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„LKB Kronika” Nr. 72
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!

Žinios iš parapijų

Amerikiečiai atakavo 
Irano laivą

Reikalauja skelbti karo gailos aktą
(Tęsinys)

Nevarėnai (Telšių raj.). 1986 
m. spalio 18 d. naktį į Nevarėnų 
bažnyčią pro langą, apsaugotą 
grotomis, įsilaužė piktadariai ir, 
nukirpę laidus, išsinešė didelį 
senovinį bažnyčios sietyną.

♦ * *
Vilnius. Apiplėšta Vilniaus 

Domininkonų Šv. Dvasios 
bažnyčia — išplėštos aukų 
dėžutės ir zakristijos seifai.

Jau du kartus apiplėšta Vil
niaus rajono Sudervės bažnyčia.

Įsilaužta į Dūkšto ir kitas Vil
niaus apylinkės bažnyčias.

* * *

Adakavas (Tauragės raj.). 
1985 m. gruodžio 9 d. grupė ti
kinčiųjų L Adakavo dalyvavo 
savo buvusio klebono kun. Va
lentino Šikšnio mirties metinė
se Nevarėnuose (Telšių raj.). Po 
kelių dienų buvo išaiškinti visi, 
dalyvavusieji kunigo metinėse: 
nebuvę darbe ar mokykloje pri
valėjo aiškintis — rašyti pasiaiš
kinimus, tą dieną sirgusiųjų 
buvo tikrinamos ligos istorijos 
poliklinikoje; kaip ir prieš 
metus pas žmones važinėjo 
valdžios pareigūnai. „Uolumu” 
tardant, gąsdinant ir šantažuo
jant, pasižymėjo kolūkio „Tary
binis kelias” partijos sekreto
rius Budrikis, pirmininkas Kul- 
pavičius, profsąjungos pirmi
ninkas Jankevičius, Skaudvilės 
apylinkės pirmininkas Mika-

Prašo pakeisti Įstatymus
Maskva. — Krikščionių at

stovų grupė rugsėjo 11d., Mask
voje surengė spaudos konferen
ciją, kurioje supažindino žurna
listus su krikščioniškųjų religi
nių bendruomenių Sovietų Są
jungoje atviru laišku sovietų 
aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pirmininkui Gromykai ir 
komunistų partijos generali
niam sekretoriui Gorbačiovui. 
Laiške sovietinė valdžia yra ra
ginama pakeisti dabar galiojan
čius įstatymus, varžančius 
religinių bendruomenių teises ir 
veiklą. Krikščioniškųjų bend
ruomenių pagrindiniai reikala
vimai sovietinei valdžiai yra šie:

Pirma, kad Bažnyčiom ir re
liginėm organizacijom būtų su
teiktos juridinio asmens teisės;

antra, kad būtų panaikintas 
įstatymas, pagal kurį yra 
suvalstybinta Bažnyčių nuo
savybė;

trečia, pakeisti Sovietų Są
jungos Konstitucijos 52-ąjį 
straipsnį ta prasme, kad būtų 
leidžiama lygiomis teisėmis 
vykdyti antireliginę ir religinę 
propagandą ir kad religinėm ir 
antireliginėm organizacijom 
būtų suteiktos vienodos teisės;

ketvirta, kad būtų panaikin
tas 1929-ųjų metų dekretas 
draudžiantis Bažnyčių ir religi
nių bendruomenių socialinę bei
žmonių pagalbos veiklą; 

penkta, kad Bažnyčiom būtų
leidžiama nevaržomai ir ne 
tiktai maldos namuose religi
niai auklėti jaunimą, skelbti re
ligines tiesas, laisvai naudotis 
masinės komunikacijos priemo
nėmis, turėti savas spaustuyes 
religinei literatūrai ir 
periodinei spaudai spausdinti; 
šešta, leisti Bažnyčiom turėti

šauskas, Adakavo aštuonmetės 
mokyklos direktorė Bajorūnie- 
nė, senelių internato direkto
rius Diksas.

* * *

Gargždai (Klaipėdos raj.). 
1986 m. spalio 4 d. Gargždų ka
talikai parašė TSKP CK Gene
raliniam Sekretoriui Michailui 
Gorbačiovui pareiškimą, reika
laudami, kad pagaliau būtų 
duoti nurodymai vietinei val
džiai leisti paaukštinti Gargždų 
bažnyčios pastato — barako lu
bas. Iki šiol vietinė valdžia, ypač 
rajono pirmininko pavaduotojas 
A. Leita tik šaipėsi iš tikinčiųjų 
pareiškimų. Prašymą pasirašė 
1162 katalikai.

* * *
Mikoliškiai (Kretingos raj.). 

1986 m. spalio 12 d. parapijos ti
kintieji parašė pareiškimą RRT, 
prašydami, kad įgaliotinis ne
trukdytų Mikoliškių parapijai 
įsigyti autobusą, kuris reika
lingas atvežti senus žmones į 
bažnyčią. Kai žmonės Pskove ar 
Maskvoje susitaria su įstaigo
mis dėl autobuso pirkimo, tuo
jau tos įstaigos gauna P. Anilio- 
nio raštą, draudžiantį Mikoliš
kių parapijai parduoti autobu
są. Taip praktikoje vykdomas 
LTSR AT nutarimas, leidžiantis 
religinėms bendruomenėms įsi
gyti transporto priemones. Pa
reiškimą pasirašė 185 Mi
koliškių parapijos tikintieji.

