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„ L K B K r o n i k a " N r . 7 1 E i n a n u o 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok k i tam! 
J e i gaii , padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Pareiškimuose skundžiatės, 
kad į Seminariją priimami 
psichiniai ligomai. Čia kalti 
kunigai, kurie jiems rašo 
rekomendaci jas . Duokite 
pakankamai lojalių ir sveikų 
knadidatų, o ne fanatikų ir 
antitarybininkų — bus priim
ti, — aiškino P. Anilionis. O 
nesugyvenimas su tarybų 
valdžia visada neš blogas 
pasekmes. Ir nebandyki t 
m a n ę s š a n t a ž u o t i . Š t a i 
Radviliškio bažnyčioje būtina 
paaukštinti lubas. Klebonas, 
vicedekanas L. Vaičelionis, 
bandydamas mane šanta
žuoti, pareiškė: ..Žmonės 
ruošiasi į Maskvą važiuoti, tai 
gal susitarkim, duokit leidi
mą". Nereiks važiuoti jiems į 
Maskvą, pats gerai žinau 
padėtį, reikia pakelti lubas, 
žmonės trokšta, bet ne aš ir 
tarybų valdžia kalta, o parapi
jos klebonas, kuris nenusilei
džia vietinės valdžios reikala
vimams, nesilaiko religinių 
susivienijimų nuostatų. Kol 
bus tokia padėtis, tol parapija 
negaus jokio leidimo. Kun. L. 
Vaičiulioniui pas ia i šk in t i 
įgaliotinis neleido, jį pertrau
kė ir kalbėjo toliau. Prelegen
tui netiko, kad tikintieji ir 
kunigai meldžiasi ne tik 
bažnyčiose, bet ir liaudies lai
komose Šventose vietose: Kry
žių Kalne, Žarėnų-Latvelių 
kap ina i tėse ir ypa t ingai 
Alksnėnuose. Cia ekstremis
tai — kun. Antanas Lukošai-
tis, kun. Antanas Aleksand
r a v i č i u s , p a d e d a m i 
vienuoliaujančių moterų, 
kursto religines aistras, mel
džiasi lauke, viešoje vietoje, 
kai už kelių šimtų metrų yra 
bažnyčia. Laikas šiose vietose 
įvesti tvarką, — piktinosi A. 
Anilionis. 

„Negali, .a sakyti, kad mes 
kišamės į kunigų skirstymus, 
štai kun. Juozo Gražulio nelei-
dom paskirti į Rudaminą tik 
todėl, kad jį ten paskirti siekė 
užsienio agentai — kroni
kininkai, norėdami turėti toly
gų savo korespondentų tinklą 
respublikoje. Tokių planų mes 
nepalaikysime! O kad į Mete
lius neleidom to paties kunigo 
paskirti, turite būti mums tik 
dėkingi. Mes rūpinamės, kad 
Bažnyčia ilgiau jį turėtų. 
Būdamas arčiau savo brolio 
ekstremisto (kun. Antano 
Gražulio, kuris dirba II Aly
taus bažnyčioje), jis gali nuei
ti ekstremistų keliais, vedan
čiais į ka l ė j imą . Mes 
rūpinamės, kad kun. J . 
Gražulis turėtų gerų draugų ir 
aplinką, saugojančią jį nuo 
šios nelaimės. — kalbėjo 
įgaliotinis P. Anilionis. 

Vilkaviškio dekanas kun. 
Vytautas Va i t auskas pa
klausė, ką daryti su vaikų 
katekizacija. Gražiškiuose, kur 
anksčiau dirbo, vaikų būdavo 
tik keletas, *uomet būdavo 
galima juos išegzaminuoti ir 
kiekvieną atskiroje patalpoje, 
bet ką daryti Vilkaviškyje, kai 
vaiku, basiruošiančių Pirmai 
Komunijai, šimtai? Rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Juozas Urbo
n a s užpuolė b a ž n y č i o j e 
egzaminuojamus va ikus , 
atėmė jų turėtus katekizmus, 
gąsdino... Anilionis pabrėžė, 
kad kunigui galima vaikus tik 
egzaminuoti ir jokiu būdu ne 
mokyti ar aiškinti, o ką reiš
kia egzaminuoti, kiekvienas 
kunigas privalo gerai žinoti ir 
to laikytis, o dėl J. Urbono, tai 
jis greitai išeis į pensiją. 

(Bus daugiau) 

Maskvos komjaunuoliai 
stačiatikių bažnyčiose 

M a s k v a . — Sovietinė žinių 
agentūra Tass paskleidė infor
maciją, kad šiais metais 
stačiatikiai tikintieji Mask
voje ypač gausiai dalyvavo 
naktinėse velykinėse pamal
dose, kurios vyko 40 sostinės 
stačiatikių bažnyčių. Ši infor
macija Vakaruose sukėlė viltį, 
kad sovietinė valdžia naujųjų 
„reformų" įtakoje galbūt yra 
kiek atleidusi religinio kulto 
praktikavimo varžymus ir 
būsianti kiek tolerantiškesnė 
religijos atžvilgiu. 

Iš Maskvos atėjusios neofi
cialios informacijos, betgi, 
greitai įrodė tokių vilčių 
nepagrįstumą. Kestono kole
giją, Anglijoje, pasiekusiomis 
žiniomis, stačiatikiai tikin
tieji, Maskvoje norėję daly
vauti velykinėse pamaldose, 
susidūrė su nemažais sunku
mais. Maskvos komjaunimo 
o r g a n i z a c i j a iš a n k s t o 
pas i rūp ino savo nariais 
užpildyti Maskvos stačiatikių 
katedrą ir kai kurias kitas 
bažnyčias, kad tikriesiems 
tikintiesiems bažnyčiose nebe
būtų vietos. Ir iš tikrųjų tikin
tieji, norėję įeiti į bažnyčias, 
buvo milicininkų sulaikyti tuo 
pretekstu, kad bažnyčiose 
nebėra vietos. 

Kestono kolegijos žiniomis, 
prie kai kurių Maskvos bažny
čių velykinių pamaldų metu 
aktyvistai griebėsi ir provoka
cinių veiksmų prieš tikinčiuo
sius: komjaunuoliai ir net 
patys milicininkai einančiuo

sius į bažnyčias pradėjo 
grubiai užgaulioti, stumdyti, 
kad tikintiesiems reagavus, 
juos būtų galima apkaltinti 
viešosios tvarkos ardymu, 
įsakant pasišalinti. 

Buvęs kalinys 
Paryžiuje 

Roma. — Užsienio spaudos 
agentūros praneša , kad 
balandžio 26 d. vakare iš 
Lietuvos per Maskvą Paryžių 
pasiekė lietuvis, buvęs sovietų 
kalinys, Jonas Simokaitis. 
Paryžiuje jį į globą paėmė 
prancūzų Raudonasis Kryžius. 

Jonas Simokaitis 1970 m. 
drauge su šeima, trokšdamas 
pasiekti laisvę Vakaruose, 
buvo bandęs pagrobti vieną 
vidaus linijų sovietinį lėktuvą 
ir su juo nuskristi į Švediją. 
Pagrobimas, betgi, nepasise
kė. Simokaitis buvo suimtas 
ir tais pačiais metais nuteis
tas penkiolikai metu laisvės 
atėmimu. 

Pilnai atlikęs jam paskir
tą bausmę, Simokaitis prieš 
dvejus metus buvo išlaisvin
t a s ir gavo valdžios leidimą 
išvykti į Prancūziją. Šiuo metu 
nėra žinoma, ar Paryžių jis 
pasiekė vienas, ar drauge su 
šeima. Jonas Simokai t is 
lageryje kalėjo drauge su 
kitais politiniais belaisviais, 
jų tarpe, kurį laiką su žymiuo
ju žydų teisių gynėju Iossif Be-
gun, kuris tik neseniai buvo 
išlaisvintas. 

Per sior ganizuo j a 
Nikaragvos kovotojai 

Komunistų kelias per Meksiką 

Kongreso jungtinio komiteto, tyrinėjančio ginklų pardavimą Iranui ir paramos suteikimą 
Nikaragvos laisvės kovotojams, vadai: senatoriai VVarren Rudman, Daniel Inouye, centre, ir 
kongresmenas Lee Hamilton. Antradienį prasidėjo apklausinėjimas gali tęstis iki vasaros 
pabaigos. 

Aukštieji valdžios pareigūnai TRUMPAI 
padėjo Contras IŠ VISUR 

W a s h i n g t o n a s . — Pirma
s is l i ud in inkas Kongreso 
apklausinėjime Irano-Contras 
byloje buvo aviacijos gene
rolas Richard Secord. Jis 
pasakė , kad buvęs CIA 
direktorius William Casey 
padėjo suorganizuoti pinigų 
rinkimą Nikaragvos kovo
tojams tuo metu, kai Kongre
sas buvo uždraudęs Amerikos 
karinę paramą. Jis nupiešė 
visą vaizdą tų veiksmų, 
kuriuos vykdė vyriausieji 
valdžios žmonės, įskaitant 
Baltųjų rūmų, Vals tybės 
departamento ir Centrinės 
Invest igaci jos agentūros 
vyriausius pareigūnus. Tai 
buvo slaptos operacijos, ku
riose žvalgyba, pinigai ir slap
ti kodai buvo duoti gen. Se
cord, nežiūrint kongresinio 
draudimo. 

R i n k o p in igus 
Vienu metu, tai buvo praėju

sių metų gegužės mėnesį, 
pasakojo Secord, CIA direkto
rius Casey sakęs, kad jis 
prašys sekretorių Shultzą 
paprašyti iš vieno draugiško 
krašto 10 mil. dol. aukų con
tras reikalams. Valstybės 
d e p a r t a m e n t a s pripažino 
gavęs 10 mil. dol. iš Brunei 
sultono, bet ne Casey dėka, o 
paties departamento inicia
tyva. Casey keletą kartų 
pasakė, kad jis nepažeidė 
įstatymų, kurie draudžia CIA 
parūpinti ginklus contras 
kovotojams. Secord jį buvo 
sutikęs tais reikalais tris kar
tus. 

Admin is t rac i j a 
žinojo ope rac i j a s 

Secord pasakė, kad jis 
sutiko su administracijos 
prašymu padėti ir suprato, 
kad administracija žinojo jo 
daromus žygius ir juos aproba
vo. J is pasakė, kad jis reiškia 
didelį respektą pulk. Oliver 
North ir jo viršininkui adm. 
John Poindexter. Jį pirmą 
kartą paprašė dirbti slaptoje 
programoje su Tautine Saugu
mo taryba, kad būtų parūpin
ti ginklai Nikaragvos laisvės 

kovotojams, pulk. North. 
Secord manė dirba s su pilnu 
administracijos pritarimu. 
Oficialūs CIA ir Valstybės 
depar tamento centrinėje 
Amerikoje pareigūnai asista
vo jam ginklų parūpinime. 

Gen. Secord liudijo savano
riškai. Jis dirbęs su Izraelio 
ginklų pirkliais, kaip gauti 
ginklų siuntą Iranui. Be to 
apkaltino Teisingumo sekreto
rių Edwin Meese, kuris per 
anksti, neištyręs pranešė 
viešai apie jo buvusias opera
cijas. Generolas pasakė, kad 
jis nesigėdina, ką jis yra pada
ręs šioje slaptoje operacijoje. 
CIA direktorius Casey jį ragi
nęs tai daryti. Jis gaudavęs 
slaptas žinias iš Costa Ricos ir 
Hondūro ambasadoriaus, bet 
kokias žinias jam suteikė 
Casey, neminėjo. Jis manęs, 
kad viceprez. Bush žinojo apie 
šias operacijas. 

Kam išleisti 
pinigai 

Generolas sake kad tik 3.5 
mil. dol. iš gauto 12 mil. pelno 
ėjo c o n t r a s r e ika l ams . 
Daugiau kaip pusė pinigų 
buvo laikoma jo partnerio 
Albert Hakim sąskaitoje, o kiti 
sunaudoti kitiems slaptiems 
p r o j e k t a m s , k u r i ų j is 
nepasakė. Štai, kaip buvo tie 
30 mil. dol., kūnuos Iranas 
s u m o k ė j o už g i n k l u s , 
paskirstyti, kaip sako gen. 
Secord: 

30 mil. dol. padėta Lake 
Resources, Inc.. sąskaiton 
Šveicarijoje, kuriuos kontrolia
vo Albert Hakim 3 mil. 
sumokėta persiuntimui ginklų 
Iranui ir 12.3 mil. sumokėta 
Amerikos iždui u? ginklus. 3.5 
mil. dol. contras reikalams. 1 
mil. dol. kitoms išlaidoms: 
300,000 dol. kelionėms ir 
pervežimams. 100.1)00 dol. už 
radiotelefonus ir 600.000 
nepaaiškinta už ką. 7.9 mil. 
dol. liko: 6.53 mil iš jų laiko
mi Albertui Hakim Šveicari
joje, 1,36 mil. tebėra sąskai 
toje. 

Apie 2.5 mil. dol nežinoma, 
kur pradingo, bent gen. Secord 
negalėjo pasakyti. 

— William Casey, buvęs 
CIA direktorius, kuris turėjo 
kelias smegenų vėžio opera
cijas, vakar mirė vienoje New 
Yorko priemiesčio ligoninėje. 
Jis buvo žinomas, kaip stiprus 
kovotojas prieš komunizmą ir 
visad pasisakė už Nikaragvos 
laisvės kovotojų Contras rėmi
mą. 

— Zagrebe Jugoslavijos vy
riausybė pranešė, kad iš 
Amerikos išduotas kroatas 
Andrija Artukovic, 87 m. 
amžiaus, nebus sušaudytas. 
Jam mirties bausmė nebus 
vykdoma. Jo sveikatos stovis 
yra labai blogoje padėtyje. Jis 
karo metu buvo Kroatijos 
Vidaus reikalų ministeriu 
nacių vyriausybėje. 

— A m s t e r d a m e nacių 
gaudytojas Simon Wiesenthal 
pasakė, kad Austrijos prez. 
Kurt Waldheim sutinka, kad 
būtų sudaryta tarptautinė 
komisija iš Amerikos. Austri
jos. Vokietijos, Jugoslavijos. 
Graikijos, Izraelio ir Britani
jos atstovų patikrinti jo 
veiklai nacių karo metu. 

— Toron te Kanados De-
schemes komisija, pravedusi 
investigaciją apie nacių 
bendradarbiautojus, ne viską 
paskelbė viešai. Nepaskelb
toje pranešimo dalyje, pagal 
adv. Robert Kaplan praneši
mą, yra pastaba, jog Kanados 
vyriausybė dalyvavo britų ir 
amerikiečių plane priimti 
vokiečių mokslininkus, nors 
jie buvo naci?i. į Kanadą, kad 
jie nepatektų į sovietų rankas. 

Dirbo iš 
patriotizmo 

Jis pasakė, kad pulk North 
jam davė sofistikuotas kodų 
mašinas, kurios atrodė, kaip 
maži kompiuteriai. Kai kurie 
pranešimai iš tų mašinų tarp 
North ir Secord buvo prijung
ti prie bylos. Vienas mil. dol. 
iš Irano pinigų buvo sumokė
tas už laivą. Jis pasakojo, kad 
jis buvo siųstas j Europą. Visa 
tai daręs iš patriotizmo Ameri
kai ir nekėlęs jokių teisinių 
klausimų. 

Miami. — Pagrindinės Ni
karagvos kovotojų grupės 
preaėjusį savatigalį turėjo 
pasitarimus, kad sujungtomis 
jėgomis galėtų reprezentuoti 
savo organizaciją. Contras 
vadai siekia sau daugiau poli
tinio pripažinimo tiek Nika
ragvos viduje, tiek ir už jos 
sienų. Contras labai stipriai 
pajudėjo kovos lauke šį pava
sarį ir su pasisekimu. Šį 
pirmadienį jie paskelbė karinį 
laimėjimą, pranešdami, kad 
nužudė 50 sandinistų karių 
savo puolime. Sandinistų 
kalbėtojas sako, kad tai yra 
propaganda, jog sudarytų 
palankų vaizdą apie save 
Amerikos žmonėse. 

Kitame pranešime sakoma, 
kad contras paėmė sovietų 
gamybos SAM-7 raketoms 
svaidyti mašiną pietinėje 
Nikaragvoje. Managvoje 
sandinistų Gynybos minis-
teris Carlos Larą paneigė šią 
žinią. 

Vienos vadovybės 
k laus imas 

Vienas iš contras vadų, Ped-
ro Chamorro, sako, kas sekan
čio mėnesio metu bus pasiek
ta k a r i n i o ir po l i t i n io 
laimėjimo. Pagrindinis daly
kas yra pasitikėjimas ir vieny
bės pasiekimas savo kovotojų 
tarpe, sako Pedro. Pasitarime, 
kuris prasidėjo šeštadienį, 
dalyvauja 29 Jungtinio Nika
ragvos štabo nariai ir keli 
mažesnių grupių atstovai. 
Contras vadai nori sudaryti 
platesnės apimties komitetą ir 
išrinkti septynis vadovau
j anč iu s a s m e n i s , ku r i e 
vadovautų visai laisvės kovai. 
Jų pasisekimas priklauso nuo 
to, ar paskiroms grupėms 
pavyks susitarti ir sudaryti 
vieną vadovybę. Svarbiausias 
klausimas yra tas, kad susi
tartų liberalai ir konservato
riai kovotojai. Dar yra didelis 
pažiūrų skirtumas tarp Jungti
nės Nikaragvos opozicijos 
grupės ir Atlanto pakraščio 
kovotojų. 

