maistą šį sekma
dienį nuo 2 v. p.p. Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje. 
Kun. Juozo JuozeviČiaus kil
nios mintys, maldos už gyvus 
ir mirusius ir palaiminimas. 
Gydytojo atsakymai į paklau
simus sveikatos reikalu. 
Kraujospūdžio matavimas. 
Video filmas — baletas 
Pelenė. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Visi laukiami. 

x Religinės skai tybos 
būrelio susirinkimas bus šį 
sekmadienį, vasario 1 d.. 11:30 
vai. prieš piet Jaunimo centre 
(216 kamb.). Kun. V. Bagdana-
vičius kalbės apie savo knygą 
..Tomo Akviniečio doros moks
l a s " . S u s i d o m ė j ę Tomo 
Akviniečio filosofija kvie
čiami atsilankyti. 

IŠ A R T I I R T O L I 

Sol Rimas Strimaitis, dainavęs Lietuvių Operoje, koncertuos „Drau
go*" koncerte kovo 28 d. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
x JAV LB k r a š t o valdy

ba sausio 17 posėdyje aptarė 
lė*ų telkimo vajų Vasario 16 

SPAUDOS BALIUS Antanas Polikaitis, pirmas 
tenoras Emanuelis Jarašūnas 

Šeštadienį, sausio 24 d.. '** antras tenoras Bronius 
proga Tuo reikalu paruoštas N i f a > , s r o s t o r a n e C h i c a g o j e Seliukas. Jiems fortepijonu 
JAV Lh tarybos prezidiumo b u v o s p a u d o s b a l l u s , k u r j ^ pa lydą s u d a r ė p i a n i s t ė 
pirm. Algio Rugieruausrr JAV š ė Lietuvių Tautinė sąjunga. Raimonda Apeikytė. Buvo 

Pasisekimą lėmė du dalvkai. .šnuomotas geriausios firmos , įuyo atvykusi ir antroji jų 
Spaudos baliai jau nuo Lie- fortepijonas, nors tai kainavo duktė Nijole Kohene iš Phi-

laisvės dienų buvo 550 dol. Koncerte buvo gen. laoelpnijos. 

J . A. VALSTYBĖSE 

— D a i l . A u s t ė s 
Peč iū ra i t ė s , kilusios iš Det
roito, Mich., studijavusios Phi-
ladelphijoje ir Chicagoje, kur 
gavo magistro laipsnį, paroda 
vyksta Nevv Yorke, 10 Galerie 
Ltd. J i bus iki vasario 7 d. 
Lietuviai turėtų aplankyti, nes 
jauna dailininkė pasižymi 
ypatingu stiliumi ir temų pasi
rinkimu. 

— A.a. V l a d a s Kaly t i s , 63 
metų, buvęs Korėjos karo vete
ranas, Perkūno choro narys, 
sausio 14 d. staigiai mirė 
Great Neck, N.Y. 

— B r o o k l y n o , N . Y . 
Apre i šk imo parapijos, kur 
klebonas yra kun. Jonas 
Pakalniškis, remonto darbai 
buvo baigti. Sausio 18 d. vysk. 
Paulius Baltakis su klebonu 
kun. J. Pakalniškiu ir prel P. 
Bulva atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias. Po pamaldų apie 200 
svečių susirinko parapijos 
salėje akademinei daliai ir pie 
tums. 

— E d m u n d a s ir Anas taz i 
ja Binkia i iš Philadelphijos, 
Pa., buvo atvykę į Mission 
Viejo, Cal., pas savo dukterį ir 
žentą Raimondą ir Ričardą 
Kontrimus. Ta proga sausio 11 
d. jie Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje a t šven tė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Jų įžadų atnaujinimą 
priėmė prel. Jonas Kučingis. 
Iškilmės buvo Kontrimų na
riuose, kur buvo susirinkę 
anūkai ir daug svečių, taip pat 

LB krašto vaidybos pirm 
Algimanto Gečio atsišau
kimas ir 1986 m. svarbesnius 
veiklos darbus bei momentus 
nurodantis lankstinukas. 

tuvos laisvės dienų 
pagarsėję ir daug sutrauk
davo žmonių. 