(Bus daugiau)

savas sekmadienines mokyklas 
ir kitas mokslo įstaigas, leisti 
tikintiesiems religinių švenčių 
dienomis neiti į darbą ir besimo
kančiam jaunimui neiti į mo
kyklą;

septinta, suteikti Bažnyčiom 
ir religinėm organizacijom tas 
pačias teisies, kuriomis naudo
jasi visos kitos viešosios organi
zacijos Sovietų Sąjungoje, taip 
pat teisę tikintiesiems iškelti 
savo kandidatus į centrinius ir 
vietinius valdžios organus;

aštunta, kad įstatymais 
nebūtų trukdoma religinių 
organizacijų nepriklausoma 
veikla ir Valstybė nesikištų į 
Bažnyčių vidaus reikalus;

devinta, kad Bažnyčiom ir 
pavieniam religinių bendruo
menių nariam nebūtų truk
doma nevaržomai palaikyti san
tykius su religinėmis bendruo
menėmis užsienio kraštuose, 
kad tikintiesiems būtų leidžia
ma organizuoti maldos keliones 
į užsienį, ir krašto piliečiam 
būtų leidžiama religiniais 
sumetimais laisvai emigruoti į 
užsienį;

dešimta, kad tikintiesiems 
sąžinės sumetimais atsisakan- 
tiem tarnauti kariuomenėje 
būtų duota galimybė atlikti so
cialinę tarnybą, ir

vienuolikta, kad nebūtų var
žoma Šventojo Rašto platinimo 
sąjungos veikla.

Šį atvirą laišką su minėtais 
reikalavimais sovietinei val
džiai pasirašė katalikų, stačia
tikių ir liuteronų atstovai. Ka
talikų vardu pasirašė Nijolė Sa- 
dūnaitė ir Maskvoje gyvenantis 
Vladimiras Albrecht. Dabar yra 
pradėta ir kitų tikinčiųjų 
parašų rinkimo akcija.

Šitaip Irano saugumiečiai tebesaugo Teherane Prancūzijos ambasadą, neleisdami prancūzų 
diplomatams išvykti iš ambasados.

Popiežius pas indėnus
Fort Simpson, Šiaurės Vaka

rų teritorija Kanadoje. Po trijų 
metų popiežius Jonas Paulius II 
išpildė savo duotą pažadą ap
lankyti vietinius gyventojus, tik 
350 mylių nuo Arktikos. Anuo 
metu popiežius negalėjo ten nu-* 
vykti dėl didelio rūko, nes nebu
vo matomumo. Šį kartą nedide
lė migla kaip tik baigėsi tada, 
kai popiežiaus lėktuvas Boeing 
737 nusileido iš Edmontono 
skridęs 900 mylių. Popiežiaus 
limuzinas sustojo palapinių ir 
vežiojamų namų mieste, 
Mackenzie upės pakrantėje.

Penkių valandų vizitas čia 
buvo didžiai skirtingas nuo 
Amerikoje buvusių popiežiaus 
kelionių. Indėnai į šią vietą at
vyko pėsti, mašinomis, laive
liais, valtimis ir visokiausiomis 
priemonėmis, kai kurie net 
1,600 mylių, ir atvykusį popie
žių apsupo ratu ir su ašaromis 
daugelio akyse. Čia jie atliko
savo cremonialą prie vado pa
lapinės, o popiežius pamažu 
eidamas sveikinosi su daugeliu 
indėnų, juos priglausdamas, pa
liesdamas. Čia nebuvo jokių de
monstrantų, kas buvo Ameriko
je.

Popiežius Jonas Paulius II specialiai 
priėjo prie gitaristo, kuris jam grojo 
gitara kojomis, nes jis neturi abiejų 
rankų, priglaudė jį Los Angeles sta
dione ir palaimino.

Už politines indėnų teises

Popiežius pasisakė už indė
nams didesnių teisių suteikimą 
Kanadoje ir kad jie patys galė
tų valdytis. Po popiežiaus kal
bos indėnų vadai pareiškė pasi
tenkinimą, nes popiežius palai
kė jų principinį politinį nusi
statymą. Tačiau indėnų Dene 
gentis pareiškė popiežiui ir ne
pasitenkinimą, kai atvykę Obla- 
tų vienuoliai juos mokino ir 
švietė ir jų vaikus vertė kalbėti 
prancūziškai ir angliškai, kad 
užmirštų savo gimtąją indėnų

kalbą ir atsisakė leisti įvesti jų 
tradicines kultūrines formas į 
bažnytines apeigas.

Kitas punktas, kurį popiežius 
iškėlė, buvo tai, kad nėra pa
kankamai kunigų iš indėnų tar
po jų pačių dvasiniams reika
lams, nes 15,000 indėnų teturi 
tik 25 kunigus.