Demokra t inė 
rezistencija 

Contras kovotojai nesutin
ka tarp savęs dėl strategijos ir 
dėl pačios Nikaragvos paskir
ties. Socialdemokratai kovo
tojai dažnai nesutinka su 
konservatoriais, kurių vadas 
yra Adolfo Calero. Alfonso Ro-
belo. socialdemokratų vado
vas, paskelbė, kad jis pasitrau
kia iš direktorių. Didžiausia 
contras kovotojų grupė yra 
Nikaragvos Demokrat inės 
pajėgos ir Adolfo Calero jiems 
vadovauja. Politinė krizė 
buvo, kai A r t ū r o Cruz 
pasitraukė iš Jungtinio Nika
ragvos komiteto, nes jis buvo 
moderuotų pažiūrų ir dauge
liui priimtinas. 

Jei visoms kovojančiom con
tras grupėm pavyks susitarti 

— Peru valstybė pradėjo 
glaudžiai bendradarbiauti su 
Palestiniečių Iš la isvinimo 
organizacija, praneša žydų 
Bnai B"rith lyga. Palestinie
čiai žada atidaryti j staiga 
Argentinoje ir kituose Lotynų 
Amerikos kraštuose. Peru 
prez. Garcia pranešė, kad 
palaiko PLO. Jų delegacijos 
vadas Jungtinėse Tautose 
pasakė kalbą, kad PLO būtų 
priimta dalyvauti Vidurinių 
Rytų taikos konferencijoje ir 
kad Izraelis pasitrauktų į 1948 
sienas. 

ir suvienodinti pažiūras, tai 
naujoji organizacija, kovo
janti už savo krašto demokra
tinę ateitį, bus Demokratinė 
Nikaragvos Rezistencija. 
Naujoji organizacija, sako 
Pedro Chamorro, turės vesti 
visą laisvės kovotojų frontą ir 
visų grupių vardu. Jie tada 
suorganizuosią savo tautinę 
kovotojų armiją. Amerika 
p r i t a r i an t i š iam contras 
persiorganizavimui, sako Cha
morro. ,,Mes darysime viską 
kaip galima greičiau, bet mes 
turime būti tikri, kad ši 
organizacija bus naudinga ir 
pasieks tikslą. Iniciatyva 
dabar yra mūsų rankose"'. 

P r a š o p a r a m o s 
Con t r a s 

Prez. Reaganas . kalbė
damas Amerikos laikraščių 
leidėjų organizacijos meti
n iame suvažiavime Ellis 
Island, kuris šiemet buvo 
š imtas i s , pakartojo, kad 
Amerika privalo padaryti 
viską, kad Nikaragvoje būtų 
įvesta demokratinė ssantvar-
ka ir todėl reikia padėti prieš 
sandinistų vyriausybę kovo
jantiems contras kovotojams. 

Kai kurie Kongreso nariai 
pradėjo akciją, kad būtų 
diplomatiniu būdu suvestos 
abi šalys Nikaragvos reikalo 
išsprendimui. Prezidentas 
pažadėjo dirbti su Kongresu, 
kad būtų Centro Amerikoje 
pasiekta taika ir kad būtų 
suteikta ekonominė parama 
ten demokratiniams kraštams 
ir kad būtų surastas diploma
tinis sprendimas, kuris atneš
tų demokratiją Nikaragvai, o 
iki to laiko, kol bus ten įvesta 
demokratija, padėti jos laisvės 
kovotojams. 

Rusų bazė 

Be contras negali būti įves
ta demokratija į Nikaragvą. 
Prezidentas savo kalboje dar 
pabrėžė, kad sandinistų reži
mas padarys ją rusų baze, iš 
kurios bus organizuojamos 
raudonosios revoliucijos kituo
se Centro Amerikos kraš
tuose, o ypač EI Salvadore. 
Komunistų kelias j Ameriką 
veda per Meksiką, yra pasakęs 
Leninas, kalbėjo prezidentas. 
..Kol aš esu prezidentu, aš 
p a l a i k y s i u N i k a r a g v o s 
žmones, kad jie atgautų laisvę 
ir kad laisvai pasirinktų savo 
tautine ateitį". Amerikoje jau 
40 metų užsienio politikos 
reikaluose buvo viena nuomo
nė. Taip kalbėjo Amerikos 
prezidentas prieš pradedant 
t a r d y m u s I r a n o - C o n t r a 
reikaluose Kongreso bendruo
se apklausinėjimuose. Sovietų 
parama marksistinei sandi
nistų vyriausybei vis didėja. 
,.Aš nenoriu palikti sekan
čiam prezidentui tokią didelę 
krizę centrinėje Amerikoje, kur 
plečiasi komunizmas ir Mask
va nori įvesti savo kontrolę", 
kalbėjo prezidentas. 

KALENDORIUS 
Gegužės 7 d.: Stanislovas. 

Džiugas, Domicėlė. Danutė. 
Domicijonas. 

(iegužės 8 d. : Agatijus. Ber 
ta, Viktoras Milanietis. Audrė. 
Mingaila. Dionyzas. 

ORAS 
Saulė teka 5:41, leidžiasi 

754. 
Temperatūra dieną tfl L, 

naktį 45 1. 
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ST. BUTKAUS 
SAULIŲ KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 
St. Butkaus šaulių kuopos 

visuotinis metinis susirinki
mas įvyko balandžio 26 d. šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Susirinkimą pradėjo ir įžangi
nį žodį tarė kuopos pirminin
kas Vincas Tamošiūnas. Susi
rinkimui pravesti pakvietė 
Eugeni ją Bu lo t i enę — 
pirmininke ir Joną Bartkų 
sekretorium. 

Atsistojimu ir susikaupimo 
minute pagerbti mirę kuopos 
šauliai P. Bliūdžius, M. Sims. 
A. Atkočaitienė, B. Tatarū-
nas. J . Janulevičius, A. Mikal-
kėnas, P. Januška ir J. Švoba. 
Prisiminti sergantieji: E. 
šniokairienė, J. Murinas, J. 
MiliukevičiU8, J. Leščinskas, 
P. Juška, V. Sirtautas ir 
slaugymo namuose esantis 
kuopos garbės šaulys F. Motu
zas. Praėjusių metų susirinki
mo protokolas nebuvo skaity
t a s . P r a n e š i m u s at l iko 
valdybos nariai: pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, iždinin
kas Matas Baukys, kultūros 
vadovė Stefanija Kaunelienė, 
Vasario 16 gimnazijai remti 
būre l io v a d o v a s Kazys 
Sragauskas, revizijos komi
sijos — Jonas Bartkus ir Gar
bės teismo — Antanas 
Grinius Visi pranešimai 
priimti be diskusijų. 

Į kuopos valdybą dvejiems 
metams išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė taip: pirmininkas 
— Edvardas Milkus, vice
pirmininkas ir nario mokes
čių r inkėjas — Vincas 
Tamošiūnas, dvasios vadas 
kun. Alfonsas Babonas, kultū
ros vadovė — Stefanija 
Kaunelienė, sekretorė — Ona 
Pusdešrienė, iždininkas Matas 
Baukys. renginių vadovė Ona 
šadeikienė, spaudos reikalams 
— Antanas Grinius ir foto 
k o r e s p o n d e n t a s K a z y s 
Sragauskas. Algis Vaitiekai-
tis, Lidija Mingėlienė ir 
Eugenija Bulotienė — valdy
bos nariai. 
Direktoriai -Antanas Norus, 

Juozas Mačiulaitis ir Cesy? 
Šadeika. 

Revizijos komisija: Jonas 
Bartkus, Kazys Ražauskas ir 
Jonas Markus Atstovai į 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų centrą: Kazys Sragaus
kas ir Albinas Andriušaitis. 

Atstovai Lietuvos Krikščio
nybės jubiliejuje: Rožė Ražaus-
kienė ir Kazys Ražauskas. 

Nutarta kuopos pinigus iš 
banko perkelti į LFCU 
.,Kasą". Vincas Tamošiūnas 
paaiškino, kad „Kryželiai 
Arktikoje" knygos išleidimas, 
vertėjos vyrui R. Gražuliui 
mirus, o jai koją susilaužius, 
užsitęsė, bet tikimės, kad ji jau 
bus baigta birželio pradžioje. 
Knyga senatoriams ir kong-
resmenams bus išsiuntinėta 
veltui, o šauliai galės ją 
nusipirkti. 

Susirinkimą sklandžiai 
pravedė Eugenija Bulotienė, 
sekretoriavo Jonas Bartkus. 
Susirinkime dalyvavo 35 
asmenys, kurių tarpe buvo 
LŠST jūrų vadovaa Mykolas 
Abarius, birutiečių pirminin
kė Kristina Daugvydienė, 
LSS-gos Detroito skyriaus. 
Ramovėnų valdybos. LB 
M i c h i g a n o a p y g a r d o s 
pirmininkas Vytautas Kutkus 
Dalyvavo ir savanoris. Klaipė
dos krašto vaduotojas Stasys 
Šimoliūnas. Lietuvos himną 
sugiedojus ir kuopos vėliavą 
perdavus naujam pirmininkui 
buvo baigtas susirinkimas. 

Po susirinkimo buvo iškvies
ti vyriausieji susirinkimo daly
viai (sulaukę 85 ir daugiau 
metų): Vincas Tamošiūnas, 
Stasys šimoliūnas ir Kostas 
Oiuželis. V. Tamošiūnui buvo 
įteiktas vokas su sveikinu

siųjų sąrašu ir tortas. Susėdus 
prie vaišių stalo buvo pakel
tos taurės ir jiems sugiedota 
„Ilgiausių metų!" a. gr. 

ORGANIZACIJŲ 
CENTRAS PAGERBS 

MOTINAS 
Detroito Lietuvių Organiza

cijų centras jau antri metai 
rengia motinos dienos minė
jimą. Apie motinas žodį tars 
Albertas Misiūnas. Programė
lę pagerbti motinoms atliks 
jaunimas. Minėjimas vyks 
gegužės 10 d. 12 valandą šv . 
Antano parapijos svetainėje. 

PALTINŲ 
KONCERTAS 

DETROITE 
„Lietuviškų Melodijų" radi

jo valandėlės vadovybės 
kviečiami sol. Nelė ir muz. 
Arvydas Paltinai gegužės 17 
d. atvyks į Detroitą. Tą dieną 
7 vai. vakaro solistė Nelė 
Paltinienė atliks pramoginės 
muzikos kūrinius. Visuomenė 
kviečiama atvykti 6 vai. 
susipažinimui, kad 7 vai. 
punktual iai būtų gal ima 
pradėti koncertą. Koncertas 
vyks Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre, esančia
me prie 9-t08 mylios ir Beech 
Daly kelio. Bilietus iš anksto 
galima gauti pas Antaną 
Zaparacką, prie Dievo Apvaiz 
dos parapijos ir pas Stasį 
Garliauską prie Šv. Antano 
parapijos, o koncerto dieną ir 
prie įėjimo. Bilietų kaina 8 
dol., o jaunimui 5 dol. 

KRIKŠČIONYBĖS 
J U B I L I E J A U S 

MINĖJIMAS 
Lietuvos Krikščionybės ju-

Sol . G i n a Č a p k a u s k i e n ė p r i s e g a g ė l ę komp. A. S t a n k e v i č i u i M o n t r e a l y j e , 
v i d u r y j e k a n t a t o s l ibreto a u t o r i u s p o e t a s H e n r i k a s N a g y s , ka irė je pro
g r a m o s v e d ė j a s A B l a u z d ž i f m a s ir pirm. kun . S t . Š i l e i k a . 

N u o t r A . M i c i a u s 

iLUB'srsrviDO 

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

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
DETROITE 

Gegužės 15-17 dienomis 
Detroite įvyks Lietuvos Vyčių 

Vidurio centro apygardos 
suvažiavimas. Detroito 102 
kuopa rengia seimą ir rituakų 
(bowling) žaidimą, kuriame 
dalyvaus delegatai ir svečiai 
iš Clevelando, Oh., Dubois, 
Pa., Pttsburgh, Pa., Saginavv. 
Mich., Southfield, Mich., Day-
ton, Oh. ir Chicagc, 111. 

Penktadienį, gegužės 15 d., 8 
vai. vak. Holiday viešbuty, 
23900 Michigan Ave., Dear-
born, Mich., bus delegatų ir 
svečių susipažinimas ir 
registracija. 

biliejaus minėjimas Šv. Anta- Šeštadienį, gegužės 16 d., 9 
no parapijoje rengiamas gegu
žės 24 d. 12:15 vai. p.p. 
parapijos svetainėje. 10:30 vai. 
ryto bus šv. Mišios už Lietu
vą, o 12:15 vai. p.p. istorikės 
dr. Marijos Gimbutienės 
paskaita apie religiją Lietu
voje prieš krikščionybę. Minė
jimą praves Albertas Misiū
nas. 

GRĮŽO IS 
FLORIDOS 

Stasė ir Antanas Zaparac-
kai grįžę iš Floridos, vėl įsi
jungė į ..Lietuviškų Melodijų" 
radijo programos redagavimo 
darbą. Jų telefonas 549-1982. 
MONTAŽAS MOTINOMS 

PAGERBTI 
Rūtos ir Arūno Udrių vaikai 

— Vytis Almis, Baltija ir 
Darius atliko montažą, skirtą 
motinoms. Montažą parengė 
Rūta Udrienė, o jį į juostą 
įrašė Darius Udrys. Montažas 
balandžio 14 d. buvo atliktas 
„Lietuviškų Melodijų" radijo 
valandėlės programoje (iš 
WPON radijo stoties). 

ŠVENTĖ DAINAVOJE 
Dainavos jaunimo stovyklos 

metinė šventė Dainavoje prie 
Manchesterio šiais metais 
įvyks liepos mėnesio 26 d. 

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI 

Vasario 16-tos gimnazijai 
remti Detroito būrelio vado
vas Kazys Sragauskas 1986 
metais surinko ir pasiuntė 
1,590 dol. Šiais metais jis 
surinko 199 dol. Galintieji 
prašomi auką įteikti per Kazį 
Sragauską, kurį kiekvieną 
sekmadienį galima sutikti Šv. 
Antano parapijos patalpose. 

SVEČIAI IS 
AUSTRALIJOS 

Stasė ir Antanas Pacevičiai 
atvykę iš tolimosios Australi
jos , Ade la idės mies to , 
svečiavosi pas motiną Mariją 
Korsakienę ir brolį Rimą 
Korsaką su šeima. 

S. Garliauskas 

vai. ryto viešbučio Michigan 
salėj įvyks susirinkimas ir 
užkandžiai. 

2 vai. p.p. vyčiai susirinks 
ritulių (bowling) žaidimui Ox-
ford salėje, 2200 Telegrapb 
Road, Dearborn, Mich. 

Vakare , 8:30 vai. visi 
linksminsis vaišėmis ir šokiais 
Holiday viešbuty. 

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
10:30 vai. ryto Sv. Antano 
parapijos bažnyčioj, 1750 25th 
Street, Detroit, Mich., bus 
pamaldos. Po šv. Mišių 12 vai. 
visi rinksis į Šv. Antano 
parapijos salę banketui. Čia 
ritulių turnyre pasižymė
jusiems bus suteiktos premi
jos. Pernai didįjį trofėjų laimė
jo Clevelando 25-ta kuopa. 

Vincas Gražulis 

LIETUVIAI KARIAI 
PEARL HARBORE 

Juozas Tiškus, Sr., ilga
metis 50-tosios Lietuvos 
Vyčių kuopos narys New 
Haven mieste, po 45-ių metų 
sugrįžo į „nusikaltimo vietą". 

Tiškus tarnavo JAV laivy
ne ir lemtingą 1941-mųjų metų 
gruodžio mėn. 7-tą dieną, kai 
japonai bombardavo Pearl 
Harbor uostą, atliko karinę 
prievolę toje Havvaii saloje. 

Tą savaitgalį Tiškus Hono-
lulu mieste pramogavo kai 
išgirdo sprogimus ir kitoje 
salos pusėje pamatė kylan
čius dūmus. Jis sugrįžo į bazę 
laiku pamatyti 100-to pėdų 
aukštyje skrendančius bom
bonešius. 

Iš karinės tarnybos laivyne 
pasitraukė 1953-čiais metais, 
didžiuodamasis savo pareigos 
atlikimu. Jis Connecticut 
valstijoje yra Pearl Harbor 
Survivors Association organi
zacijos pirmininkas nuo 
anktyvųjų 1950-tųjų metų. 