B a l i a u s r e n g i n į a t i 
darė Vida Jonušiene. Ji 
priminė, kad balius rodo. kaip 
daug Tautinė sąjunga turi 
artimų žmonių. Invokaciją 
sukalbėjo ..Draugo" vyr. 
redaktorius kun. P. Garšva. 

Banketą ruošė komitetas: 
pirm. E. Valiukėnienė, O. 
Daškevičienė, V. Jonušienė, S. 
Juškevičienė. J. Linkevičienė 

kons. V. Kleiza su žmona. Bal-
fo pirm. Marija ir inž. A. Ru
džiai, Altos pirm. T. Blins-
trubas. Buvo svečių net iš 
tolimesnių miestų, kaip dr. P 

— Atvėsus o r u i į Phoen i x , 
Ariz., pradeda atvykti sve
čiai ir viešnios. Pirmosios iš 
Chicagos buvo atvykusios 

Švarcas iš St. Louis. R. Sakie- Salomėja Stakėnienė ir Mari
nė iš Los Angeles. 

Programą pradėjo V. Jo
nušienė. Publika dainininkus 
ir akompaniatorę sutiko su 
džiaugsmingais plojimais. 

ja Mačėnienė. Jos buvo apsis
tojusios pas Mariją Edelienę. 

Trečioj koncerto daly daina-
Pradžioje R. Dabšys. pasvei- vo: Kai aš einu (A. Jurgučio). 
kino spaudos rėmėjus. Prog- Pabučiavimas (G. Gudauskie-

V- Mažeikienė, G. Maldenių *!f .j*90^**** y
K

P.aČiai nės). Gvazdikai (A. Jurgučio) 
nė. I. Kriaučeliūnienė, Birutė 

x I rena Marija Bacevičiū
tė . "Janinos ir Broniaus 
Raeevičių duktė, sėkmingai 
baigė studijas DePau! uni
versitete magistro laipsniu 
(MBA) iš biznio „marketing". 
Ta proga gavo ir pakėlimą 
darbe. Ji dirba I-eo Burnett 
skelbimų hendrovėje. Dabar ji 
yra laiko TV reklamoms pir
kėja. Džiaugiamės jos laimė
jimais ir linkime gražios atei
ties. 

ir Petras Bučai. Bronė ir Oska
ras Kremeriai. Jie pasirūpino 
gera menine programa, 
pakviesdami Los Angeles 
vyrų kvartetą. Visi kvarteto 
nariai yra inžinieriai: bosas 
Rimtautas Dabšys, baritonas 

lietuviška. Dainavo — Nemu- Pertraukėlės metu prabilo 
nas atves (A. Bražinsko), žemaitiškai E. Jarašūnas, 
Vakaro daina (A. Bražinsko), savo humoru inešdamas dau-
Krantų gėlė (A. Raudonikio), giau linksmumo. 
Pertraukomis tarp dainų gru- Skaidrus įtarpas tarp dainų 
pių dainininkai vienas po kito buvo virtuoziškas R. Apei-
savo žodžiu įnešė humoro, juo- kytės fortepijono koncertas, 
kindami publiką ir primin- paskambinant: Ciužykloje (B. 
darni savo išleistą plokštele Dvariono). Cumana (B. Allen-
„Apie tave svajoju", kalbėjo do). Campanella (Liszto). 
B. Seliukas. Pianistė stebino publiką savo 

Antroj daly buvo daugiau muzikiniu pajėgumu, 
romantikos: Romansas (R. Paskutinė kvarteto koncer-
Apeikytės). Sulaukt negalėsiu to dalis buvo humoristinė. 
(G. Paugos), Spaudos baliaus Tamošiaus pagavimas (V. 
valsas (muz. J. Banko). Nau- Juozapaičio). Piršlybos (A. 
jos pertraukėlės metu prabilo Jurgučio). Polka — liaudies 
A. Polikaitis, primindamas, daina. 
kad kvartetas dainuoja jau 20 Savo gausiu plojimu pub-
metų, moka 50 dainų, šuva- lika dar išprašė porą dainų: 
žiuojant j repeticiją visi drau- apie apynėlį ir dar vieną 
ge sudaro 250 mylių. Dabar su humoristinę, 
kvartetu dirba pianistė R. Po koncerto publika dar 
Apeikytė. aktorius P. Maželis, galėjo pasišokti, grojant Miku-
Pažymėjo. kad išleido jau dvi žio ..Žaros" orkestrui. 