Popiežius maždaug penkiem 
tūkstančiam laikė šv. Mišias ir 
šimtui parinktų indėnų dalijo 
Komuniją. Daugelis indėnų 
vadų pareiškė didelę padėką po
piežiui už jų aplankymą ir pa
sakytus žodžius, kurie čia ne 
visi parašyti. Popiežiui išva
žiuojant, indėnai prašė: „Tėvų 
Tėve, palaimink mūsų vandenį, 
ugnį, orą ir mūsų žemę”.

Iš Fort Simpson popiežiaus 
lėktuvas trumpai buvo sustojęs 
Edmontone, o iš čia sekmadie
nio naktį pakilo atgal į Romą ir 
į Vatikaną.

Kanadoje popiežių oficialiai 
pasitiko Kanados generalinė 
gubernatorė Jeanee Sauve, at
vykusi iš sostinės į Simpson.

Costa Rica 
priėmė „nacį”

San Jose. — Costa Ricos vy
riausybė suteikė laikiną vizą 
apsigyvenimui ukrainiečiui 
Bohdan Koziy, kurį norėjo So
vietų Sąjunga teisti už II Pasau
linio karo nusikaltimus, ku
riuos jis neva padaręs, pra
neša Reuterio žinių agentūra.

Maskva šį ukrainietį apkalti
no dalyvavimu su naciais žydų 
žudyme ir jų deportavime.

Costa Ricos Vidaus reikalų 
ministeris Raonaldo Ramirez 
pranešė, jog 64 metų Koziy ir jo 
žmonai Yaroslavai buvo išduo
tos laikinos vizos, nežiūrint 
Sovietų reikalavimo juos išduo
ti. Ministeris sakė, jog jiems 
įteikti sovietų kaltinamieji 
duomenys nėra pakankamas 
įrodymas, kad tas žmogus būtų 
nusikaltęs ir kad jį būtų galima 
išduoti.

Costa Ricos vyriausybė pirmą 
kartą sužinojo apie Koziy tada, 
kai jis kreipėsi į vyriausybę 
1985 m. rugpjūčio mėnesį, pra
šydamas leidimo apsigyventi. 
„Jo tariamieji nusikaltimai 
prieš žydus nebuvo įrodyti”, 
pasakė ministeris Ramirez, 
pridėdamas, jog kaltinamasis 
nėra sulaužęs jokio Costa Ricos 
įstatymo ar padaręs ką nors, 
kad būtų galima jį deportuoti.

Vizos bus periodiškai jiems at-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Ok. Vilniuje spalio 1 d. 
dainuos iš Hamburgo atvykusi 
Vilija Možūraitytė Bizet „Car- 
men” operoje pagrindinę par
tiją. Dirigentas J. Domarkas.

— Lietuvoje Vilniuje įsteig
ti kompiuterių namai, kuriuose 
jaunimas galės susipažinti su 
pirmaisiais kompiuterio mokslo 
dėsniais.

— Maskvoje paprastai pati
kimi žinių šaltiniai sako, jog 
Gorbačiovas netrukus lankysis 
Pabaltijo pavergtuose kraštuo
se, kuriuose paskutiniu metu 
pasireiškė tautinės demonstra
cijos, kur tūkstančiai reiškė 
protestą prieš Maskvos pri
mestą režimą.

— Washingtone Administra
cija negali apsispręsti, ką dary
ti su naujais ambasados rūmais 
Maskvoje — visiškai nugriauti 
ir statyti naujus, ar palikti tris 
aukštus ir pristatyti penkis. 
Kaip žinoma, po iškilusios šni
pinėjimo aferos, buvo rasta, kad 
rusai įmontavo visur slaptus 
mikrofonus ir labai aukštos 
technologijos aparatus, kuriais 
būtų surenkamos žinios pačios 
ambasados pastate.

— Maskvoje buvo pranešta, 
kai buvo susitarta Washingtone 
vidutinio nuotolio ir trumpes- 
niųjų distancijų raketų sunaiki
nimo reikalu, Gorbačiovas vėl 
buvo išvykęs atostogų. Jis 
pareiškė pasitenkinimą padary
tu progresu. Kaip anksčiau 
buvo pranešta, Gorbačiovas va
sarą buvo išvykęs atostogų, bet 
jos tada nepasisekė, nes turėjo 
atsigulti į ligoninę dėl ap
nuodyto maisto, kurį vos 
atvykęs į Jaltą valgė.

— Sovietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministeris E. She- 
vardnadze atsiprašė Ameriką už 
įvykusį incidentą Rytų Vokieti
joje, kur sovietų kareiviai 
apšaudė mašina važiuojančius 
amerikiečių oficialius žemesnio 
rango pareigūnus.

— VVashingtone Senato Tei
sės komitetas baigė apklausi
nėti prezidento nominuotąjį tei
sėją Robert Bork į Vyriausiojo 
Teismo teisėjus. Savo užbaigia
majame žodyje teisėjas Bork pa
sakė, jog teisėjo pareiga yra in
terpretuoti įstatymą, bet ne jį 
išleisti.

naujinamos, ir jei jų laikymasis 
nepažeis Costa Ricos įstatymų, 
jie galės pasilikti šiame krašte, 
pasakė min. Ramirez.