Buvo ir daugiau lietuvių 
Pearl Harbor tą istorinę JAV-
ių, mūsų antrosios tėvynės die
ną Jurgis Kisielius, taip pat 
50-tosios kuopos narys, mini 
jog puolimo metu Pearl Har
bor buvo admirolo Al Baku
čio, užaugusio Brocktone, MA, 
komandoje. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

NEW HAVENO 
LIETUVOS VYČIAI 

Sekmadienį, kovo 8 d., Šv. 
Kazimiero parapija ir joje 
veikianti Lietuvos Vyčių 50-ta 
kuopa paminėjo Lietuvos 
krikščionybės 600 m jubiliejų. 
Po šv. Mišių procesija, kurios 
nev ienas d a l y v i s b u v o 
pasipuošę tautiniais drabu
žiais, apėjo Woo8ter Sąuare 
Greene aikštę . Minėjimą 

bei finansų ir protokolų ! a p r a S ė t N e w Haven Register" 
sekretotės Stellos McCLeod ; ialftraščio korespondentai, 
pastangomis. 

SAGINAVV 
VYČIAI VEIKIA 

Sveikinimai iš Michigano 
valstijos Saginaw Lietuvos 
Vyčių 149-tos kuopos! Vis dar 
išsilaikome veikloje. Mūsų 
narystė mažutėlė, tačiau 
vieninga pirmininke Jack 
Giekečio ir kūrėjos, patarėjos 

Susirinkimus pradedame 
lietuviška malda. Augie Dum-
bra bando mūsų kalbos žinoji
mą sustiprinti, kiekvieną 
mėnes į duodama mums 
sąrašą naujų žodžių atminti
nai išmokti. 

149-toji kuopa sveikina nau
jas nares Kate Kotolonius ir 
dukras Connie, Rachel ir 
Mary Ann Jersevic. 

Kūčias šventėme gruodžio 9 
d. Šv. Jurgio parapijoje. Jose 
dalyvavo 25 asmenys. Buvo 
patiektas tradiciškas lietu
viškas maistas 

Kuopos nariai buvo sukrėsti 
gruodžio 30 d. mirus pirminir> 
ko Jack tėvui Petrui. Lai jis 
ilsisi ramybėje. 

Cathenne Lafferty 
Vertė Alek. Pakalniškis, Jr. 

Bažnyčios salėje Teresė 
Strimaitienė su pagelbinin-
kėmis patiekė pietus. Po pietų 
v y k u s i o j e p r o g r a m o j e 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
kun. Kenneth Bonadies iŠ 
Hamden miestelyje esančios 
Šv. Onos bažnyčios. „Amber 
Singers" atliko meninę 
programos dalį. 

Svečių tarpe buvo New 
Haveno miesto burmistras ir 
vietinės WAVZ labai populia
rus radijo stoties pranešėjas 
Bill Beamish. 

Marijona ir Robertas Mar-
cus pirmininkavo šios šventės 
rengimo komitetui. Pašvęsta 
nemažai laiko, energijos ir 
darbo siekiant, kad ši diena 
pasiliktų ilgai atmintina. 

Elizabeth Gyboivski 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

L S {STATYMAS 
K H O D E ISLAND 

V A L S T I J O J E 
Rhode Island valstijos atsto

vų rūmų seimelyje buvo 
pravestas istorinis H-5338 
aktas , kuriuo vasario 16-ta 
diena kasmet toje valstijoje 
skelbiama Lietuvos Nepri
k l a u s o m y b ė s paminė j imo 
diena. 

Aktas jau vasario 4 d. buvo 
atstovo Rene M. Lafayette 
pasiūlytas ir netrukus pateko 
seimel io komi t e t an ypa
tingiems įs tatymams referuo
ti. To komiteto posėdyje 
vasario 11 d. atstovas Lafa
yette liudijo įrodydamas to 
įstatymo pravedimo svarbą. 
Taip pat šį įstatymą parėmė 
atstovai Gaetano D. Parella ir 
Victor G. Mathieu. Posėdyje 
dalyvavo ir moralinę paramą 
suteikė Vytautas šakalys , E. 
Rūta Savickaitė-Krecioch, A. 
Beatričė Savickaitė-Matehieu 
ir „Draugo" atstovas dr. Anta
n a s Valiuškis. 

A t s tovų rūmų vadovas 
Smith, seimelį atidarydamas, 
p a k v i e t ė k u n . A n t a n ą 
J u r g e l a i t į rūmų n a r i a m s 
pravesti maldą. Netrukus H-
5338 akto nagrinėjimo byla 
b u v o p r a d ė t a , a t s t o v a s 
Lafayette jį pasiūlė balsa
vimui, o Joseph Casinelli ir 
Helen McDermott tą pasiūly
mą paantrino. Aktas buvo 
pravestas vienbalsiai. Šioje 
atstovų rūmų seimelio sesijoje 
d a l y v a v o daug i au negu 
penkiasdešimt lietuvių. 

P o akto pravedimo atstovų 
rūmuose, j is tuoj pa t atsidūrė 
ir valstijos senato posėdyje. 
č i a senatorei Maryellen Good 
win pasiūlius balsavimą, jis 
ir čia buvo pravestas be 
prieštaravimų. 

Atstovų rūmuose esančioje 
susikaupimo salėje Raymond 
Gallison, Jr., Rhode Island 
valstijos Heritage komisijos 
p i r m i n i n k a s , i šk i lminga i 
perskaitė valstijos guberna
toriaus pareiškimą, kviečiantį 
valstijos piliečius įsijungti į 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą vasario 
16 d. Pirm. Gallison šią 
proklamaciją įteikė dr. Danu
tei Katelytei-DeCesare, tos 
pačios komisijos narei. 

Vasario 16 d. kiekvienais 
metais viešuose Rhode Island 
valstijos valdžios pastatuose 
bus ati t inkamai paminima. 

Vertė Aleks. Pakalniškis. Jr. 

L. VYČIAI 
M A Ž I A U S I O J E 

J A V - B I Ų V A L S T I J O J E 
Keturiasdešimt trys nariai 

kovo 1 d. susirinko metinei 
K o m u n i j a i su pusryčiais . 
Išklausėme šv. Mišias, skirtas 
šv. Kazimiero garbei, kurias 
a tnašavo mūsų klebonas ir 
Naujosios Anglijos apygardos 
dvasios vadas kun. Isadorius 
Gedvilą. Kaip įprasta, mūsų 
c h o r a s p r i s i d ė j o p r i e 
programos. Trumpą darbo 
posėdį pravedė kuopos pir
mininkas William J. Piacen-
t in i , J r . J i s apygardos 
nar iams pranešė apie Švento
s i o s V a l a n d o s i š k i l m e s 
Brocktone. 

Apyga rdos p i rmin inkas 
J ari tie kovo 15 d. buvo sušau
kęs apygardos tarybos posė
dį, šeimininkaujant 103-čiai 
kuopai. 

Sveikiname Praną, Kapistą, 
užsimojusį pagaminti parapi
j a i i r k u o p a i L i e t u v o s 
Kr ikšč ionybės 600 metų 
jubiliejaus vėliavą. Vėliava 
bus originalo kopija. Projektą 
parūpino seselė Igne iš Putna-
mo, Agnės Waitonis pastan
gomis. Prano tėvas Vytas 
Kapistas irgi talkins šiame 
užmojuje Nenuostabu, kad 
neseniai Prano darbdaviai jį 
pakėlė į aukštesnį ir atsakin
gesni postą. Mūsų šilčiausi 
linkėjimai j am ir toliau eiti 
geros kloties keliu. 

DR. UNAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Straot 
Priima trečiadieniais 

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-SS69 

THE U T H L ' A N I A N W O R L D WIDE DAILY i U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

M a a k k a l dailv exc*pt Sundays and Mondays, U g a l Holidays, the 
Tuesdays folldwir»R Monday obs^rvar.ce of U g a l Holidays a& well a* Dec. 
26uH and Jan. 2nd by the Utnuaa ian Catholk Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 6062^-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL 
Subscnpuon Rates- $60 00 Foreign countries 560.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd S t , 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO p n t kiekvieno skaitytojo .dr t so . gavus :š 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

LHL iLGO p r e n u m e r a t a m o k a m a i» a n k s t o 

metams V̂  metų 3 mėn. 
U S A *60.00 $ 3 5 0 0 $20.00 
Kanadoje UJ.S.A.) dol. . . $60 00 $35 00 $20.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 0 6 M 
Savaitinis .'iešt. pried.i $35.00 $20.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iKi 4.30. šeštadieniais 
nuo 8-30 iki 12:00. . 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30^4:00; šeštadieniais nedirha. 

• Redakcija st. ,.p6nius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turint neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
p r a š y t į . 

DIDŽIUOJAMĖS 
IŠKILIAIS 

ORGANIZACIJOS 
NARIAIS 

Karolis J. Stancavage, Los 
Angeles miesto Lietuvos 
Vyčių 133 kuopos narys, anks
čiau iš Minersvilie, PA, nese
niai baigė Stanfordo universi
te to Graduate School of 

DR. VIJĄY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IP OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai ruirr.ami otise) 
2434 W. 71 Strsfct. Chicago 
Tai. 434-584? ;veik a 24 vai.) 

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

I 

Business; Executive Program 
Palo Alto mieste, Califor-
nijoje. Į šią Stanfordo 
universiteto programą kasmet 
tepatenka tik 185 kandidatai 
iŠ viso pasaulio. 

Karolis yra Security Fede-
ral Savings and Loan banko 
viceprezidentas Garden Grove 
mieste, Catifornijoa valstijoje. 
Jis gyvena Anaheim Hills 
mieste su žmona Elena ir 
sūnum Edvardu. 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

'35-4477; 
arba 246-65S1 

Ofs. 
Rez 24o-C067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
SPFCI.V..YBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVEORD MED1CAL B U I D 1 N C 

t>44<> So. Pulaski Road 
Valandos pa^al susitar.m,} 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S . Pu lask i R d. 
V a l a n d o s pagal sus i tanr . ta 

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

DR FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTO!AS !R CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pa^al susitarimą: pirm :r ketv. 12-4 

e-°: antr 12-6: penkt. 10-12 1-6 

Ofs. tel. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDiES U.GCS 

7722 S. Kedzie Ave., 
C h i c a g o . III. S 0 6 5 2 

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

t>132 S Kedzie Ave.. ChicaRo 
VV.A 5-2670 arba 489-444 i 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

• KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pasai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpecialyDė vidaus ir krauje ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 53S-2S02 

Valandos paga! susttanmą: 
Penkt antr. ke'v ir penk: 

Reikalu: esarv. atvažiuoju ir i namus 

Tai. RE-llance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Straat 
Vai : pirm., antr. ketv .r penkt. 

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

Cardiac D'agnosis, Ltd. 
Marauette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Š^dies ir Kraujagyslių LigGS 
Valandos pagai susitarimą 

N a m u 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURG1IA 
S>!?2 S. Kedzie Chicaso, 111 

Tel . 925-2e70 
1185 Dundee Ave., Elgiri. III. 60120 

Tel . 742-0255 
V ,>.landv>s pagai susitarimą 

Tei. otiso :r butn: OLvmpic 2-415>' 

OR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O M S !R CHIRURGAS 

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

išskvrus treC Sešt. 12 iki4 \,il popiet 

DR. L 0. PETREIKIS 
DAN'T'J GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia j vakarus nuo Har'em Ave 
I e'.. 563-0700 

Valandos pagal susitanrr.i 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai i 

OPTOMETR1STAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

VaU pa«;al susitarimą Uždarvta trec 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTiCS — karūnėles 
liteliai, piokšte'es ir bendro;- praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai. 476-2112 

Valandos oaga» susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 3 8 5 - 4 8 1 ! 

Dr Tumasonio ofi5a perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spe«.:alvbr • Ch-.rjrgiia 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088? 
Vai.: pirm , ar.tr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
SpeciaKbė - Vidaus ir plaučiu liRos 

2«3« W 71«t St.. Chlengo. M. 
Tai. : 43«-0100 

11800 SouthWMt Hlghvray 
Pato* Hatghts. IH. 80403 

(3U) 361-0220 13121 361-0222 

Dr. Tumasonio otisa pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 7 U t Street 
434-2123 

pirm 2-7 Antr -.r 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

O 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

i: antr. 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p. 
Sešt pafca' susitarimą 

r,o tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

V'alandos pagal susit.mma 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 
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Ar visuotinumas reikalauja 

VIENALYTIŠKUMO? 
Romos kurijos akimis JAV 

katalikų Bažnyčia yra labai 
komplikuotas reiškinys. Iš 
vienos pusės JAV katalikybė 
yra viena iš gy vastingiausių vi
same pasaulyje, tačiau tuo pačiu 
ir pavojingiausiai balansuojan
ti ištikimybę katalikiškoms tra
dicijoms ir apleidimą centrinių 
katalikybės elementų amerikie
tiškos kultūros įtakoje. Robert 
Moynihan, 87.IV.19 „National 
Catholic Register" laikraštyje 
rašo, kad tokios nuomonės yra 
visi kurijos nariai, su kuriais jis 
kalbėjęs, tačiau daugumas jam 
a tv i ra i re iškus ių savo 
nuomones nenorėję, kad jų pa
vardės būtų skelbiamos. Jų su
pratimu, problemų pagrinde yra 
JAV Bažnyčios dialogas su 
amerikietiška kultūra. Nors šis 
dialogas dažnai neša labai gerų 
vaisių, jis iškelia ir sunkių 
problemų. 

Konkrečios problemos, kurias 
šie kurijos nariai paminėjo, lie
tė vienuolišką gyvenimą, ypa
tingai moterų vienuolių tarpe, 
pasauliečių nesutikimą su kla
siniu Bažnyčios mokymu mo
ralės klausimuose, auklėjimas 
seminarijose, liturginės nau
jovės ir įspūdis, jog mažėja JAV 
katalikų jungtis su visuotine 
Bažnyčia per Romą. Manoma, 
kad lankydamasis JAV-ėse šį 
rugsėjo mėnesį Sv. Tėvas šiomis 
temomis ir kalbėsiąs. 

JAV Bažnyčioje yra matomas 
ir jos s t ip rumas galėjime 
prisitaikyti prie socialinės san
tvarkos pasikeitimų, bet taip 
pat ir pavojus nuo pernelyg 
didelio eksper imentavimo. 
Kurija r imtai žiūri į JAV 
Bažnyčios problemas, kadangi 
JAV Bažnyčia, esanti ketvirtoji 
didžiausia tikinčiųjų bend
ruomenė tautiniu mastu po Bra
zilijos, Meksikos ir Italijos ir 
turinti 50 milijonų narių, yra ir 
labai stipri materialiai ir labai 
įtakinga kitų kraštų katali
kuose. JAV Bažnyčia yra di
džiausia visuotinės Bažnyčios 
finansinė rėmėja, nors Vakarų 
Vokietijos k a t a l i k a i yra 
asmeniškai dosniausi. 

Kurijos nariai gerai supranta 
ir JAV Bažnyčios įtakingumą: 
„Galima būtų net sakyti, kad 
pasaulis labiau seka JAV-es 
bažnytinio vadovavimo pavyz
džiais negu Romą. Tai, žinoma, 
nereiškia, kad JAV Bažnyčios 
autoritetas laikomas aukštes
niu už Romos, tik kad prak
tiškai tai, kas vyksta JAV 
Bažnyčioje, turi didesnę įtaką". 
Pavyzdžiui, naujokės seselės, at
vykstančios iš Trečiojo Pasaulio 
kraštų į Romą studijuoti, seka 
amerikiečių seselių pavyzdžiu, 
pastebėjo Regina Mundi Ponti-
flkalinio instituto angliškai 
kalbančiojo skyriaus vedėja. 
Amerikiečių seselių įtaka yra 
labai didelė. 

Kurijos narių pažiūros į JAV 
Bažnyčią yra įtakojamos nuo
monės, kad amerikiečiai bend
rai nelabai gilūs mąstytojai. Jų 
supratimu, susisiekimų tinklų 
gausumas ir susižinojimo grei
tis mažai vietos tepalieka rim
tam galvojimui. JAV visuomenė 
yra matoma kaip naujo tipo 
bendruomenė, formuojanti nau
jo tipo žmones, nuolat veikia
mus masinio susižinojimo prie
monių. Nors šie žmonės yra 
plačiai informuoti, žinantys 
daugelį dalykų, tačiau apie tą 
daugybę dalykų jie tik po 
truputį žino. 

Amerikos Bažnyčia yra, pa
lyginti, jauna. Kurijos narių 
supratimu, šis jaunumas prisi
deda prie jos problemų. JAV 
Bažnyčia, kaip ir pats kraštas, 
yra laikomi istoriškai naiviais. 
O šis naivumas sudaro kliūtį 
gilesniam supratimui daugelio 
teologijos, antropologijos bei 
sociologijos klausimų. Pasak kai 
kurių kurijos narių, tai verčia 
daug ką nepasitikėti amerikie
čių teologiniu darbu. 