Balius ir koncertas buvo 
Australijoje visą pelną pasky- ypatingai malonūs, 
rė Jaunimo kongresui ruošti. Juoz. Pr. 

x Po 10 dol. a t s iuntė už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių Aldona Dagys. Jonas Paš-
tukas. Vytautas Vanagas. Jo
n a s A b r a i t i s , P a u l i n a 
Mačiulis, Justinas Glamba. 
Antanina Baieišis, Stasys 
Ambrozaitis. Juozas Plienas, 
Petras Jokubka. Antanas Zub
rys. Vacys Numgaudas, 
Marcelė Totoraitis. Frank A. 

x Je igu nor i te pirkti ar Zailskas. Jonas Kasčiukas. 
parduoti namus Cicero, Ber- Aldona Naudžius. Mary Smo-
wyn. River Side ar apylinkė- licz, Elena Kriščiūnas, Sophie 
se. prašom skambinti Algiui Jurkūnas. Jonas Kelečius. 
Liepinaičiui. PAV Realty: 656- Marija Macevičienė. Visiems K ™ £ ? 0 n C ? U l ~ ? a i 

7400 arba 447-0760. Jkaina- nuoširdus ačiū. 
vimas veltui 

<sk.) x Po 10 dol. a t s iuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių 

x Keturių Kantonų e /e - Albina Čepėnas, VVilliam 
ras, gražusis Lucernas, Kometa. Z. Prūsas, Ignas Var-
Sveicarijos Alpių didybė — nas, Nina Liubinienė. Kostas 
neužmirštami vaizdai, kuriais Aras. Antanas Vieškalnis. K. 
galės gėrėtis „Draugo" ekskur- Paliulis. Vaclovą Orvidas. 
sijos dalyviai Š.m. birželio 11 Vytautas Muraška. R. Bag-
d. Smulkesnė informacija ir donas. J.P. Pažemėnas, Vin

cas Padvariet is , Bernice 
Rampsch. E. Rašytinis, P. 
K -žikas. M. Kavaliauskas. V. 
Juodeika. Kazys Ulevičius. Rr. 
Paliulionis. B.M. Gurėnas. 
Juozas Raudonis. O. Gešven-
tas. Stasys Balčiūnas. J. Grau
žinis. Bronė Kova. Kazys, 

pas Petrą ir užeik. Šviežios ir Čiurlys Juozas Arštikys. 
rūkytos dešros, ir kiti maisto Jonas Prunskis. E. Ališaus-
produktai. International Meat kienė. I. Paronis. Julius Kar-
\l..rk.-t. 29!') VV 63rd St.. sas, Magdalena Ligmalienė. 
Chicago. UI. 60629. Td 312— V. Paškevičius. P. Viršila. B. 
4:16-1337. Savininkai l P. Bur Zeikus. Ignas Pakulis. St. 
kauskai Cmmua Church. Visiems ta- Jono Olemžo* bendradarbiai Floridoje J. Daugėla. A. Reventas ir Br 

(sk.« riame ačiū. Rev.-rr . • . pasirašo jo sukakties proga sveikinimą 

kainos American Travel Ser
vice Bureau, 97127 So Western 
Ave.. Chicago. 111. 60643 1 -
312 — 238-9787. 

(sk.) 

x Savi 
skilandžių 

p a s savus. Jei 
Jums tik reik. tai 

— Baltų Laisvės lyga Los 
Angeles Ambassador viešbu
tyje kovo 21d. ruošia VI. Žmo
gaus teisių konferenciją. Pa
kviest i ir tikimasi, kad 
dalyvaus žymūs politikai iš 
Amerikos ir Europos. Iš lietu
vių pakviesti Algimantas 
Gečys, JAV LB krašto valdy
bos pirm., dr. Kazys Bobelis, 
Vliko valdybos pirm., ir gen 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas. 