VVashingtonas. — Reagano 
administracija susirūpino sun
kėjančia padėtimi su Iranu. Pir
madienio vakare Amerikos ko
vos malūnsparnis apšaudė Irano 
laivą, kuris dėstė minas netoli 
Amerikos laivų Persų įlankoje. 
Amerikos pajėgos ėmėsi apsigy
nimo taktikos, kai pastebėjo pa
liekant minas tarptautiniuose 
vandenyse, maždaug 50 mylių 
nuo Bahrain krantų. Irano lai
vas buvo padegtas ir bandė nu
plaukti iš tos vietos.

Kitas incidentas įvyko vėliau, 
kai Irano ginkluotas laivas ap
šaudė britų tanklaivį, kuris 
užsidegė ir du jo vyrai pradingo. 
Prezidentas išsireiškė, kad tai 
yra, kaip ir visada, barbarų 
darbas.

Surado minas laive

Antradienį Gynybos departa
mentas pranešė, jog trys Irano 
jūrininkai buvo užmušti ir 26 
suimti ir keturi sužeisti. Irano 
laive buvo rasta dar 10 minų, 
kurios nesuspėtos įmesti į 
vandenį. Po to dar vienas inci
dentas: Amerikos karo laivas iš
šovė įspėjamuosius šūvius, kai 
Irano greitai plaukiąs laivelis 
vežė bombą, kuri sprogsta 
atsimušus į laivą ir sužaloja jį, 
o tą laivelį vairavę iraniečiai 
kartu žūsta su ta bomba.

Iranas prisipažino, kad tas lai
vas buvo toje vietoje, tačiau pa
neigė, kad jis turėjo minas. 
Amerikiečiai tik tada atakavo

Ar KGB parašė
Jaškūnul straipsnį?
Paryžius. — „Tiesoje” buvo 

išspausdintas buvusio politinio 
kalinio Henriko Jaškūno pareiš
kimas, kuriame apšmeižiami 
kai kurie į Vakarus emigravę jo 
buvę nelaisvės draugai, ypač 
lietuvis Jonas Simokaitis ir 
rusai Kuznecovas bei Ginz
burgas. Paryžiuje leidžiamas 
rusų laikraštis Ruskaya Mysl 
apie tai išspausdino straipsnį, 
kuriame rašoma, kad Jaškūno 
prasimanymai itin nustebino jį 
gerai pažinojusius buvusius 
kalinius. Šįmet emigravęs ir 
dabar Paryžiuje gyvenantis 
Simokaitis telefonu susisiekė su 
Jaškūnu Lietuvoje ir pasitei
ravo, ar jis tikrai yra parašęs,ką 
vilniškė „Tiesa” atspausdino. 
Jaškūnas atsakė, jog jis nieko 
panašaus nėra rašęs ir jokių 
nelaisvės draugų pavardžių 
nėra minėjęs, o tiktai išreiškęs 
savo nuomonę apie naująją Gor
bačiovo politiką. Visa kita buvę 
be jo žinios įterpta. Jaškūnas 
dabar siekiąs, kad straipsnis 
būtų atitaisytas.

Ruskaya Mysl nuomone. 
Vakaruose sunku spręsti, kaip 
sovietinis saugumas apgavo ar 
palaužė Jaškūną. Aišku tik 
viena, kad sovietinei propa
gandai nepakanka svo autori
teto šmeižtams skleisti, pri
reikia buvusių politinių kalinių 
vardų. Bet šmeižtai yra siūti 
baltais siūlais, rašo rusų 
laikraštis. Vargu galima tikėti, 
kad buvęs politinis kalinys, iš
kalėjęs beveik 22-jus metus, ap
šmeižtų buvusius nelaisvės 
draugus. Elta

— Vengrijos komunistinė 
vyriausybė nutarė užmegzti dip
lomatinius ryšius su Izraeliu.

laivą, kai aiškiai pamatė, kad 
jie iškrauna minas į vandenį. 
Amerikiečiai turi savo rankose 
tas minas. Jos bus įrodymas 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybos posėdyje, kur Amerika 
reikalaus imtis specialių sank
cijų prieš Iraną.

Pasielgta pagal įstatymus

Prezidentas paaiškino situaci
ją. Ką amerikiečiai padarė 
Persų įlankoje, yra leidžiama 
tarptautiniais įstatymais. Kai 
jis buvo paklaustas, ar Amerika 
bus įvelta ir toliau į panašius 
veikmus, atsakė: „Aš nema
nau, kad kas nors gali tai nu
spėti”. Frank Carlucci, Saugu
mo tarybos viršininkas, kelis 
kartus informavo prezidentą 
apie įvykius Persų įlankoje.

Sužeistieji iraniečiai buvo 
perkelti į Guadalcanal laivą ir 
jiems buvo suteikta visa medi
cininė pagalba.