KUR DINGO VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA 

Dar kita problema įžiūrima 
Amerikos stipriame demokra 
tiškume, kai Bažnytinė struk
tūra esmėje yra hierarchinė, ne 
demokratinė. 

Tačiau yra tvirtinančių, kad 
kurija neturi vieningos nuo
monės apie JAV Bažnyčią, nors 
ir sutaria dėl kai kun^ bendrų 
bruožų, pvz., kad JAV Bažnyčia 
yra didelė ir dosni, kad ją sudaro 
milijonai ištikimai praktikuo
jančių savo tikėjimą, tuo tarpu 
spauda visai neproporcingai iš-
pučianti „triukšmingus inciden
tus" kaip Seattle arkivyskupo 
Hunthausen ar teologo kun. 
Charles Curran. kad ypatingus 
sunkumus katalikybei Ameri
koje sudaro religinio pluralizmo 
aplinka. 

Amerikos vienuolės kelia 
susirūpinimą, nes kurijos narių 
supratimu jos einančios keliu, 
vedančiu į jų visišką išnykimą. 
Pasak jų, JAV moterų vienuoli
jos Vatikano II geras ir būtinas 
reformas įvykdė iki kraš
tutinumo, „kuris jau nukryps
ta nuo katalikų vienuoliško 
gyvenimo tikslų". Atsisakiusios 
tradicinio seselių darbo li
goninėse bei mokyklose, dide
liais skaičiais jos užsiima profe
sijomis, kaip teisė, „sočiai 
vvork", bei buvimu moksli
ninkėmis, kur religinis elemen
tas yra minimalinis. Taip pat, 
nors popiežius pabrėžė savo 
pasipriešinimą moterų šven
timui į kunigus, amerikietės 
vienuolės turi vadovaujančias 
roles pasauliniame judėjime, 
reikalaujant moterų šventimų. 

Taip pat yra nepasitenkini
mas Amerikos seminarijomis, 
kuriose pernelyg pabrėžiama 
sociologija, psichologija ir per 
mažai tradiciniai kursai kaip 
metafizika ir patristika. O litur
ginis išradingumas laikomas 
JAV katalikų pasinešimu, nesu
tampančiu su klasikiniais litur
gijos tikslais. Tačiau šiuo atve
ju ta i — diskusijos skonio 
reikalais, nes Romoje ir Ameri
koje skiriasi sampratos, kas 
skatina maldingumą ir kas 
neprasižengia su liturginiu 
kilnumu. 

Tačiau visų problemų pa
grinde yra Romoje jaučiamas 
mažėjantis ryšys tarp JAV 
Bažnyčios ir Romos, popiežiaus 
ir per tai su visuotine Bažnyčia. 
Iš tikrųjų galima suprasti, kad 
toks išimtinai negatyvus 
požiūris į JAV Bažnyčią gali 
sukelti problemų — tiek Romai 
tiek ir JAV Bažnyčiai. Tačiau, 
kad yra skirtumų tarp JAV 
Bažnyčios ir Romos, irgi yra aiš
ku ir ar gali būti kitaip? Kai 
tauta priima krikščionybę, t.y. 
kitą pasaulėžiūrą, ar galima 
tikėtis, kad jos kultūra neįtakos 
jos religijos? Lietuviams dar te
bėra problemų stengiantis 
krikščionybę perprasti lietu
viškos kultūros pagrindais. 
Mūsų katalikybė dar daug turi 
lenkiškos katalikybes bruožų. 

Man atrodo, kad Bažnyčios di
dysis uždavinys šiais laikais yra 
rasti būdą būti „katalikiška", 
kas graikų kalboje reiškia „vi
suotine", daugiakultūriniame 
pasaulyje. Bet ar visuotinumas 
reikalauja vienalytiškumo? Iš 
tikrųjų net ir Roma nereika
lauja vienalytiškumo, kaip 
matėme tikinčiuosiose pri
imančius Šv. Tėvą pvz. Naujo 
joje Zelandijoje, Afrikos tautose. 
Tolimuosiuose Rytuose. Romos 
rūpestis yra rasti tą auksinį 
vidurio kelią, kuriame būtu 
išlaikytas tiek kiekvieno kraš
to kultūrinis unikalumas ir tuo 
pačiu jo įnašas visuotinei 
Bažnyčiai ir jo glaudus ryšys, 
benutumas su visomis kitomis 
pasaulio katalikų Bažnyčiomis. 
Tų kelių ieško Bažnyčia šian
dien tiek Romoje, tiek ir įvai
riuose kraštuose, ir tame darbe 
yra reikalinga visų tikinčiųjų 
maldų. 

a.j.z. 

1986 rugpjūčio 15 d. raštu 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (Vlikas) 
pranešė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei (PLB), kad 
„VLIKo valdyba pritarė Jūsų 
pasiūlytai veiksnių konferenci
jos darbotvarkei. Tačiau Jūsų 
siūloma data, 1987 m. sausio 
17-18 d., yra per ankstyva... 
Todėl siūlome veiksnių kon
ferenciją balandžio 25-26 d. ar
ba eventualiai gegužės 9-10 d. 
Clevelande ar St. Petersburge". 
PLB valdyba spalio 27 d. 
pranešė Vlikui, kad priimtinas 
balandžio 25-26 d. savaitgalis ir 
Clevelando vietovė. Rodos, kad 
po tokio raštu padaryto su
tarimo kliūčių veiksnių kon
ferencijai nebeiškils. Tačiau, de
ja, iškilo. 

Rašantysis panūdo susipažin
ti su Vliko-PLB susirašinėjimu 
veiksnių konferencijos reikalu 
ir pateikti savo išvadas. 

Gera pradžia 

Vliko-PLB dialogą veiksnių 
konferencijos klausimu tikrinau 
nuo 1983 birželio 30 d., kada 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime Vliko ir PLB pir 
mininkai pasirašė iškilmingą 
pareiškimą t a r t i s „bendro 
respekto, lygiateisiškumo ir 
kooperacijos dvasioje dėl 
Lietuvos laisvinimo veiklos". 
Pare iškime n u m a t y t a ir 
procedūra: „...abiejų institucijų 
valdybos paskirs po tris asmenis 
tokio pasitarimo detalizuotam 
paruošimui". 

Ilgai neteko laukti, kol Vliko 
ir PLB paskirtos komisijos ben
dram pasitarimui susitiko. 1983 
gruodžio 17 d. įvyko pasi
tarimas, kuris, kaip pareiškime 
pasakyta, vykęs „tautos laisvei 
atgauti didelio rūpesčio dvasio
je". Viešame pareiškime pa
skelbti šeši sutarti punktai, 
kurių dauguma bendrybės (pvz., 
„Vlikas ir PLB savo tarpusavio 
santykius grindžia lietuviško 
solidarumo dvasia ir abipuse pa
garba jų vykdomiesiems dar
bams") arba savaime supran
tamos tiesos (pvz., ..Vliko ir PLB 
bendradarbiavimas ir veiklos 
derinimas vykdomas per jų 
valdybas ar valdybų atstovus"). 

JUOZAS KOJELIS 

Šoliūnas, o PLB vardu — Alg. S. 
Gečys, Kazys Ambrozaitis ir 
Juozas Danys. 
PLB už susi tarimo vykdymą 

Vos pasirašius minėtą susi
tarimą, vėl prasidėjo aiškini
masis, kaip šalys sutarties 
punktus supranta. Stebėtojui 
iškyla abejojimas, ar iš tikro 
pasitarimai buvo vedami ,,tau
tos laisvei atgaut i didelio 
rūpesčio dvasioje*. Greičiau 
nepasitikėjimo. Vienas dalykas 
tik labai aišku, kad PLB pakar
totinai ragino Vliką kviesti 
sutartą veiksnių konferenciją. 
Pradedant 1985 balandžio 28 d. 
ir baigiant 1987 kovo 8 d., PLB 
aštuonis kartus rašė Vlikui. 
siūlydama kviesti veiksnių 
konferenciją. 

„Šių metų kovo mėnesio 17 
dieną mūsų telefoninio pasi
kalbėjimo metuSt. Petersburge, 
Floridoje, s iūl iau sekančią 
lietuvių veiksnių konferenciją 
sušaukti 1985 metų spalio 
mėnesį Dainavos stovykla
vietėje... Maloniai lauksiu jūsų 
atsakymo veiksnių konferen
cijos reikalu" (1985.IV.28). 

„Š.m. balandžio 28 d. laišku 
PLB valdybos pirm. V. Ka-
man tas kre ipės i į VLIKo 
valdybos pirm. dr. K. Bobelį su 
siūlymu 1985 metų spalio mėne
sį sušaukti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferenciją. \ pasius
tą dr. Bobeliui laišką iki šiol at
sakymo PLB valdyba nėra 
gavus i " (Gečys Griniui 
1985.VII.6). 

„PLB valdybos posėdyje 
gegužės 17-18 dienomis mes vėl 
diskutavome lietuvių veiksnių 
konferencijos klausimą". 
Siūlymai: „Lietuvių veiksnių 
konferenciją kviečia PLB ir 
VLIKo valdybos" ir „Konfe
rencijoje dalyvauja tie veiksniai, 
kurie 1974 metais dalyvavo 
White P la ins sušauktoje 
l ie tuvių veiksnių kon
ferencijoje..." (1986.VI.7). 

1986 sausio 29 d. ilgesniame 
laiške Kamantas vėl pakartoja 
siūlymą Bobeliui kviesti veiks
n ių konferenciją, pasiūlo 
preliminarinę konferencijos pro
gramą ir prideda: „Tokios abiša 

Šeštasis punktas konkrečiai lės lygybės pagrindu siūlau PLB 
įpareigojo susitarusias šalis; 
„VLIKo ir PLB valdybų suta
rimu kviečiamos veiksnių kon
ferencijos White P l a i n s 
konferencijos 1974 metų 
tvarka". Pasirašė Vliko komisi
jos nariai — Liūtas Grinius, 
Teodoras Blinstrubas ir Vladas 

ir VLIKo valdybų atstovams 
tartis dėl veiksnių konferencijos 
šaukimo 1986 metų rudenį". 

„Siunčiu Jums mašinėle per
rašytą PLB pasiūlymą dėl 
veiksnių konferencijos su
šaukimo. Tikiuosi, kad VLIKo 
valdyba galės reaguoti maždaug 

iki vidurio rugpjūčio, kaip Jūs 
pažadėjote" (dr. Remeikis dr. 
Krivickui 1986.VII.24). 

1987 kovo 8 PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas 
Vliko pirm. dr. Kaziui Bobeliui 
vėl pakartoja siūlymą: „Kaip ir 
praeityje VLIKo ir PLB 
valdybos bendrai šaukė veiks
nių konferencijas, taip ir dabar 
norėtume sutar tą 1987 
balandžio 25-26 veiksnių kon
ferenciją Clevelande kar tu 
sukviesti". 

Vlikas: „Pri tar iame, bet..." 

Per tą beveik dvejų metų 
laikotarpį, kada PLB valdyba 
aštuonis kartus kreipėsi į Vliką, 
siūlydama veiksnių konferenci
ją kviesti, kaip buvo sutarta 
labai i š reklamuotame .,6 
punktų pareiškime", Vlikas nė 
vieno karto tokio pasiūlymo 
PLB valdybai nepadarė. Atsar
giai skaitydamas dr. K. Bobelio 
ir L. Griniaus pasirašytus 
laiškus, niekur nepajutau 
mažiausios intencijos vykdyti 
Vliko ir PLB specialių komisijų 
padaryto ir abiejų valdybų pa
tvirtinto susitarimo: „VLIKo ir 
PLB valdybų sutarimu kviečia
mos veiksnių konferencijos 
White Plains konferencijos 1974 
metų tvarka". Netgi dr. D. Kri
vicko jau cituotas 1986.VIII.15 
d. laiškas, kur Vliko valdybos 
vardu priimama PLB pasiūlyta 
veiksnių konferencijos darbo
tvarkė ir pasiūloma konfe
rencijai laikas ir vieta, bai
giamas paragrafu, kuris turėjo 
sudaryti priežastį Vlikui nuo su
tartos konferencijos atsimesti. 
Tas paragrafas skamba taip: 
„Išvardintų dalyvių tarpe veiks
nių konferencijoje yra LLK, 
kuris nebeegzistuoja, todėl 
neturėtų figūruoti dalyvių 
tarpe". 

(Čia reikia mažo paaiškinimo. 
LLK yra Lietuvos Laisvės 
Komitetas, kuris dalyvavo 
White Plains ir ankstyvesnėse 
veiksnių konferencijose. To 
komiteto pirmininkas yra dr. 
Bronius Nemickas. Dr. 
Nemickas, vienas iš inte
lektualiausiu aktyvių visuo
menininkų, tapo persona non 
grata Vlikui, o ypač jo pirmi
ninkui, kai apie jų veiklą ir ne
veikią kelis kartus spaudoje pa
reiškė kritiškas pastabas). 

Prielaidą, kad Vlikas nesi
ruošė sutartoje veiksnių kon
ferencijoje balandžio 25-26 d. 
Clevelande dalyvauti, paremia 
ir kitas faktas: Vliko tarybos 
posėdyje Chicagoje Vliko 

vald. atstovas pareiškė, kad į 
numat.vtą veiksniu konferenciją 
neįsileis LLK ir kvies Regis
truotą Lietuvių Bendruomenę. 
Tai aiškūs ženklai, kad pasitari
mus ir susitarimus su PLB Vli
kas darė su išankstiniu riusista-
tymu jų nevykdyti. 

\ PLB siūlymus kviesti veiks
nių konferenciją Vlikas arba 
neatsakydavo, arba atsakymai 
būdavo tokie: .jūsų keliamas 
klausimas dėl veiksnių konfe
rencijos savaime aišku yra labai 
svarbus VLIKUI, ... t a č i au . " 
(1986.11.27 Bobelis Kamantui). 

„Buvo naudinga turėti su Ju
mis ilgesnį pasikalbėjimą... Ber
no. Vienos ir veiksnių kon
ferencijos klausimais.. . Aš 
sutinku su Jūsų mintimi, kad 
būtų gerai turėti veiksniu pasi
tarimą rugsėjo mėnesį. Bet 
kadangi..." (1986.V.5 Bobelis 
Kamantui). 

Vienintelį kartą, kiek iš 
archyvinės medžiagos matyti. 
Vliko pirmininkas savo inicia
tyva užsimena apie veiksnių 
konferencijos sukvietimą: 
„Taipgi noriu Jus painformuo
ti, kad VLIKo seimas įpareigojo 
VLIKo valdybą sušaukti veiks
nių konferenciją ateinančiais 
1986 metais Vienoje įvyk
siančios Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
reikalu" (1985.XII.12 Bobelis 
Kamantui). Tačiau šita „veiks
nių konferencija", vieno Vliko 
kviečiama vienam klausimui 
aptarti, nebuvo tas pats. ką 
Vliko ir PLB komisijos buvo su
tarę: „VLIKo ir PLB valdybų 
sutarimu kviečiamos veiksniu 
konferencijos VVhite Plains kon
ferencijos 1974 metų tvarka". 

Šiaipjau Vliko laiškuose ma
ty t i daug raginimų PLB 
valdybai jį ..paremti", jam 
..pritarti". į jo vykdomą darbą 
..įsijungti" ir galybė priekaištu 
bei priekaištėlių. 

Pr iekabė , ne priežastis 
Nuo sutartos veiksnių konfe

rencijos Clevelande balandžio 
25-26 d. Vlikas atsimetė dėl 
PLB valdybos pirm. V. Kaman 
to sveikinimo Vliko seimui Lon
done, kur įterpė savo nuomone 
apie Vliko įsijungimą į PLB. Ra
šančiojo nuomone, tas intarpas 
padarytas ne tik ne vietoje, bet 
iš vis pasiūlytas sprendimas 
nepriimtinas. Vlikas turi būti 
išlaikytas. Tik turi eiti su gyve
nimu. Dr. Stasys Kuzminskas, 
kuris pakvietė Vliko seimą 
organizuoti Londone, posei-
miniame pasisakyme tvirtina: 
, ,Naujiems uždaviniams 
VLIKas pasijuto per silpnas, o 
gal savo sename apvalkale ir 
nuo madingumo kiek atsilikęs" 
(„Šaltinis". 19S6-6>. Vliką reikia 
stiprinti. 

Iš antros pusės, jei PLB 
valdybos pirmininko privačią 
nuomonę oficialiame rašte 
laikysime paslydimu, daug 
didesnius paslydimus padarė 
pats Vlikas išvykos į Vieną ir 
seimo Londone metu: Vienoje 
savo atvežtus ekskursantus 
apgyvendino komunistinės 
Vengrijos valdžios viešbutyje, o 
savo dirbtinomis gėlėmis išpuoš
tą, bei vaisių nedavusį seimą 
Londone užbaigdamas kon
certu, kuriame buvo atliktos 
daugiausia Gorbulskio dainos. 
Tačiau tie paslydimai negali 
būti priežastis atsisakyti veiks
nių konferencijos. Kamanto 
pasiūlymą Vlikas panaudojo 
kaip priekabę nuo sutartos 
konferencijos atsimesti. Tai 
padarė, nes niekada Vliko ir 
PLB valdybų kartu paruoštos 
konferencijos pagal VVhite 
Plains konferencijos tvarką 
nenorėjo. Tokią išvadą pilnai 
dokumentuoja Vliko - PLB 
valdybų susirašinėjimas. 