— A.a. S tasys Jasut i s , 84 
metų amžiaus, mirė spalio 8 d. 
IA>S Angeles. Po gedulingų šv. 
Mišių buvo palaidotas Ali 
Souls kapinėse Ix)ng Beach. 
Calif., Nuliūdime liko žmona 
Magdelena, dukterys Birutė 
Prasauskienė ir Mirga Vitkie
nė su šeimomis. Velionis 
Lietuvoje buvo mokytojas. 

— Lietuvių klubas St. 
Petersburge pradėjo žiemos 
sezoną spalio 11d. Klubo pir
mininkas Albinas Karnius 
visus pasveikino, K. Gimžaus
kas paskaitė nuotaikingą Cijū-
nėlienės „Gyvybės eliksyrą", 
A. Karnius paskaitė Motie
jaus Kukučio kelionę. 

— Saulius Tomas Kond-
r o t a s , iš Lietuvos prieš kelias 
savaites pasitraukęs rašy
tojas, atvyksta į Los Angeles 
ir sausio 31 — vasario 1 d. 
dalyvaus politinių studijų 
programoje. Skaitys paskaitą 
„Kodėl pasitraukiau iš Lietu
vos" ir dalyvaus diskusijose. 
Studijose dalyvaus ir paskai
tas skaitys Ingrida Bublienė. 
JAV LB Kultūros komisijos 
pirmininkė iš Clev ' ndo ir 
Gintė Damušytė, ietuvių 
Informacijos centro . irektorė 
iš Nevv. Yorko. Jaunesni ir 
vyresni vietos visuomenin-
kai kai kurias problemas 
svarstys simpoziumų forma. 
S t u d i j a s o r g a n i z u o j a L B 
Vakarų apygardos. Jaunimo 
sąjungos L.A. sk. ir LF bičiu
lių L.A. Sambūrio valdybos ir 
Baltų Laisvės lygos lietuvių 
sekcija. Programą koordinuo
ja Vytautas Vidugiris. Lietu
vių Fronto bičiulių Los 
Angeles sambūrio pirminin
kas. 

— Pranciškonų rėmėjų 
g rupė Brooklyno Kultūros 
Židinyje lapkričio 29 d. turėjo 
savo susirinkimą. Jame daly
vavo ir vysk. Paulius Balta
kis, kuris anksčiau kaip tik šią 
grupę suorganizavo telkti lė
šas Kultūros Židinio ir vie
nuolyno statybai ir remon
tams. Kun. Antanas Prakapas 
davė smulkią apyskaitą apie 
turimus kasoje pinigus, ku
riuos žada panaudoti. 

— Birutė Matiejūnaitė-
l ' pchurch su savo vyru gydy
toju neseniai įsikūrė Prescott, 
Ariz. Jos vyras dirba Abott 
klinikose. Ta proga atvyko iš 
Los Angeles. Calif., jos tėvai 
Ona ir Jonas Motiejūnai jos 
aplankyti. Jie yra Los Ange
les žymūs visuomenininkai. 

— Apreiškimo lietuvių 
parapi jos bažnyčia klebono 
kun. J. Pakalniškio pastan
gomis buvo atremontuota. Ji 
bus pašventinta ir iškilmės 
atšvęstos ateinančių metų sau
sio 18 d. Iškilmėse dalyvaus ir 
Brooklyno vyskupas F. Muga-
vero. 

— I Phoenixą, Ariz., a r 
jos apylinkes atvyko žiemai 
keletas viešnių. Iš N. Ando-
ver. Mass., atvyko Anna 
Radzukynas, Bostono uni
versitete ir Mary Mac kole
gijoje dėsčiusi anglų kalbą, o 
dabar prižiūri savo seną ir ser
gančią motiną. Jos pusseserės 
Mary Galager ir Valerija 
•lakštienė kalba lietuviškai 
kaip ir A. Radzukynas. Taip 
pat atvyko iš Indianos Julija 
Radzius pas Oną Milienę, 
neseniai palaidojusią savo vy
ra. Iš Bostono dar atvyko 
Česlovą Aleksonienė. 