Prezidentas pasakė spaudai, 
jog už įvykius atsakomybė krin
ta ant ayatolos Chomeini gal
vos, o kartu ir visai Irano vy
riausybei. Amerikos veiksmai 
tarptautinių įstatymų plotmėje 
charakterizuojami, kaip apsigy
nimo legalūs veiksmai. Irano jū
rininkai bus grąžinti Iranui, bet 
kaip ir kokiomis sąlygomis, ne
aišku. Minos esančios seno tipo 
ir sprogsta tik tada, kai jas pa
liečia laivas. Irano vyriausybė 
buvo painformuota per Šveicari
jos vyriausybę, kuri yra sutikusi 
tarpininkauti, kad minų išdės
tymas ateityje tarptautiniuose 
vandenyse susilauks greitos 
karinės akcijos iš amerikiečių 
pusės. Amerikos karo laivai 
buvo parengties stovyje. Paim
tame laive buvo rasti sudeginti 
dokumentai.

Buvo įspėti iš anksto

Amerikos Kongrese kilo susi
rūpinimas ir buvo reikalauja
ma, kad prezidentas paskelbtų 
Karo galios aktą. Tas aktas rei
kalauja prezidentą 48 valandų 
laikotarpyje pranešti Kong
resui, jog Amerikos pajėgos yra 
pavojuje ir kad karo veiksmai 
gali kiekvienu momentu prasi
dėti. Kongresas tada per 60 
dienų privalo balsuoti, ar kari
niai veiksmai tęsiami, tai yra, 
ar karas autorizuojamas. Admi
nistracija tuo tarpu dar šio žygio 
nesiima. Pagal dabartines 
taisykles Amerikos komendan
tas gali įsakyti atidaryti ugnį į 
kiekvieną lėktuvą ar laivą, 
kuris artėja prie amerikiečių pa
jėgų arba prie tanklaivių, kurie 
turi Amerikos vėliavą.

Associated Press agentūra 
pranešė, kad prieš atakuojant 
Irano laivą, buvo duotas radijo 
įspėjimas nepalikti minų vande
nyse. Pentagonas taip pat pra
nešė, kad paimtą laivą sugrą
žins Iranui.

KALENDORIUS

, Rugsėjo 24 d.: Gerardas, 
Ema, Gedvinas, Sana.

Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Au
relija, Vientautas, Želvė, 
Maldonė.

ORAS

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:47.
Temperatūra dieną 70 1., 

naktį 55 1.
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101 metų amžiaus detroitietis Bill 
Dapkus autobusu vyksta į vyresniųjų . 
žmonių centrą.

ŠIMTAMETIS LIETUVIS

„Detroit Free Press” savo 
rugsėjo 13 d. laidoje plačiai 
aprašo Detroite gyvenantį 
šimtametį lietuvį Bill Dapkų. 
Straipsnyje laikraščio kolum
nistas Pete~ Gavrilovich šiltai 
apibūdina B. Dapkų kaip sąži
ningą ir principingą protiniai ir 
fiziniai labai aktyvų asmenį. 
Minima, kad Bill Dapkus 1886 
m. kovo 2 d. gimė Lietuvoje. 
1906 m. atvykęs į JAV-es dirbo 
Apalačų anglių kasyklose, o 
vėliau automobilių pramonės 
įmonėse Detroite. Sulaukęs 
auksinio amžiaus, Bill nesėdi 
užsidaręs namuose. Kasdien jis 
net keliais autobusais vykdavo 
į vyresnio amžiaus žmonių 
centrą pabendrauti su savo 
bendraamžiais. Kovo mėn. 
autobuso belaukiantis Bill pra
važiuojančio automobilisto buvo 
sužeistas ir jam teko ilgokai pra
leisti laiko ligoninėje. Dabar 
Bill vėl ant kojų, nors ir turi 
naudotis „vvalker’io” pagalba. 
Po keturių mėn. Biliui sugrįžus 
į vyr. žmonių centrą, jam buvo 
suruoštos jaukios sutiktuvės. 
Bill laimingas vėl galėdamas 
bendrauti su žmonėmis, bet bū
damas labai savarankiškas, 
jaučiasi nepatogiai, turėdamas 
priklausyti nuo kitų pagalbos 
atvykti į centrą. Jis tikisi, kad 
netrukus vėl pats galės naudotis 
viešąja miesto transportacija. 
Tarp kitko, Bill niekad nebuvo 
vedęs ir niekad nerūkė. Straips
nis iliustruotas net keliomis 
mūsų Tautiečio nuotraukomis. 
Linkime Biliui ne tik pasveikti, 
bet dar ne vieną gimtadienį 
švęsti.

PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS

Naujai išrinkta LKVS-gos 
„Ramovė” Detroito skyriaus 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkas — Vytautas 
Kutkus, vicepirm. ir iždininkas
— Mykolas Abarius, sekretorius
— Romas Macionis, renginių va
dovai — Bronius Valiukėnas ir 
Balys Telyčėnas.