Vargu PLB valdybai verta 
dėti tolimesnes pastangas veiks
nių konferenciją sukviesti. PLB 
turėtų teigiamai atsiliepti, jei 
Vlikas padarytų geros valios 
konstruktyvų pasiūlymą. Tuo 
tarpu savo atsakomybe organi
zuoti neatidėliotiniems klau
simams aptarti politinę konfe
renciją. 

ŽMOGAUS TEISES 
KORĖJOJE 

Seoul Korėjos kardinolas 
Steponas Kim reikalauja ne 
ta isyt i esamą Korėjos 
konstituciją, bet sudaryti tokią, 
kuri iš pagrindų apsaugotų žmo
gaus teises. Kalbėdamas 
Myong-dong katedroje per 
pamaldas Žmogaus teisių sa
vaitės proga, kard. Kim 
net pasakė, kad jei ir toliau 
valdžia pažeidinėsianti savo 
politinių oponentų žmogaus 
teises, ji turėtų atsistatydinti. 
Taip pat pasipriešino esamos 
valdžios kampanijai pakeisti 
Korėjos dabartinę prezidentinę, 
demokrat iškesnę valdžios 
formą parlamentarine, kuri dar 
sumažinsianti žmonių dalyva
vimą valdžioje. Tačiau 
dabartinė Korėjos valdžios 
opozicija šaukiasi tiesioginių 
prezidentinių rinkimų, kurių 
rezultatus būtų sunkiau falsi
fikuoti, tuo tarpu kai dabar 
prezidentą išrenka žmonių iš
rinkta rinkiminė kolegija. 

Kardinolas paminėjo, kad 
dauguma tų. kurių žmogaus 
teisės buvo pažeistos, yra 
studentai, ir šie 2,000 politinių 
kalinių, apšaukti komunistais, 
yra tie, kurie pasirinko sekti 
„sąžinės ir moralės įstatymą". 

ANT KALNO 
JURGIS J A N K U S 
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Ar prasižengiau kokiam įstatymui, kad gyvenu 

viena? Ne, ne, tik taip atėjo į galvą paklausti. Ar 
nemačiau aplinkui bevaikščiojančio kokio palaido 
žvėries? Gal iš kur pabėgusio tigro. Ne, nemačiau ir 
tokio. O gal girdėjau, kas namie augina tigrą ar liū
tą? Būna juk tokių. Kol mažas, smagu turėti, n kai 
užauga, ima darytis pavojingas, nebeturi kur dėti, 
tai išveža kur ir paleidžia. Ne, ir tokių žmonių negir
dėjau. Apskritai toje apylinkėje nedaug žmonių 
tepažįstu. Teisybę pasakius, galima sakyti, nepažįs
tu nieko. „Ar kas atsitiko?" — savo rėžtu paklau
siau. Ant kelio rado negyvą vyrą. Neapdraskytą, 
nesužalotą, tik kakle didelio žvėries dantų žymės. 
Jis, matyt, mėgino gintis, nes rankose tebeturėjo 
peilį. Gal net ir gintis nebuvo kada. Žvėris pagavo už 
kaklo, papurtė, kaip skudurinę lėlę ir čia pat numetė, 
bet jau nebegyvą. Policininkai darėsi šnekesni, o per 
mane nuėjo toks negerumas, lyg prie to vyro mirties 
būčiau ir aš pati pirštą pridėjusi. Vogčia Žvilgterėjau 
į tujas, paskum į pakalnėn nubėgančius serbentų, 
aviečių ir vynuogių krūmus — Juodžio niekur nebu
vo matyti. Jie mano žvilgsnį irgi pastebėjo, nes tuoj 
patarė niekur pėsčiai iš namų neiti. Net jeigu kur ir 
važiuočiau, kad langus užsidarinėčiau ir duris. 
Paskum paklausė, kada buvo užėjusi Laura. 

— Dar nebuvo. Aš jos kaip tik laukiu. 
Juodu susižvalgė vienas į kitą. 
— Ar kas negera? — nebeišlaikiau. 
Juodu vėl susižvalgė, tada vyresnis pasakė. 
— Rado miške sužeistą. 

— To paties žvėries? 
— Ne, žmogaus. 
— Labai sužeista? 
— Atrodo. Bet dar gyva. 
— Nuvežė į ligoninę, — įterpė jaunesnis. 
Man viskas buvo aišku. Taip aišku, kad net 

kojos vėl pradėjo linkti. 
Juodu irgi pamatė, kad man negera. Jaunes

nysis pašoko, paėmė netoliese stovinčią kėdę ir 
paprašė atsisėsti. Atsisėdau ir paslėpiau veidą 
delnuose. Ausyse vėl skambėjo ano nepažįstamojo 
žodžiai. Užėjo akimirka, kai norėjau viską pasakyti. 
Viską, ką mačiau ir kad man pačiai būtų atėjęs toks 
pat galas. Bet ir vėl kokia prasmė. Kas man tikės 
pasaka apie nuostabų šunį, kuris ne tik išgelbsti. net 
ir nubaudžia. Baudžia savo paties, o gal net kieno 
aukštesnio teismu. Kas tikės, jeigu net parodysiu 
sudraskytą lango tinklelį? Jeigu ir jį patį kur nors 
lavoninėje pažinsiu. Reikalo niekas nebepakeis, tik 
atsiras dar daugiau neaiškumo, o gal ir pinklių. 
Rytoj, o gal net ir už kelių valandų, sulėks visokio 
galo ir visokio plauko žurnalistai. Kaip varnai 
aptūps visą kalną. Sulėks traukiami pašvinkusio 
kvapo. Tėvai, paskaitę išgirdę per radiją ar pamatę 
televizijoj, viską palikę namo lėks. Arūnas irgi. 
Sukandau lūpas ir prašnibždėjau: 

— Vargšė mergaitė. 
— Ar ji su kuo draugavo? 
Pakėliau akis. Abu juodu laukė, kad užvesčiau 

ant tikro kelio. Ką galėjau pasakyti? Tik tiek. kad su 
ja tesusipažinau pas savo mokytoją prieš kelias 
dienas, kad per tą laiką teturėjom progos kalbėti apie 
muziką, kad ji mano fleitai rašė kompoziciją, kurios 
kaip tik laukiau atnešant. Argi galėjau pasakyti, kad 
toji kompozicija guli ant fortepijono. Nuo vien to 
pasakymo, kiek naujų mazgų užsimezgiotų. kuriuos 
kiekvienas norės vis išmintingiau atmegzti. 

Kai daugiau nieko nebesakiau, juodu, įspėję, kad 
būčiau labai atsargi, net patarę, kad viską palikusi 
išvažiuočiau į miestą, kad išvažiuočiau bent tol, kol 
tėvai sugrįš. — atsisveikino ir išvyko. Kai palydėjau 
ligi mašinos, liepė eiti į vidų ir užsidarinėti. Juodu 
net palauksią, kol įeisiu į vidų. Niekada nežinai, iš 
kur anas žvėris gali išlįsti. Gal net čia pat kur už krū
mų tyko. 

Nuėjau, užsidariau, palaukiau, kol jų mašina 
nulėkė pakalnėn ir paskambinau Lauros motinai. 
Niekas neatsiliepė. Tada paėmiau nuo pianino 
bepročio, ligonio, žmogžudžio ar žmogaus su negerai 
sujungtais nervų siūleliais atneštą Lauros kompozi
ciją, perverčiau, vėl išėjau prie baseino, paėmiau 
tenai paliktą fleitą ir ėmiau groti. Grojau ir negalė
jau sulaikyti ašarų. Jos biro kartu su fleitos 
apvaliais, liūdnais, bet kartu ir skaidriais garsais. 
Kilstelėjusi akis pamačiau, kad mano Juodis vėl guli 
pagal tujas. Viešpatie, kaip tą akimirksnį norėjau 
surasti jam geresnį vardą. Ne tokį paprastą, bet 
didelį ir gražų, o jis tuo tarpu vėl atbulas pasitraukė 
už tujų ir dingo. 

— Mane išgelbėjai, bet kam leidai suniokoti 
Laurą. — prašnibždėjau, tik jis mano šnibždesio 
nebegalėjo girdėti. O gal ir geriau, kad nebegalėjo? 
Kas gali žinoti? 

* * * 
Staiga nusmelkė, ką daryti su gaidom. Sunaikin

ti? Ne, to negalėjau. Sąžinė ir karste nebūtų davusi 
ramybės. Pasakyti, kad radau kur panamėj, bet tas 
tik sukeltų virtines spėliojimų. Tada pasiėmiau 
aplanką ir išvažiavau. Nežinojau, ką sakysiu, 
nežinojau, ką darysiu, jeigu Lauros motiną rasiu 
namie, nesumečiau nė ką veiksiu, jeigu nerasiu, bet ji 
jau buvo. Iš pradžių apsikabinom, išsiverkėm. o 
paskum padaviau aplanką ( B u 9 d a u R i a u ) 

http://1985.XII.12


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gegužes mėn. 7 d. MOSU KOLONIJOSE 
PREL. JUOZUI TADARAUSKUI 

50 METŲ KUNIGYSTĖS 
SUKAKTĮ ŠVENČIANT 

CLASSIFIED GUIDE 

Prel. dr. J u o z a s T a d a r a u s k a s — 
jubiliatas. 

Buvęs ilgametis Hamiltono 
Aušros Vartų lietuvių parapijos 
klebonas, visuomenininkas ir 
lietuviams darbų parūpintojas 
prel. Juozas Tadarauskas birže
lio 6 d. švenčia kunigystės 
50-ties metų sukaktį. Jo kuni
giškas kelias yra dygliuotas. 
Jam teko pereiti daugelį kraš
tų, išgyventi bolševikų pavojų, 
organizuoti parapiją ir sta
tydinti parapinius pastatus, 
pradedant bažnyčia ir klebonija, 
baigiant didžiuliu Jaunimo cen
tru ir sale. Tas kelias jį vedė nuo 
Vilniaus iki Žemaitijos, nuo 
Švedijos. Norvegijos. Danijos iki 
Kanados. Čia galutinai įsikūrė 
ir paaukojo savo geriausias 
jėgas ir gyvenimą, kad Dievui 
būtu didesnė garbė ir saviems 
tautiečiams lengviau apsi
rūpinti savo dvasinį ir mate
rialinį gyvenimą. 

Juozas Tadarauskas gimė 
1913 m. spalio 23 d. — prieš 
pirmąjį karą Vilniuje. Mokėsi 
nepriklausomoje Lietuvoje Paši
lėje. Ukmergės ir Kauno Jė
zuitų gimnazijoje. 1932 m. jį 
randame jau Teisių kunigų 
seminarioje, kuri tuo metu 
rinko pašaukimus iš visų Lie
tuvos vyskupijų. Ten studijavo 
iki 1937 m. pavasario ir tų metų 
birželio 6 d. su būriu diakonų 
buvo Telšių vyskupo Justino 
Staugaičio įšventintas kunigu. 

Kurį laiką dirbo kaip vikaras 
Ylakiuose. Vėliau išvyko į 
Kauna gilinti teologijos studijų 
Vytauto Didž. universitete. 
1938 m. gavo teologijos licen
ciato laipsnį. Kaune studijuoda
mas kartu ėjo ir studenčių 
kapeliono pareigas. 1939 m. 
kun. J. Tadarauskas buvo 
paskirtas į Klaipėdos Vytauto 
D. gimnaziją kapelionu, o 
bolševikų okupacijos metu buvo 
Telšių katedros vikaras. 

Vokiečiams užėmus Lietuvą 
paskirtas kapelionu į Mažeikių 
gimnaziją, bet iš ten 1942 m. pa
kviestas Vilniun, kur buvo 
reikalinga lietuvių kunigų. 
Vilniuje išbuvo iki pabėgimo 
1944 m., eidamas Pedagoginio 
instituto lektoriaus ir Švč. Jė
zaus Širdies parapijos klebono 
pareigas. Užplūstant antrajai 
bolševikų bangai, pasitraukė į 
Švediją. 

Švedijoje buvo lietuvių pa
bėgėlių ir nuo seniau gyve
nančių. Ten kun. Tadarauskas 
iki 1947 m. pabaigos aptarnavo 
Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
lietuvius, laikydamas jiems ne 
tik pamaldas, bet ir leisdamas 
religinį, tautinį ir informacinį 
laikraštį .,Spindulius". 

Pasitaikius galimybei. 1947 
m. gruodžio mėnesi kun. Juozas 
Tadarauskas atvyko \ Kanada. 
Pradžioje jis studijavo ir gavo 
teologijos daktaro laipsnį, bet 
kartu jau rūpinosi Hamiltone, 
Ont.. suorganizuoti parapija iš 
anksčiau čia atvykusių ir antro
jo karo metu pabėgusių ir Ha-
miltonan atvykusių lietuvių. 
Jis rado tik mažą trobelę — 

koplytėlę, kurią vėliau persta
tė ir padarė Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčia. Antrojo karo 
ateiviai, pagal sutartis dirbę 
aukso, anglių kasyklose ar miš
ko kirtime, atvyko į Hamiltoną. 
Čia jiems pirmoji pagalba buvo 
Aušros Vartų parapijos 
klebonas, kuris jau buvo susi
daręs pažinčių su vietos 
;takingais žmonėmis ir įmonių 
bei fabrikų vadovybėmis. Dau
geliui jis parūpino darbus, bu
tus ir apsigyvenimo bei kūrimo
si galimumus šiame mieste ar jo 
artimose apylinkėse. Augo 
lietuvių kolonija Hamiltone, 
augo ir lietuvių parapija bei 
visuomeninis ir kultūrinis 
gyvenimas. 

Kun. J. Tadarauskas nesi
gailėjo savo jėgų, kai reikėjo 
pagelbėti net atsikėlusiems iš 
Montrealio ar kitų miestų, 
kuriuose darbai buvo sumažėję. 
Klebono uolumas kuriant pa
rapiją ir remontuojant bažnyčią 
patraukė lietuvius talkon ir 
bendru darbu statydinti pa
rapijos pastatus. 1953 m., daly
vaujant net trims vyskupams ir 
daugeliui parapiečių, buvo 
pašventinta nauja ir gražiai 
išpuošta lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčia. Po ja apačioj buvo 
įrengta salė susirinkimams ir 
mažiems pobūviams. 1960 m. iš
dygo ir klebonija, kurioje galėjo 
patogiai gyventi ne tik kle
bonas, bet ir jo padėjėjai bei 
svečiai. 1963 m. išaugo erdvūs, 
patogūs ir reprezentatyvūs Jau
nimo centro rūmai, kuriais 
galėtų didžiuotis net ir didelės 
parapijos. Tai rodo tik jauno, 
energingo ir savo energijos 
netaupančio klebono pastangas 
stiprinti Hamiltono lietuvius, jų 
tautinį ir religinį gyvenimą ir jų 
ateities viltis. 

Hamiltono vyskupas, įver
tindamas kun. Juozo Tadaraus-
ko darbus, pasiaukojimą savo 
tautiečiams, administracinius 
sugebėjimus, Šv. Tėvui pristatė 
jį poaukščiui. 1963 m. Hamil
tono Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos organizatorius ir įvairių 
parapmių pastatų statytojas 
buvo pakeltas prelatu, tuo įver
tinant jo darbus ir aukos ne
bojimą. Taip pat vyskupui ir ki
tiems buvo žinoma, kad prel. J. 
Tadarauskas nė vieno neaplei
do varge, skurde, ligoje ar 
nelaimėje. Jis lankė kiekvieną 
savo parapietį. juo rūpinosi, tar
tum savim pačiu, ir tai iš 
krikščioniškos širdies ir parei
gos mylėti savo artimą kaip patį 
save. 

Prel. Juozas Tadarauskas 
nėra tik uždaras parapijos ad
ministratorius, bet ir plataus 
masto visuomenininkas. J is 
buvo Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys, Kunigų Vieny
bės pirmininkas, lietuviškų 
organizacijų steigėjas a rba 
rėmėjas, kaip a te i t in inkų, 
skautu, sportininkų, katalikių 
moterų ir kt. Visur jis savo žo
džiu, patarimu ir pagalba buvo 
ne tik naudingas, bet ir reika
lingas vaisingesniam darbui. 

Nesvetimas jam yra ir spau
dos darbas, nors pirmoj vietoj 
jis rūpinosi, kad būtų naudin
gas religinu atžvilgiu. Be 
„Spindulių" redagavimo, Lietu
voje jis yra paruošęs maldų 
knygelę ..Motina garbingoji", 
Švedijoje jis išleido vaikams 
reikalingą iliustruotą mal
daknygę .,Eik prie Jėzaus". 
Nors jis neturėjo daug laiko 
rašyti lietuvių spaudoje, bet jo 
straipsniai, nors reti, buvo pa
trauklūs ir turiningi. 