A U S T R I J O J E 

— Studiją apie ba l tus , 
„Baltiečių teisė į senąsias 
savo žemes" prancūzų kalba 
„Europa Ethica" trimėne-
siniame žurnale (1985 balan
džio) išspausdino tarptautinės 
teisės žinovas dr. Theodor 
Veiter. Jis pirmininkavo bal-
tiečių surengtam teismui 
Kopenhagoje, kur buvo kalti
nama Sovietų Sąjunga 

KOLUMBIJA 

— A.a. Edmundas K a r a -
n a u s k a s , žymus architektas, 
mirė pereitų metų gruodžio 13 
d. Bogotoje. Velionis buvo 
gimęs 1910 m. Italijoje dak
taro laipsniu baigė architek
tūrą, bet negalėjo grįžti į 
Lietuvą 

KANADOJ 

— Wasagos jaunų šeimų 
stovykla bus nuo rugpjūčio 1 
d. 6 vai. vakaro iki rugpjūčio 
8 d. 12 vai. pietų. Ribotas vietų 
skaičius skirstomas pagal 
registracijos blankų ir čekio 
gavimo eilę. Registruotis gali
ma jau dabar pas Gabiją Pet
rauskienę, tel. 416 — 232-9737. 

— A. a. Elzbieta Gurk l ie -
nė mirė Montrealyje ir iš Auš
ros Vartų parapijos bažny
čios palaidota Notre Dame des 
Neigė kapinėse. Liko nuliū
dime vyras, sūnūs ir duktė, 
taip pat seserys Kanadoje ir 
ok. Lietuvoje. 

— K a n a d o s L i e t u v i ų 
Bendruomenės taryba posė
džiavo gruodžio 6 d. Anapilio 
parodų salėje. Gruodžio 7 d. 
tarybą išrinko naują krašto 
valdybą, kurion įėjo adv. A. 
Pacevičius, adv. J . Kuraitė-
Lasienė, V. Bireta, J. Stepai-
tis. J. Krištolaitis, R. Luko-
š e v i č i ū t ė - K u r i e n ė , d r . 
Arštikaitytė-Uleckienė. 

— J o n a s T i m m e r m a n a s 
NVinnipege, Manitobos pro
vincijoje, paminėjo savo 65 
metų amžiaus sukaktį. Ta pro
ga prel. Justinas Bertašius, 
\Vinnipego lietuvių klebonas, 
atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
progai pritaikytą pamokslą. 
Po pamaldų buvo vakarienė ir 
sukaktuvininko pagerbimas. 

— Winnipege l ie tuviams 
buvo surengtas pasiruošimas 
krikščionybės sukakčiai reli
ginis susikaupimas. Tai atli
ko kun. A. Saulaitis. SJ, iš 
'"nicagos, ir ses. Igne Mari-
jošiūtė iš Putnamo, Conn. 

— A.a. J o n a s Mačys, 88 
metų amžiaus, kūrėjas — 
savanoris, mirė rugsėjo 11 d. 
Buvo kilęs iš Šunskų, Mari
jampolės apskrities. Savano
riu įstojo į V. Grigaliūno-Glo-
vackio organizuojamą 2-rą 
pėstininkų pulką. Teko kovoti 
bermontininkų, bolševikų ir 
lenkų fronte. Buvo net du 
mėnesius lenkų nelaisvėje. Po 
nepriklausomybės karų apsi
gyveno Parausių kaime, gavęs 
ten K) ha žemės. Vedė Emiliją 
Rėderaitę, išaugino su ja sūnų 
ir dukterį- Palaidotas Šv. 
Jono kapinėse Mississaugoje, 
palydint Aušros Vartų klebo
nui kun. J. Liaubai. prel. J. 
Tadarauskui ir daugeliui tau
tiečių. 

— A.a. Napo leonas Aukš
t ika ln i s . 78 metų amžiaus, 
nuo širdies smūgio mirė rug
sėjo 10 d. Sault Ste. Marie, 
Ont. Nuliūdime liko du jo 
sūnūs su šeimomis. Po šv. 
Mišių buvo palaidotas Holy 
Sepulcre kapinėse. 

uokatai. \įonai. ^^iaaitii. 
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