SKYRIAUS VALDYBOS 
POSĖDIS

LKVS-gos Detroito skyriaus 
valdybos posėdis įvyko rugsėjo 
11 d'. Šv. Antano parapijos 
patalpose. Posėdyje dalyvado 
dar ir kūrėjai-savanoriai, biru- 
tietės ir abiejų šaulių kuopų 
atstovai. Posėdį pradėjo 
skyriaus valdybos pirmininkas 
Vytautas Kutkus. Darbo prezi- 
diuman pakvietė vicepirm. 
Mykolą Abarių, o sekretoriauti 
Romą Macionį. Buvo svarstomi 
Lietuvos Kariuomenės šventės, 
kuri įvyks lapkričio 22 d., ir

Klaipėdos krašto atvadavimo 
sukakties 1988 m. sausio 17 d. 
ruošiamas minėjimas. Užprašy
tos toms dienoms šv. Mišios, ap
tartos minėjimo programos ir 
pasiskirstyta darbais. Smulkes
nės žinios bus praneštos 
spaudoje.

BALFO VAJUS

Balfo 76 skyrius spalio mėn. 
vykdo aukų rinkimo vajų. 
Aukas priims Balfo rinkėjai 
spalio mėn. sekmadienieniais 
prie lietuviškų parapijų 
bažnyčių. Aukas galima pasiųs
ti ir paštu skyriaus iždininko 
vardu: Vladas Staškus, 10037 
Hazelton, Redford, MI 48239.

„PILĖNŲ” STOVYKLOS 
UŽDARYMAS

Rugsėjo 13 d. į „Pilėnų” sto
vyklos vasaros sezono uždarymą 
privažiavo gausiai svečių, jų 
buvo iš Detroito ir kitų miestų, 
net iš Kanados. Diena buvo la
bai graži, atvykusieji džiaugėsi 
gražiu oru ir rudens panorama. 
Sesės šaulės, vadovaujamos mo
terų sekcijos vadovės Onutės 
Selenienės, atvykusius vaišino 
skaniais cepelinais, kugeliu, 
kava ir pyragais. Trokštantieji 
gaivinosi brolių šaulių teikia
mais minkštais gėrimais ir Ali
jošiaus lašais.

Albinas Grigaitis, Algis Ma
cionis, Danutė Petrauskienė ir 
Bronė Gaivelienė išdalino 
dovanas. Dovanų gavo kiek
vienas (pagal savo laimę), kiti 
net ir po dvi.

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas padėkojo sesėms 
šaulėms už pagamintą skanų 
maistą, svečiams už gausų 
atsilankymą ir aukotojams, 
aukojusiems pinigais ir 
laimikius dovanų stalui, paskai- 
tydamas aukojusių sąrašą.

Svečiai, vieni susėdę prie sta
lų medžių pavėsyje vaišinosi, 
šnekučiavosi ir dalinosi vėliau
sių įvykių žiniomis, kiti pasi
ėmę dovanas važiavo namo, nes 
juodi debesys iš vakarų prana
šavo didelį lietų.

Stovykloje nuo pat ryto iki 
vakaro plevėsavo JAV-ių 
ir Lietuvos vėliavos.

A. Gr.

PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Šv. Antano lietuvių parapijos 
gegužinė po stogu įvyks spalio 
25 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų parapijos 
salėje, 1750 25-ta g-vė, kampas 
W. Vernor Hwy, Detroit, Mich. 
Jau yra priimamos dovanos 
laimėjimams ir piniginės aukos. 
Visi prašomi šį parapijos ren
ginį paremti darbu ir aukomis.

POLITINĖ PASKAITA 
KULTŪRINĖJE 

POPIETĖJE

Lietuvių žurnalistų Detroito 
skyrius spalio 11d., tuoj po lie
tuviškų pamaldų, ruošia kul
tūrinę popietę Šv. Antano 
parapijos salėje. Atvyksta Vilius 
Bražėnas su politine paskaita. 
Po paskaitos bus vaišės gretimo
je klasėje. Vaišėse norintieji 
dalyvauti iš anksto prašomi 
registruotis pas skyriaus ižd. 
Antaną Grinių, nes vietų 
skaičius ribotas. Visiems 
žinotina, kad vaišėse sutalpinti 
galima tik 50 asmenų. Todėl tik 
pirmieji penkiasdešimt užsi
registravę galės dalyvauti 
vaišėse.

„Draugo” gegužinėje susitiko geri pažįstami — adv. K. Savickus, prel. Juozas 
Prunskis, kun. Antanas Švedas ir inž. Pilypas Narutis.

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

KUN. A. ŠVEDO 
PAGERBIMAS

Kun. Antanui Švedui, 
Amerikos Legiono Don Varno 
986 kuopos kapelionui, spalio 3 
d., 6 vai. vak. ruošiamas pager
bimas legiono patalpose. Pager
bimui ruošti komisija — adv. K. 
J. Savickus, J. Yerkes ir Anelė 
Pocienė kviečia visus dalyvauti 
norinčius kun. A. Švedo gi
mines, draugus ir legionierius, 
iš anksto apie dalyvavimą pra
nešti komisijos nariams, nes 
salėje vietų skaičius ribotas. 
Renginį praves sol. Algirdas 
Brazis. Rengimo komisijos 
nariai ir kun. A. Švedas yra 
veiklūs ir Lietuvos Vyčių 
organizacijoje.