Kunigystės auksinę sukaktį 
prel. Juozas Tadarauskas. nors 
jau būdamas pensijoje, paminės 
savo buvusių, mylimų ir jį 

St. Louis, Mo. 
ĮSPŪDINGAS 
ANN JILLIAN 
KONCERTAS 

Balandžio 21-26 St. Louis, Mo., 
puikiame ,,Fox" teatre turėjo 
savo koncertus Ann Jillian — 
Nausėdaitė. Apylinkių lietu
viai iš viso 14 asmenų, atsi
lankė į jos koncertą ketvirta
dienį, balandžio 23 d. vakare. 
Maloniai buvome nustebinti ne 
t ik jos nuostabiai puikia 
vaidyba ir dainavimu scenoje, 
bet ir „Labas" pasveikinimu ir 
prabilus lietuviškai į saujelę 
lietuvių tūkstantinėje kon-
certan atsilankiusiųjų minioje. 

Po koncerto mieloji solistė 
suteikė mums malonią staig
meną, sutikdama su ja visiems 
mums pasimatyti ir net kartu 
nusifotografuoti. 

mylinčių parapiečių tarpe, savo 
statytoje Aušros Vartų baž
nyčioje, Hamiltone, birželio 7 d. 
d., tai yra viena diena vėliau 
negu supultų su šventimų 
diena. Ir šia proga uoliajam 
Dievo ir žmonių dvasiniam tar
nui reikia tik palinkėti dar daug 
laimingų metų kunigiškame 
kelyje, poilsyje ir žmogiškame 
gyvenime. 

A. D. 

Rašytojai susitikę Premijų šventėje Chicagos Jaunimo centre. Iš kairės: 
A. Kairys ir K. Bradūnas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Home Improvemertt 
NailedDovvn 

In 24 Hours. 
If you've got a home project in mind, Standard Federal 

can loan you the money with no application fees, no points. 
Approval usuaily comes in just a single day. So apply for your 

home improvement loan today at Standard Federal. 
We'll hammer out an answer in no time. 

FSLJC 
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Manyčiau, kad geriausia bus 
apibūdinti koncerto įspūdžius, 
perduodant tokį St. Louis dien
raščio ,,Post-Dispatch" ko
respondento — scenos renginių 
kritiko Terri F. Reilly apra
šymą, tilpusį to dienraščio ba
landžio 23 d. laidoje. 

„Nepilnai įvertinamos Jillian 
stilius nuoširdus, patrauklus", 
pavadino savo recenziją mini
mas autoi ius. Ir toliau atsiliepia 
apie jos spektaklį. 

„Tikrai atmintinas vakaras 
„Fox" teatre, kuriame vaidino 
Ann Jillian su Maurice Hines. 
Nuo pat pradžios iki pabaigos 
programa buvo perpi ldyta 
vienas už kitą įspūdingesniais 
numeriais. Daugiausia pa
žįstama kaip artistė televizijoje 
ir filmose, Jillian yra lygiai ta
lentinga dainininkė, kas atrodo 
lyg laikoma paslapčioje. Jos 
balsas stiprus, aiškus ir puikiai 
valdomas. Visa tai sujungus su 
jos nuoširdumu ir patrauklia 
asmenybe, o taip pat puikios 
muzikinės programos pasi
rinkimu, gaunamas pirmos 
rūšies nepaprastas spektaklis. 

Kada Jillian dainuodama 
populiarias melodijas klau
sytojams priminė Boswell, An-
drews. McGuire, DeCastro ir 
Pointer seseris, dainavusias tas 
melodijas — koncerto dalyviai 
pritarė dainininkei ritmingais 
plojimais, a t l i ekant š ias 
garsiųjų seserų dainininkių 
melodijas, ypač išryškėjo Jillian 
pasitikėjimas jos dviem daini
ninkėmis padėjėjomis, kurios 
kartu su ja scenoje dainavo ir 
vaidino. savo t a len ta i s 
retkarčiais prilygusios pačiai 
Jillian. Buvo malonu klausytis 
visas tris puikiai tarpusavyje 
harmonizuojančias. 

Koncertui įpusėjus, Jillian 
įtraukė programon ir jos diri
gentą Bill Fayne. Abu kartu 
labai įspūdingai atliko dainele 
„Kur nors tenai..." <Somewhere 
Out There). Tačiau geriausiai 
Jillian atliko meilės balades. 
Tai buvo momentai , kada 
sužibėjo jos asmenybė kaip dai
nininkės ir Žmogaus. Sunku 
buvo sulaikyti ašaras, kada ji 
dainavo apie surastą, atstumtą 
ir prarastą meilę. 

Kai daug artistų, — lygiai ir 
dainininkų, — mano žiną, kaip 
vaidinti ir dainuoti, jie galėtų 
kai ką pasimokyti iš Jillian*'. 
Taip baigia savo įspūdžius Terri 
F. Reilly. 

Atrodo, kad ir l ietuviai 
vargiai daugiau ką begalėtume 
pasakyti . Esame maloniai 
dėkingi jai už tokią puikią vaka
ro programą, radus progą ir jos 
lietuvišką kilmę gausiems kon
certo dalyviams pristatyti. 

K-a. 

LITERATŪRINE NAUJIENA 

Hruaūnas 
KRIKŠTO 
VANDUO 

FONINIU 
NA K" I J 

«* naujas poezijos rinkinys, kuns 
KIIKSIO sukakties poetinėje plotmėje 
liečia senosios lietuvių kultūros ir 
krikščionybės santykį mūsų pačių 
dvasioje. 

Knygą išleido Ateities literatūros fon
das Leidinys jau gaunamas ir 
..Drauge". Jo kaina — 8 dol.. su per
siuntimu — 9 25 do!.; Illinois gy
ventojai dar pr ideda 64 centus 
mokesčių. 

FOR RENT IREALESTATE 
MAROUETTE PARKE — švarus, ramus 
5 Kamb . 2 mieg. apšildomas butas; virimui 
pečius ir šaldytuvas: $300 mėn. plius 2 
mėn saugumo užstatas. Skambinti 
angliškai 

254-6236 arba 582-9200 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
___ . _ _ - , 

. 10% — 20% — 30% pigiau mokėsi* u^ 
apdraudą nuo ugnies Ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32. V/2 VVesf 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PVUMBING '. 
Licanstd, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
.ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-' 
lės Karšto vandens tankai. Fkoodcon-

Mo\. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektrt*. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — T e l . 636-2960 

'H--a KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti; 
namą mieste ir priemiesčiuose.' 
Sąžiningai patarnaus • 

INCOME TAX SERVICE 
/.BACEVIČIUS 

BELL-BA(^ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 S 4 - 1 9 O 0 

Jei norite parduoti af-pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitat Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

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 
k i ta tauč ių v isuomet buvo 
didelis. 

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

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

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose lietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre... Autorius yra 
intensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. Illi-

' nois gyventojai moka $7.50. 
Rašyti: 

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

GARFIELO RIDGE NEPAPRASTAS 
NAMAS 

— 3 dideli mieg., 
25 m. mūrinis pagal užsakymą statytas; 2 
pilno dydžio prausyklos, tinkuotas skiepas 
su 4-tu mieg. ir vasarai virtuvė; naujas su 
durų atidarymo įtaisu 2Vį auto. garažas, 
alum. papuošimas; 1 blokas iki Archer 
autobuso. Skambinkite dabar pirmieji kol 
dar neparduotas. 

No. 808 — 71 ir St. Louis: 3 mieg 35 
m. mūrinis namas; mod. medžio virtuvės 
kabinetai: ištisas skiepas; 2 auto, garažas. 
Arti 71 ir Pulaski apsipirkimo centro. Geras 
pirkinys už šią žemą kainą — skambinkite 
dabar! 

No. 814 — St. Niekt parapijoj*: 
nepaprastas 2 mieg. mūnnis namas. Didelė 
virtuvė, gražiai užbaigtas skiepas su baru 
turinčiu vandens sistemą; 1 Vi auto. gara
žas: didelis kiemas; 2 m. šildymo pečius; 
59 ir St. Louis apylinkėje. Perimkite žemus 
mėnesinius išsimokėjimus. Paskubėkite — 
skambinkite dabar. 

No. 836 — Brighton Parke — 44,500. 
' 5 kamb. apkaltas, geram stovyje namas. 2 

mieg., ištisas skiepas, naujas šildymo 
pečius, didelis kiemas; 46-ta ir St. Louis — 
Vz bloko iki Archer autobuso. Skambinkite 
dabar. 

No. 837 — Archar ir NarragansMtt — 
3 dideli mieg., 25 m. mūrinis pagal 
užsakymą statytas; 2 pilno dydžio prausyk
los, tinkuotas skiepas su 4-tu mieg. ir 
vasarai virtuvė; naujas su durų atidarymo 
(taisu 2Vt auto. garažas, alum. papuoši
mas; 1 blokas iki Archer autobuso. 
Skambinkite dabar pirmieji kol dar 
neparduotas. 

/ 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 
Tai. — 434-7100 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

par radijo stoti 
WLYN, 1360 AM bangos 

aokm. nuo 8 Iki 6:45 vai. ryto 
Vada S. Ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tai. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ,,Draugas" 

RE/MAX 
REALTORS 

CMMSIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61ft 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, praioma 
paminėti, kad esate arbastorite bud 
Rimo Stankaua Mijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas 

Dienraščio ,,Draugo" adminis^ 
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobėą. * . 

Užsakymus siųsti: j 

DRAUGAS, 4S45 W. 63rd St.. 
Chicago, IL 80829 



A. A. PETRO STAKĖS 
NETEKUS 

EDITA ABRUTIENE 
PERKELTA Į TREMTĮ 

A. a. Petras stake 

Ir v, netekome malonaus 
asmens, gero bičiulio ir draugo 
Petro Stakės. Kai žmogus mirš
ta, jis lyg sudvasėja, pasidaro 
nežemiškas. Petro gy e n imas 
bu ve prasmingas ir tom iningas. 
Jis buvo išsilavinęs ir labai sub
tilus žmogus, palikęs neužpil
domą spragą. Jis mylėjo žmones 
ir dėl savo tauraus būdo buvo 
visų mylima?. Muzikai, daina; 
ir poezijai buvo iabai jautrus 
nuo jaunystes iki gyvenimo 
pabaigos. 

Čia keletas biografinių žinių. 
Petras Stakė gimė 1906 metais 
rugsėjo 24 dieną Gitėnų kaime, 
Miežiškio valsčiuje. Panevėžio 
apskrityje. 

Dar besimokydamas gimna
zijoje, svajojo stoti į muzikos 
mokyklą, nes greitai pažino ir 
mokėjo rašyti gaidas. Turėjo 
gražų tenoio baisą ir daly
vaudavo choruose. Nuvykęs į 
Klaipėdos Muzikos mokyklą, 
sėkmingai išlaikė egzaminus, 
bet jam buvo patarta pirma 
baigti vidurini mokslą. 

1926 metais, gavęs Panevėžio 
gimnazijos brandos atestatą, 
jstojo į Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisių fakultetą. 
Gavęs stipendiją, rimtai dirbo ir 
1934 metais baigė studijas. Jo 
diplominio darbo tema „Turtų 
nuomojimas". Dvejų metų stažą 
atliko Panevėžio apygardos 

teisme. Po to buvo pašauktas 
atlikti karinę prievolę. 

1931 metais susipažino su 
Maryte Simonyte ir ją 1936 
metais Panevėžy vedė. Ne
trukus išlaikė teisėjo egzaminus 
prie Vyriausiojo tribunolo. Ėjo 
teisėjo pareigas Vabalninke, 
Anykščiuose, Šeduvoj ir 
Panevėžyje. 1938 metais buvo 
paskirtas notaru j Zarasus. 

1940 metais komunistų atleis
tas ir priverstas grįžti į Pa
nevėžį. 1941 metais (vokiečių 
okupacijos metu> paskirtas į 
Kupiškį teisėju, o iš ten vėl į Pa
nevėžį teisėju, vėliau tardytoju 
ir prokuroro padėjėju. 

Traukdamasis nuo fronto, 
1944 metais pro Tauragę 
pėsčias vienas ėjo į Vokietiją. 
Vėliau grįžo pasiimti šeimos ir 
taip visi kartu pradėjo išeivio 
dienas Vokietijoje. Pasiekė Ber
lyną, vėliau Liubeką, kuria
me, karui pasibaigus, dirbo sto
vyklos administracijoje. 

1949 metais atvyko į JAV bes. 
Čia dirbo įvairiose vietose, kol 
pagaliau rado įdomesnį darbą 
chemijos tyrimų laboratorijoje. 

Chicagoje a.a. Petras Stakė 
priklausė Panevėžiečių klubui 
ir Teisininkų draugijai. 

Petras ir Marija Stakės pavyz
dingai išauklėjo savo dukras 
Audronę Užgirienę ir Dalią 
Anysienę. Kai jos baigė aukš
tuosius mokslus ir dirbo, jie 
rūpestingai globojo vaikaičius: 
Arėją (dabar jau studentą), Vai
dą, Aide ir Karoliuką. 

1986 metais puikios dukros ir 
šaunu "">ntai paminėjo tėvų 50 
metų dybinę sukaktį. Tai 
buvo p kutinė šeimos šventė. 

Vėliau Petras sunkiai susirgo 
ir šių metų vasario 13 dieną, 
amžinybėn pasiruošęs, mirė, o 
18 die^ą po iškilmingų bažny
tinių apeigų buvo nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines 
amžinam poilsiui. Tebūna jam 
lengva šio svetingo krašto žemė. 

J. S. 

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
kalinė Edita Abrutienė, kalėjusi 
ka r tu su Jadvyga Bie
liauskiene, nuo 1987 sausio 12 
buvo perkelta į tremtį, praneša 
Lietuvių Informacijos centras. 
Jos t remties adresas yra : 
Chitinskaya oblast, pos. Aksha, 
ui. Beregovaja 11, kv. 3. Tai yra 
maždaug 120 mylių \ pietus nuo 
Chitos, kur yra kalinamas kun. 
Jonas Kastytis Matulionis ir 60 
mylių į šiaurę nuo Mongolijos 
sienos. Abrutienė yra kalinama 
uždaroj kariuomenės zonoj, kaip 
spėlioja Tarptautinės amnesti
jos žinovas. 

1982 m. gruodžio 8 d. buvo 
padaryta krata Editos Abru-
tienės bute, Tallat-Kelpšos 8-11 
Vilniuje, ieškant šmeižikiško 
turinio literatūros. Kratos metu 
paimta: Abrutienės pareiš
kimai, dokumentai, laiškai, žur
nalo „Amer ika" 39 egz., 
Žmogaus teisių deklaracija 
anglų kalba ir kt. Po kratos sau
gumiečiai Abrutienės nebepa
leido. Jai iškėlė bylą pagal 199-1 
str. už „skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, žemi
nančių tarybinę valstybinę ir 
visuomeninę santvarką". Abru
tienė buvo nuteista 1983 liepos 
14 d. ketveriems metams griež
to režimo lagerio ir dvejiems 
metams tremties. 

1950 m. gimusi Edita Abru
tienė Mordovijos moterų lagery
je aktyviai reiškėsi. J i ir Jad
vyga Bieliauskienė kartu su 
aštuoniomis kalinėmis pasirašė 
sveikinimą prezidentui Rea-
ganui jo perrinkimo į JAV-bių 
prezidentus proga. Kartu su 
trimis pabaltietėmis ji iš lagerio 
pas iuntė protesto la i šką 
aukščiausiam prezidiumui, pra
šant karo belaisvių statuso. 
Remdamosios Jungtinių Tautų 
rezoliucija, kuri buvo paskelbta 
tarybinėj spaudoj, kaip jos tei
gė, joms priklausantis karo 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS CENTRINIO 

KOMITETO PRANEŠIMAS 
Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus centrinis komitetas, su
sirinkęs 1987 balandžio 11 die
ną posėdžiui Lietuviu Kultūros 
Židinyje Brooklyne. N.Y., pa
siuntė Šv. Tėvui Jonui Pauliui 
II sveikinimus ir padėką už jo 
dėmes; ruošiant jubiliejų, už 
meilę ir prielankumą lietuvių 
tautai , kenčiančiai Sovietų 
Sąjungos okupaciją ir tikėjimo 
bei tikinčiųjų persekiojimą, už 
nepripažinimą Lietuvos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą ir už 
Lietuvos pasiuntinybės prie 
Šventojo Sosto t ę s t inumo 
pripažinimą 

Savo laiške Šv. Tėvui cent-

belaisvių s ta tusas , nes jos 
gyveno sovietų okupuotuose Pa
baltijo kraštuose. 

Abrutienės \yras Vitas Abru-
t is irgi buvo politinis kalinys. 
J a m vos sugrįžus iš sovietinio 
lagerio. Edita buvo suimta ir jis 
l iko vienas su mokyklinio 
amžiaus sūnumi Aldu, gimusiu 
1974 m. 