VEIKLUS LIETUVOS 
VYČIAI

Lietuvos Vyčių 25-ta kuopa 
Clevelande, po daugelio pasi
rodymų šiais metais, rugsėjo 13 
dieną, kartu su „Ateities” klu
bu, Židinietėmis ir LB Ohio apy
garda, Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagalbos parapijos audi
torijoj surengė Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejaus minėjimą 
— žodžio ir muzikos koncertą.

Minėjimas prasidėjo vėliavų 
pakėlimu prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo 9:45 
vai. ryto. Vėliavas pakėlė Šv.

JULIŲ MEČĮ PETRAUSKĄ 
PRISIMENANT

Prieš metus, rugsėjo 27 d., 
sulaukęs 69 metų amžiaus, mirė 
Julius Mečys Petrauskas. Velio
nio mirties metinės bus 
prisimintinos pamaldomis sek
madienį, rugsėjo 27 d., Šv. 
Antano bažnyčioje Detroite, kur 
velionis buvo aktyvus choristas 
iki pat mirties.

Iš Vokietijos į JAV emigravo
1949 m. ir pastoviam gyvenimui
1950 m. įsikūrė Detroite. Dirbo 
kaip automechanikas ir su 
žmona Antanina užaugino 
sūnus Raimundą ir Leoną bei 
dukrą Vereną. Velionis 
priklausė organizacijoms ir 
visur reiškėsi, kaip taurus lie
tuvis.

Visi choristai labai prašomi 
atvykti į metines šv. Mišias ir 
už Jo sielą pasimelsti tomis 
pačiomis giesmėmis, kurias 
velionis su Jumis kartu giedojo 
šešerius metus. Jau metai pra
bėgo be Mečio, tačiau visi 
sekmadieniai vis primena, kad 
Jo nebėra choristų tarpe.

V. Sližys

Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokiniai, visiems gie
dant „Marija, Marija”, vado
vaujant muzikei Ritai Klio- 
rienei. Po vėliavų pakėlimo šv. 
Mišios Dievo Motinos švento
vėje, už žuvusius, kankinamus 
kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose, Sibiro taigose bei perse
kiojamus dėl tikėjimo į Dievą. 
Šv. Mišias atnašavo ir žodį tarė 
prelatas L. Tulaba iš Romos, 
asistuojant parapijos klebonui 
kun. G. Kijauskui ir prelatui A. 
Goldikovskiui.

4 vai. po pietų, parapijos audi
torijoje, minėjimą atidarė ir žodį 
apie poetą K. Bradūną tarė Da
lia Staniškienė. Poeto KazioBra- 
dūno rečitalio pirmoji dalis — 

lietuviškoji religinė poezija; an
troje dalyje paties poeto K. Bra
dūno poezija. Pianinu skambino 
jauna pianistė Laima Šarkaitė. 
Po koncerto N. Palubinskienė 
padėkojo poetui K. Bradūnui ir'

VELNIAVA KAUNE
Vilniaus ar Kauno vardus už

tikti amerikietiškoje spaudoje 
nebėra retenybė. Lietuva ir lie
tuviai yra vis dažniau minimi. 
Net pik. ltn. O. North kongreso 
apklausinėjime paminėjo Lie
tuvą. Nepagrįsti OSI atsilie
pimai apie lietuvius yra taip 
šmeižiantys, kad kartais nesi
nori prisipažinti esant lietuviu. 
Suklaidintų amerikiečių akyse 
mes esame žydų šaudytojai, 
kurie turi būti atiduoti 
sovietams.

Šiomis dienomis mano dėme
sį atkreipė W. J. Eaton „Los 
Angeles Times” bendradarbis, 
savo straipsniuku apie Kauną. 
Čia jis aprašo M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus filialą — daili
ninko Antano Žmuidzinavičiaus 
rinkinių muziejų. Lankytojai 
turi progos pamatyti rečiausią, 
originaliausią „velnių kolek
cija”. Muziejus užima 3 aukštus 
namo, kuriame dailininkas 
gyveno ir kūrė. Rinkti velnius, 
lipdytus iš molio, drožinėtus iš 
medžio, lydytus iš stiklo, 
pasiūtus, ir kitokius buvo A. 
Žmuidzinavičiaus aistra. Viskas 
prasidėjo, anot gidės Rasos 
Kundrotaitės, kada jo geras 
draugas-kunigas, žinodamas, 
kad jis nelanko bažnyčios, 
netikėdamas Dievu, patarė pra
dėti rinkti velnius, gal jie jam 
padės. Dailininkas visu rim
tumu priėmė draugo patarimą.

Padedant draugams ir pažįs
tamiems, rinkinys išaugo į 260 
„nelabųjų” kolekciją. Mirdamas 
(1966 m.) A. Žmuidzinavičius 
paliko valdžiai savo rinkinį, 
kuris davė pagrindą muziejaus

pianistei Laimai Šarkaitei už 
programos atlikimą ir pakvietė 
visus dalyvius į parapijos sve
tainę vaišėms, o Palubinskaitė 
prisegė gėlę poetui K. Bradūnui, 
įteikė gėlių puokštę pianistei L. 
Šarkaitei ir programos vedėjai 
Daliai Staniškienei.