Abrutis dirbo restauracijos 
srity. Jo tariama „antisovietinė 
veikla" jau reiškėsi nuo 1952 
m., kai jis buvo tardomas už 
Lietuvos trispalvės pakėlimą 
gimnazijoj. 1979 m. jis su žmona 
atsižadėjo sovietinės pilietybės 
ir davė prašymą emigruoti į 
JAV-bes. Jie buvo gavę leidimą 
emigruoti Ties jo areštą. Po 
Abručių buto krato 1980 balan
džio 9 ir 17 d., kai buvo konfis
kuota „šmeižikiška" literatūra 
ir rašomoji mašinėlė, Abrutis 
išvyko į Maskvą susitikti su 
užsienio korespondentais. Jis 
buvo suimtas gegužės 20 d. 
Maskvoj ir apkaltintas pagal 
LTSR baudžiamojo kodekso 199 
str. 

Pasak pogrindžio Aušros, „tai, 
be abejonės, saugumo kerštas už 
jų norą išvykti į užsienį". 

M Ū S Ų K O L O N I J O S 
Brooklyn, N.Y. 

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS 

APREIŠKIMO BAŽNYČIOJ 

Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne Verbų 
sekmadienį religinės muzikos 
koncertas, kur į rengė šios 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Viktoro Ralio, yra tapęs 
tradicija. Toks koncertas turėjęs 
įvykti ir per praeitą Verbų 
sekmadienį . Vos kelioms 
dienoms prieš koncertą, pirštus 
susižeidus turėjusiam vargonai? 
groti muzikui, koncertas neįvy
ko. Jis buvo atidėtas i Atvelykio 
sekmadienį, kuris buvo 1:30 vai. 
popiet. 

Nežiūrint, kad tą patį sekma-

arkivyskupija bus įjungta ir į 
Lietuvos bažnytinę provinciją. 

Centiinis Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus komitetas ta ip d i e n j Kultūros Židinvje LMS 
pat pasiuntė laišką Sovietų federacijos N.Y. klubas turėjo 
Sąjungos generaliniam sekre- s a v o t r a d l c m į Velvkų stalą,'o 

rinis komitetas prisiminė, kad 
popiežiaus paskatinimo dėka 
daugelio kraš tų vyskupai 
paskelbė Maldos dieną, pra
šydami Dievo stiprybės ir iš
tvermės malonių Lietuvos tikin
tiesiems ir skatindami pasaulio 
tikinčiuosius išreikšti soli
darumą Lietuvos persekiojamai 
Bažnyčiai. Taip pat Šventajam 
Tėvui padėkota už Vilniaus 
arkivyskupijos dalies įjungimą 
į Lietuvos vyskupų kon
ferenciją, kuri pagal naujuosius 
bažnytinės teisės kanonus fak-
tinai ir tvarko visus bažnytinius 
reikalus, ir pareikšta viltis, kad, 
susidarius sąlygoms, Vilniaus 

toriui M. Gorbačiovui, pra
šydama patenkinti krikščio
nybės jubiliejaus komiteto Lie
tuvoje prašymą, būtent grąžinti 

Aušros Vartų parapijoje vyko J. 
Meko poezijos skaitymo popietė, 
vis dėlto į koncertą atsilankė 
apie 150 asmenų. Jų tarpe 

lietuvių religiniam naudojimui m a t ė s i L i e t u v o s generalinis 
neteisėtai nusavintas bažyčias, k o n s u l a s Anicetas Simutis ir 
ypač Vilniaus katedrą, kuri yra i i e t u v į ų pranciškonų vienuolv-
Lietuvos knkščionyoės lopšys, n o viršininkas kun. Leonardas 
Lietuvos globėjo Sv. Kazimiero Andriekus OFM 
bažnyčią Vilniuje, Marijos Tai- C h o r a s ' § į * ^ k o n c e r t ą 
kos Karal ienės bažnyčią dedikavo paminėjimui 600 metu 
Klaipėdoje, kuri yra pastatyta k r i k š c i o n y b e s jubiliejaus. 
Sovietų Sąjungos leidimu ir G r a ž i a i pasipuošę vyrai juo-
tikinčiųjų aukomis. d a i s v a k a r m i a i s drabužiais, o 

Tame laiške taip pat prašoma m o t e r v s baltomis bliuzėmis ir il-
leisti vyskupui Ju l i j onu i g a i s 5 j u o d a i s , l j o n a i s l š ė j o g 
Steponavičiui eiti Vilniuje savo k a m b a r i U i eSančių uidžiojo alto-
ganytojiškas pareigas, o tikin- r i a u s š o n u o s e (zakristijoj). 
tiesiems leisti viešai praktikuoti 
savo krikščioniškąjį tikėjimą. 

t v a r k i n g a i žygiavo prie 
vargonų. Jų priešakyje ėjo choro 
vadovas muz. Viktoras Ralys. 
Juos lydėjo muz. Richard Pro-
etzer, vargonais grodamas E. 

Gigout - „Grand choeur 
dialogue". 

Neteko patirti, kiek laiko šis 
svečias muzikas turėjo 
susipažinti su vargonais. Var
gonai yra labai komplikuotas 
instrumentas. Norint groti. 
pirmiausia tenka susipažinti su 
jų technine puse — daugybe 
įvairių registrų ir jų kombi 
nacijų. Muz. R. Proetzer pa 
demonstravo savo sugebėjimą. 
Jis buvo išradingas ir spalv
ingas registrų panaudojime 
grodamas solo, o taip pat ir 
akompanuodamas chorui ir 
solistams. 

Choras koncertą pradėjo 
„Malda už tėvynę" — muz. J. 
Dambrausko. Buvo giesmė 
„Parveski, Viešpatie" — muz. J. 
Strolia, žodi. P. Jurkaus. Šios 
giesmės solo dalį giedojo svečias 
(ne lietuvis) sol. Joseph Gustern. 
J i s turėjo stiprų boso su 
baritonišku atspalviu malonų 
klausytis balsą. Jam, atrodo, 
l ietuviškų žodžių tarimas 
sunkumų nesudarė. 

Tolimesnėje programos daly
je choras giedojo ,.Sandus, 
Benedictus" — Ch. F. Gounod, 
ištraukas iš „Septyni pasku
tinieji Kristaus žodžiai" — Th. 
Dubois, iš „Reąuiem" — G. Ver
di ir iš „Stabat Mater" — G. 
Rossini. Šių veikalų solo parti
jas giedojo solistės Rasa Bobely-
tė-Brittain, Astra Vilija Butku
tė, Birutė Raiytė-Malinaus-
kienė ir solistai Joseph Gustern 
ir Paul Dulkė. 

Choras pasirodė drausmingas, 
pajėgus ir lengvai dirigento 
valdomas vienetas, sugebąs 
atlikti garsių kompozitorių 
sudėtingus veikalus. Jiems ypač 
gerai sekėsi nugalėti ir gražiai 
atl ikti dinamines slinktis. 
Didelis choio turtas tai savieji 
pajėgūs solistai. Iš jų sol. Rasa 
Bobelytė-Brittain ir Astra Vili
ja Butkutė koncertuoja ir jau 
yra žinomos net ir už NY ribų. 

Koncerto pabaigoje susi
rinkusieji išreiškė savo džiaugs
mą ir padėką ilgais plojimais ir 
atsistojimu. 

Parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis, kuris labai nuošir
džiai šį chorą globoja, gražiais 
žodžiais išreiškė padėka choro 
vadovui muz. V. Raliui, solis
tams ir choristams. Po to vėl 
pasipildė audringi plojimai. 

Bizet operoje ..Carmen"' 
choras dainuoja: „Tėvynė nežus, 
tėvynė nežus, kareivis kol 
bus..." Parafrazuojant šiuos žo
džius, Apreiškimo parapijos 
parapiečiai gali drąsiai sakyti: 
„Parapija nežus, parapija nežus, 
kol choras šis bus". 

Paskutiniu laiku New Yorke 
taip sėkmingai veikęs, lengvo 
žanro dainos vienetas „Harmo
nija " nutilo. Per 20 metu dai
navęs vyrų choras „Perkūnas" 
— „nusitrankė" (dar yra vilties, 
kad jis ir vėl pradės „tranky
tis"). Tad tik šis vienintelis dai
nos ir giesmės choras bepaliko 
didžiajame New Yorke. Reikia 
dėti visas pastangas, kad jis kuo 
ilgiausiai išsilaikytų. 0 kad tas 
vyktų, būtina į choro eiles 
į traukti daugiau dainingų 
asmenų. Ypač yra laukiamas 
jaunimas. p. palys 
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Jei galėčiau gyvenimą iš nau- Pajėgumas priimti įtaką yi a 
jo pradėti , jį pašvęsčiau taip pat tikras galios pažymys, 
muzikai; tai vienintelė pigi, np kaip ir pajėgumas į taka 
baudžiama aistra šioje žemėj. padaryti. 

• Sidney Smith - Bernard Loomer 

t? 

St. Cathannes. Ont. Kanadoje Lietuvo* nepriklausomybės sukakti noriai. B kairės: S. Šetkus. 
kun. K. Butkus, aid. J. Washnita, meras J McCaffery, Adolfas Šetikas - LB pirm . J Reid, P. 
Martmeion. antroj eilei — J. Vyšniauskas su „Ramovės" vėliava ir S. Ulbinas. 

GEGUŽINES PAMALDOS 
Gegužes mėnesyje 7 vai. vakare Chicagos apylinkėse 

gegužinės pamaldos vyksta šiose lietuviškose parapijose 
ir misijose. 

Švč. M. Marijos Gimimo Marquette Park*> 
Pirm., antr.. trec. ketv. ir penkt. 

Nekalto Prasidėjimo Brighton Parke 
Pirm., treč., penkt. 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje Gage Parke 
Penktadienį 

Šv. Jurgio Bridgeporte 
Trečiadienį 

Ateitininkų namuose Lemonte 
Penktadieni 

Visi lietuviai kviečiami įsijungti gegužinėse 
pamaldose. _ . , 

ALRKf Chicagos apskritis 

Rrargiajai motinai ir senelei 

A.tA. 
KRISTINAI GRINIENEI 

mirus, sūnui LIŪTUI ir jo žmonai NIJOLEI, anū
kams AUDRAI, ARUI, NIDAI 
širdžią užuojautą reiškia 

V. ir U. Čičinskai 
H. ir L. Čičinskai 

ir VYČIUI giliai nuo-

R. ir B. Strungiai 
A. ir K. Vohdkai 

rm 

Mielai motinai 

A.tA. 
ELZBIETAI MASILIONIENEI 

mirus Argentinoje, jos dukrai, ..Grandies" veteranų 
ratelio narei, ISABEL KULIEŠIENEI, giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Ansamblis GRANDIS 

Lietuv os kariuomenės majorui 1 

A.+A. ' 
JONUI VALAIČIUI 

mirus, broliui FELIKSUI su šeima, brolio REMIGI
JAUS šeimai, giminėms ir visiems artimiesiems reiš
kiame gilią ir nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime 

Ona ir Jonas Liorentai 
Antanina ir Pranas Urbttčiai 
Elena Pure Ui iė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E 1 K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 \Yest 71 St., ( hieago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVTCZ 

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

11028 Southwest Hwy.. 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 

file:///yras
file:///Yest
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x Rima ir dr. Linas Sidriai 
yra amerikiečių pakviesti kal
bėti anglu kalba apie moterys
te , draugavimą ir partnerio 
pasi r inkimą moterystei šį 
penktadienį, gegužės 8 d., 7:30 
vai. vak. Oak Lawn Hilton vieš
bučio salėje (93 ir So. Cicero". 
Cia bus paskaitų serija jaunų 
šeimų, kurios turi dideles šei
mas, gerą patirtį moterystėje ir 
gyvena pagal katalikų mokslą. 
Vietas reikia iš anksto rezer-
vuotis tel. 436-0234. 

x Algirdas Ti tus Antanai
t is atliks meninę programos 
dalį Aloyzo Barono 70 metų 
gimimo sukakties minėjime 
Cicero gegužės 17 d., sek
madienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų (apie 12 vaU Sv. An
tano parapijos salėje. Rengi-
nį-popietę ruošia Cicero LB 
apylinkės valdyba ir kviečia 
visus į jį atsilankyti. Ta proga 
Lietuvių Rašytojų draugija 
Įteiks 1986 ;n. Barono novelės 
konkurso laimėtojai rašytojai 
Sonei Pipiraitei-Tomarienei 500 
dol. premiją, kurios mecenatas 
yra dr. Kazys Ambrozaitis. 

x Balfo direktorių metinis 
s u v a ž i a v i m a s šiemet bus 
spalio 3 ir 4 dienomis Putname. 
Laukiama direktorių iš visos 
Amerikos. Bus svarstomi įvai
rūs svarbūs vargan patekusių 
tautiečių šalpos reikalai. 

x . .Kernavės" skaučių tun
to sueiga bus sekmadienį, 
gegužės 17 d. Sueiga bus pra
dėta organizuotu dalyvavimu 
9:15 vai. ryto Jėzuitų koplyčioje 
aukojamose šv. Mišiose. Po 
pamaldų — sueiga Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Visoms 
kernavietėms dalyvavimas pri
valomas. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos susirinkimas bus gegužės 
14 d., ketvirtadienį, 12 vai. Jau
nimo centro kavinėje. Numa
tyta J. Sako paskaita: ..Juozo 
Vailokaičio įnašas į 
nepriklausomos Lietuvos ūkį". 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Vasario 16 gimnazijos 
informaciją perduos susitikime 
mokyt. Arvydas Pal t inas 
gegužės 8 d., penktadienį. 7 v.v. 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje. Suinteresuoti prašomi 
dalyvauti. 

x Hedvvig Kontrimas. Mis-
sion Viejo, C ai., lietuviškos 
spaudos rėmėjas, pratęsė ..Drau
go'" prenumeratą su visa 
šimtine. H. Kontrimą skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už mielą auką labai dėkojame. 

x Juozas P . Pažemėnas. 
Queens Village. N.Y., visuome
nininkas. „Draugo" rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą at
siuntė visą šimtine dienraščio 
paramai J. Pažemėnui. mūsų 
garbės prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Petras Mažaitis, Sudbury, 
Ont.. Kanada, su prenumeratos 
pratesimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. auką. P. Mazaitį skelbia 
me garbes prenumeratorium, o 
už palaikymą savos spaudos 
labai dėkojame. 

x Juozas Naikelis. Omaha. 
Nebraska, su prenumeratos pra
tesimo čekiu atsiuntė ir 20 dol. 
, ,Draugo" stiprinimui. J . 
Naikelį įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Parduodama dvi duobės 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
naujojoje sekcijoje Skambint į 
523-5499 

(ak.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
KreipkitAs į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. . , : 

(sk ) 

x „Lietuvos bažnyčių" šeri 
jinis veikalas, leidžiamas Amer. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos, 
susilaukė didelio dėmesio okup. 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jau išleis
tos 6 knygos, kurių paskuti
niosios — ..Vilniaus arki
vyskupijos" II dalies sutikimas 
ruošiamas šį penktadienį. 7:30 
vai. Jaunimo centro kavinėje. 
Apie veikalą kalbės ir jį kritiš
kai įvertins vilnietis kun. dr. 
Viktoras Rimšelis ir kun. dr. 
Ign. Urbonas. Sutikimą ruošia 
Jaunimo centro Moterų klubas. 
Sal. Endrijonienės vadovau
jamas. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Sol. Nelės Paltinienės 
įdainuotą ir Vakaru Vokietijoje 
išleistą kasetę ..Man tu viena" 
bus galima įsigyti ateinantį 
sekmadienį, gegužės 10 d., atsi
lankius į Margučio rengiamą 
koncertą Jaunimo centre. Kon
certas prasidės 3 vai. p.p. 
Prašoma nesi vėluoti. 

x Rasos Soliūnaitės-Posko-
čimienės muzikinė komedija 
„Velnio nuotaika" bus pasta
tyta per Dainavai skirtas Jo 
nines Ateitininkų namuose 
birželio 13 d., šeštadienį, 4 vai 
po pietų. Visi kviečiam; kartu 
pasijuokti ir pasidžiaugti Joni 
nių karnavaline nuotaika. 

x . . L i t u a n i e o s " futbolo 
k lubo vyrų komanda žais 
pirmenybių rungtynes prieš 
vokiečių „Kickers" Rungtynės 
bus šį sekmadienį 3 vai. po pietų 
\Iarquette Parke. 

x Danguolė Valentinaitė. 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos pirmininkė ir Vyresniųjų 
lietuvių centro vedėja, su Nijole 
Balzariene išvyko trijų savaičių 
poilsio. Joms nesant tarnyboje, 
kitos atliks jų pareigas. 

x Amerikos Lietuvių Daili
n inkų sąjungos narių 30-ties 
metų sukaktuvinė dailės paro
da vyksta Čiurlioio galerijoje, 
Inc.. 4038 Archer A ve. Dalyvau
ja 12 dailininku su 50 darbų. 
I š s t a ty ta aliejinė tapyba, 
akrilika. akvarelė ir keramika. 
Paroda tes i s visą 'gegužės 
mėnesį. 

x Detroito, Mich., ateiti
n inkų vardu Jonas Mikulionis. 
a t s iun tė 50 dol. auką su 
laiškučiu: ..Siunčiu pažadėtąja 
auką ..Draugui" už Detroito 
ateitininku Kaukiu baliaus gar-
s in ima" . Nuoširdus ačiū 
visiems nariams už miela auka. 

x Bronė Škirpa, \Yashing-
ton. D.C.. Bruno Petrauskas. 
Burbank. Ui.. Pranas Litvin-
skas . Saginaw. Mich. A 
Butavičius. Fenton. Mich.. An
tanina Jonynienė. Detroit. 
Mich., Domas Šiurna, Delbi. 
Ont.. Kanada. Al. Kvečas. 
Cicero, 111.. Frar^es Brundza. 
Bloomington. Ind.. Cecilija 
Balsys. Redford. Mich. Geor
ge Čern ius . Omaha. Ne
braska. V. Kazlauskas. Hamil-
ton. Ont . . Kanada. Agnės 
Giedraitis. Tucson. Arz., An
tanas Paliulis, Waterbury, 
Conn., Justinas Šaulys, Vista. 
Cal., pratęsė ..Draugo" pre
numeratą ir kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nu<> 
širdus ačiū. 

A R A S 
Drngiame ir taisome visų rūš ių 

STOGUS 
Su nukštu patyrimu, ««sarrw 

a p d r a u s t i . Pat« prižiūriu da rbą . 
ARVYDAS KIE1.A 

717 1717 
arba t a r p 10 v.r. ir H v.v. 

Tel. 4:14-9655 

IŠ ARTI IR TOLI 

..Grandies" iokeju būrelis laukia savo eilės parodyti gražų tautini drabužį surengtoje vakaronėje Jau 
ninio ccnti o kavinėje. Iš kairės: Andrius Dapkus, Alytė Gražytė. Tayda Rudaitytė. Rita Račkauskaitė. 
Danutė Penčylaitė, Rima Stroputė, Krista Šilimaitytė, Lina Meilytė ir kiti. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAGERBTA 

BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Hyde Park ligoninė, kurioje 
Birutė Jasaitienė tarnauja jau 
25 metus ir yra mikrobiologijos 
laboratorijos „supervisor", pa
skelbė ją esant žymiausia 1987 
m. laboratorijos tarnautoja. Jos 
nuotraukos su aprašymu buvo 
iškabintos visoje ligoninėje. 
Tame aprašyme tarp kitko 
rašoma, kad ji savo pareigas 
atliekanti su aukščiausio laips
nio profesionalizmu. Yra pilnai 
susipažinusi su kiekviena labo
ratorijos darbo faze ir jų žo
džiais. ..nėra tokių pareigų, 

x Stasys Budas, gyv. Lith. 
Good Shepherd Home. Inc.. 
Cedar Lake. Ind.. grįžo į Le-
monta. 111.. pakeisdamas adresą, 
pridėjo ir auką. Labai dėkojame. 

x A. Sekonis, praleidęs ato
stogas Gulfport, Floridoje, grįžo 
į Wasaga Beach, Ontario, 
Kanada, pakeisdamas ..Drau
go"' adresą, pridėjo ir 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x Stasys Kiršinąs, Toronto, 
Kanada, suprasdamas lietuviš
kos spaudos sunkumus, pratęsė 
,,Draugo" prenumerata su 20 
dol. auka. St. Kiršiną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Vytautas Aukšt inai t is , 
Lauderdale, Fla., mūsų garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
20 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Inž. Juozas ir Stefanija 
Barkai . Beverly Shores, Ind., 
Birutė Židonienė. Riverside. 111.. 
Akvilina Šiurna. Villa Park. 
111.. Vincas Blažaitis, Chicago, 
111., g. ir J. Taorai, Cleveland. 
Ohio, už kalėdines korteles ir 
kalendorių kiekvienas atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x V y t a u t a s Čižauskas 
Detroit, Mich.. mūsų bendradar
bis pratęsė St^f. Gladkausko, 
Detroit, Mich.. prenumeratą ir 
kartu atsiuntė 124.83 dol. už 
..Draugo'* parduotas knygas. 

x E. Zatorskis, Windsor. 
Ont.. Kanada, nuolat in is 
,,Draugo" rėmėjas, garbės 
pr"numeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą 1987 metams, at
siuntė visą šimtine. E. Zators-
kiui už gražią paramą tariame 
nuoširdų ir dideli ačiū. 

x Antanas Sprainaitis. Mis-
sissauga, Ont.. Kanada, mūsų 
nuoširdus rėmėjas, atsiuntė visą 
šimtinę ir pratęsė dienraščio 
prenumeratą 1987 metams. 
Ant. Sprainaitį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
mielą auka labai dėkojame. 

kurių ji nesugebėtų ar nenorėtų 
atlikti". J i nestovinti vietoje, 
bet savo žinias pastoviai papildo 
ir seka progresą. Ji yra aukštai 
vert inama tų daktarų, su 
kuriais jai tenka bendradar
biauti. 

Kadangi Birutė Jasaitienė 
taip pat yra labai aktyvi ir lie
tuviškos veiklos darbuotoja, ne
suskaitomų valdybų ir komitetų 
narė, tad ir lietuviška visuo
mene džiaugiasi jos pagerbimu. 
Maždaug tais pačiais žodžiais ir 
mes galime pasakyti, kad 
„beveik nėra pareigų, kurių ji 
nenorėtų ar nesugebėtų atlik
ti". Ji su šypsena gali sėdėti prie 
garbės prezidiumo stalo, lygiai 
ta pačia šypsena ji gali ir bulves 
skusti kugeliui „Draugo" rengi
nių komitete. O ši savybė jau ne 
taip dažnai mūsų tarpe su
tinkama. Tad nenuostabu, kad 
ji savo darbovietėje buvo paste
bėta ir pagerbta. Taip pat 
svetimtaučiai, kai nori, tai ir 
mūsų vardus gali taisyklingai 
parašyt i ir i š t a r t i . Tame 
ligoninės rašte visur gražiai 
rašoma Birute. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS 

Lietuvos Dukterys gegužės 2 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje surengė balių. Jos 
stengiasi savo darbu, savo 
renginiais , ruošiamais 
laimėjimais, vartotų drabužių 
pardavimu užsidirbti lėšų su
šelpti sergančius neturtingus 
lietuvius, padėti pragyvenimui 
netur int iems lėšų. laidoti 
giminių neturinčius netur
tingus lietuvius. Jų pagalba 
siekia net ir kitus kontinentus, 
kur atsiranda vargo slegiamų 
lietuvių. 

Balių pradėjo renginių komi
sijos vadovė J. Krutulienė, pa
sveikindama gausiai susi
rinkusius, dėkodama už prie
lankumą. Pasidžiaugė, kad po 
sunkios ligos galėjo atvykti ir 
draugijos kapelionas kun. J. 
Juozevičius, kurį pakvietė pra
bilti į susirinkusius. Kun. 
Juozevičius padėkojo už 
humaniškumą, artimo meilę, 
norą paremti reikalinguosius 
pagalbos. Po jo maldos ir palai
minimo J. Krutulienė savo 
humoristiniu elėraščiu pakvietė 
svečius vakarienės. Ją skaniai 
buvo paruošusi Ona Norvilienė, 
net savo uždarbį paaukodama 
Dukterų dr-jos šalpai. 

Baliu surengė valdyba: pirm. 
St. Paulionienė, vicepirm. J. 
Krutulienė, vicepirm. M. Norei-
kienė, ižd. Gr. Micevičiūtė, sekr. 
M. Bariene, būstinės sekr. P. 
Kinderienė, būstinės admi
nistratorė V. Prunskienė, vyr, 
seniūnė O. Šmitienė, vaišių va
dovė Em Kantienė, biuletenio 
redaktorė S. Jelionienė, lėšų 

telkimo vadovė Aid. Ankienė, 
naujų narių teikėja J. Vebrienė. 

Visiems buvo malonu sėdėti 
prie skanių valgių, prie 
baltomis staltiesėmis apdengtų 
su degančiomis žvakėmis ir 
gėlių puokštėmis stalų. Tuo 
pasirūpino dr. P. Vaitaitienė ir 
dr. E. Baltrušaitienė. Draugijos 
pirmininkė St. Paulionienė, pa
rengimų vadovės papuošta gėle, 
pasveikino buvusias pirmi
ninkes, atvykusias į banketą: S. 
Adomaitienę, E. Kielienę. Moti
nų dienos išvakarėse pasveikino 
motinas ir visus atvykusius 
svečius. 

Dalyviams buvo didelis malo
numas pasidžiaugti Antro Kai
mo atliekama labai tinkančia 
programa: K. Binkio „Tamo
šiaus Bekepurio" insceniza 
vimu. Aktoriai stebino savo 
vaidybos tikroviškumu, geru 
teksto atsiminimu ir per
teikimu, giliais vaidybiniais 
sugebėjimais. Pati tema 
linksmu būdu nukėlė svečius į 
Lietuvos kaimą. Scenoje matėsi 
stipriosios Antro Kaimo jėgos: 
Alg. T. Antanaitis, Eug. Butė
nas, Jū r . Jakš ty tė , Vida 
Gilvydienė, Arv. Vaitkus, Indrė 
Toliušytė. Priedo dar buvo 
sklandžiu vaidinimu perteiktas 
humoristinis eilėraštis apie mo
terų madas. Publika labai 
džiaugėsi vaidinimo sklandu
mu. 

Po programos vyko šokiai gro
jant „Žaros" orkestrui. Buvo 

J . A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių spor to šven tė 
bus New Yorke gegužės 16-17 
dienomis Long Island. Salės 
rungtynėms jau išnuomotos 
New York State universitete — 
Old Westbury College, New 
Yorko Institute of Technology — 
Old VVestbury ir St. Daminic 
aukšt. mokykloje Oyster Bay. 
Visose patalpose rungtynės pra
sidės gegužės 16 d. 9 vai. ryto. 
Kultūros Židinyje Brooklyne 
šeštadienio vakare bus sporti
ninkų ir svečių supažindinimas 
ir vakaras. 

— A. a. Izabelė Steponai
t i enė mirė balandžio 21 d. 
Palaidota iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Liko vyras 102 
metų amžiaus , brol is ok. 
Lietuvoje. Velionė buvo sesuo 
kun. Juozo Montvilos, kuris 
prieš 75-rius metus žuvo Tita
niko laive. Kitas jos brolis, lietu
vių visuomenės veikėjas, Petras 
Montvilas gyveno Richmond 
Hill, N.Y., ir prieš trejus metus 
mirė. 

— A r ū n a s C i u b e r k i s su 
kitais artistais visą gegužės ir 
birželio mėn. Aušros Vartų pa
rapijoje Nevv Yorke atidarys 
tea t ro sezoną. Bus penkta
dieniais 8:30 vai. Taip pat ten 
pas i rodys m i m i n i n k a s Ra
jeckas birželio 5 d. 

— A. a. J o n a s Beinoris , ki
lęs nuo Tau ragės , vargo
n in inkavęs Waterburio Šv. 
Juozapo l ietuvių parapijos 
bažnyčoje, po sunkios ligos mirė 
balandžio 18 d. Veli '-; buvo 
gimęs 1919 m. Vargo inkaro 
Providence, R.I., Ne Jritain, 
Conn.. paskiausiai VVaterbury. 
Seimą buvo likusi ok. Lietuvo
je. Palaidotas Waterbury po ge
dulingų pamaldų Šv. Jaozapo 
bažnyčioje. 

— Denveryje sus i tuokė Li
nas Dambrava su Patricija 

pravestas tango šokio kon
kursas. Komisija, parinkusi 
laimėjusias šokėjų poras, buvo 
sudaryta iš O. Šmitienės. L. 
Narbučio ir K. Pabedinsko. 
P i rmą vietą laimėjo A. 
Bitinienė ir L. Carlson, antrą — 
N. Semienė ir J. Bubnys, trečią 
Cipliai. buvo ir įvairių suaukotų 
da lykų la imėj imai , kur ių 
įdomiaus i a s buvo kun . J. 
Domeikos paveikslas. Balius 
praėjo su gražiu pasisekimu. 
Dalyvių tarpe matėsi ir iš toli
mesnių apylinkių atvažiavusių. 

J u o z . Pr . 

I.iūd^ Rujjieniene, 
šventėje Chicagojr 

ldvhns sekretorė, kalba Premijų 

Nuotr J . Tamula i č io 

Radke kovo 28 d. ir Jean Steikū-
naitė su Marcum Capel-Jones 
gegužės 9 d. Jonas Tororaitis iš 
Salida Colo, susižiedavo su 
Ramune Širvaityte iš Clevelan-
do. Vestuvės bus birželio mėnesį 
CTevelande. Taip pat susižie
davo veiklus Arvydas Jarašius 
su Laima Degutyte, kurių 
vestuvės numatomos rugsėjo 
mėnesį Chicagoje. 

— Henr ikas Bokas, anks
čiau gyvenęs Chicagoje, o dabar 
Arizonoje, susituokė su Birute 
Pusdešryte-Vaišviliene, atvyku
sia iš Lenkijos. Juos sutuokė 
Sun City miesto Šv. Klemenso 
bažnyčioje kun. A. Valiuška. 

— Vysk. Paul ius P i l t a k i s 
balandžio 3 d. buvo nuvykęs į 
Phoenix, Ari., paskui iš ten 
nuvyko į Sun City, kur pravedė 
lietuviams rekolekcijas. Savo 
vyskup > pamatyt i a tvyko 
lietuvių _iet iš tolimų apylinkių. 
Priėmimas buvo pas Ruseckus. 
Vyskupas, padedamas Juozo 
Žadavičiaus ir Donato Zakaro, 
parodė skaidres apie Lietuvos 
krikštą. Kun. A. Valiuškai, ilga-
mečiui Arizonos l ie tuvių 
kapelionui, vyskupas įteikė 
krikščionybės medalį. 

— A. a. Veronika Usorienė, 
94 metų amžiaus , mi rė 
Phoenixe, Ariz., balandžio 11d. 
J i buvo prieš 11 metų atvykusi 
iš Detroito ir nusipirko namus 
šalia St. Jerome bažnyios, kad 
galėtų kasdien ten dalyvauti. 
Palaidota Detroite šalia savo 
vyro. Liko duktė ir sūnus. 

K A N A D O J E 

— Kun. prof. Paul ius Rabi
k a u s k a s , SJ, Grigaliaus uni
versiteto istorijos profesorius ir 
fakulteto dekanas, lankėsi Mon-
trealyje ir buvo apsistojęs Auš
ros Vartų parapijos klebonijoje. 
Seselių namuose darė pra
nešimą apie Lietuvos krikčio-
nybės pasiruošimą sukakties 
minėjimui Romoje. Tikisi, kad 
šiame minėjime ir arkiv. Jurgio 
Matulaičio palaimintuoju pa
skelbime dalyvaus daugelis 
lietuvių iš viso pasaulio. 

— Dr. J e r o n i m a s Vingilis, 
pensininkų lietuvių pakviestas, 
„Vilnius Manor" balandžio 29 
d. skaitė paskaitą apie plaučių 
ligas. Paskaita susidomėjimas 
buvo didelis. 

— L o n d o n a n sug r į žo iš 
Chicagos čia anksčiau gyvenę 
Antosė ir Bronius Žemaičiai. 
Čia gyvena dabar ir jų sūnus 
Julius, vedęs iš Chicagos žmo
ną (Česnaitę), anksčiau dirbęs 
Toronte ir Kichenery. 

— Montrea l io Aušros 
Va r tų parapija sausio 11 d. 
turėjo parapiečių metinį susi
rinkimą. Susirinkimą atidarė 
klebonas kun. J. Aranauskas, 
pirmininkavo dr. P. Lukoše
vičius ir J. Adomaitis, sek
retoriavo P. Drešeris. Praneši
mus padarė komiteto pirm. A. 
Jonelis, ižd. E. Krasowska ir 
kun. J. Aranauskas. Kaden
cijas baigusių P. Jonelio ir M. 
Girdžiuvienės vieton buvo 
išrinkti M. Vaupšienė ir A. 
Čepulis, atsarginiu V. PieČai-
tis. Komitete liko E. Krasows-
ka, E. Augūnas, I. Mališka ir 
VI. Žitkus. M. Girdžiuvienė 
visus pavaišino. 

OKUP. LIETUVOJE 

— Alvino Laur inavič iaus 
lavoną parvežė balandžio 29 d. 
į Uteną iš Afganistano, kur jis 
žuvo fronte už Sovietų Sąjungą. 
Ten yra jau žuvę apie 90 lie
tuvių, prievarta mobilizuotų į 
Sovietų Sąjungos kariuomenę ir 
išsiųstų į Afganistaną. 
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