Parapijos svetainėje Lietuvos 
Vyčių 25-tos kuopos nariai- 
narės, pačių keptais pyragais ir 
kavute pavaišino koncerto daly
vius, kurių buvo net trys šimtai. 
Gražu, kad Lietuvos Vyčių 25-ta 
kuopa Clevelande bendradar
biauja su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis ir dirba Dievui, 
tautai ir bažnyiai.

E. Pranokus

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiemet Lietuvos Vyčių Vi
durio apygardos pilgriminis su
važiavimas vyks Dayton, Ohio, 
rugsėjo 25-27 dienomis. Posė
džiai bus Roadway Inn viešbuty.

Į suvažiavimą atvyksta dele
gatai ir svečiai iš Clevelando, 
Oh., Du Bois, Pa., Detroito, 
Mich. Pįttsburgho, Pa., 
Saginaw, Mich., Southfieldo, 
Mich.

Penktadienį, rugsėjo 25 d., 
8:00 vai. vak. Roadway Inn vieš
buty bus atstovų ir svečių 
susipažinimas ir registracija.

Šeštadienį, rugsėjo 26 d., 
10:00 vai. ryto bus religinė pro
grama Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
1922 Leo gatvėje. Šiame susi
rinkime bus labąi geras kalbė
tojas.

1:30 vai. p.p. seimo posėdžiai 
prasidės Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje.

Vakare, 6:00 vai., po tikrai 
lietuviškai pagamintos vaka
rienės Lietuvių Socialiniame 
klube, 922 Valley Street, bus 
programa, kurią atliks Cleve
lando vyrų oktetas ir Daytono 
„Vėjeliai” pašoks tautinius 
šokius.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., 
10:30 vai. ryto bus šv. Mišios, 
atnašaujamos vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM. ,

1:00 vai. p.p. pilgriminės 
pamaldos bažnyčioj. 2:00 vai. 
atsisveikinimas parapijos salėje.

Vincas Gražulis

pradžiai. Šiandieną rinkinys 
susideda iš 800 velnių ir 
velniukų. Muziejaus lankytojai 
ar šiaip meno puoselėtojai, iš
girdę apie retą kolekciją, nuolat 
papildo ją naujais eksponatais. 
Velnių pavaizdavimas pasireiš
kia įvairiose formose, įvairiose 
aplinkybėse: užkimštas stikli
niame butelyje, geriant degtinę, 
žygiuojant su mažų velniukų 
palyda, žaidžiant kamuolį, kor
tuojant ir kitaip. Rinkinyje yra 
velniai įausti į audinius, išsiu
vinėti ir kitaip.

Muziejaus gidės teigimu, 
senovės lietuviai velniui rodė ne 
tik baimę, bet ir pagarbą, nes jis 
turėjo galią ant žmonių, gyvu
lių, derliaus. Lietuviams esant 
žemdirbiais, velnias buvo ne
atskiriama būtybė kasdieni
niame gyvenime. Ir po Lietuvos 
apsikrikštijimo velnias neiš
nyko iš liaudies galvosenos. Tik 
tada jis nebebuvo toks galingas 
ir liko tik blogio simboliu. Užga
vėnių vaikų nuo durų prie durų 
eisenose ir šiandien yra naudo
jamos velnių kaukės. Rinkinys 
parodo liaudies vaizduotę. Vie
na figūra -r- velnias vietoj šakės 
rankoje laiko paletę ir teptuką, 
įrankius, kuriais dailininkas 
pats naudojosi. Vienu žodžiu, ta 
kolekcija yra tikra velniava, 
kur be velnių, liuciferių, šėtonų 
yra ir kiti kanopuoti nevidonai.

Muziejus yra Lietuvos kultū
ros ministerijos žinioje. Esamo
mis žiniomis muziejų aplanko 
daugiau kaip milijonas žmonių 
į metus. Įėjimas — 40 kapeikų.

Edmundas Jakaitis
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3 iki 7 v.v. Tik susitarus

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

2836 W. 71 st St., Chicago, III.
Tol.: 438-0100

11000 Southvvest Highvvay
Palos Heights, III. 60483

312) 361 -0220 (312) 361-0222

Tel. RE-llance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta
DR? LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ PŪSLĖS IR 
PROSTATO CHIRURGIIA

2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p.

šešt. pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika.

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

Valandos pagal susitarimą

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE

2454 W. 71 Street
Tel. 434-6777

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street

Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei

2700 W. 43 St., Tel. 927—3231 
Kalbame lietuviškai

Vai. pagal sualtarlmą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v.

Dr. Tumasonio ofisą perėmė
DR. S. LAL

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street

434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7



Komunistams pataikavimas

ŽMONIŠKUMUI
GĖDA

PABALTIJO ĮJUNGIMAS Į REICHĄ
Lohse’s laiškas Hitleriui

Iš vokiečių kalbos vertė BRONIUS NEMICKAS

Niekas negalės užmiršti iš
tremtųjų į Sovietų Sąjungą žmo
nių — Amerikos piliečių vien 
dėl to, kad norima pataikauti 
komunistams. Nors Sovietų 
Sąjunga nuolat laiko didžiuoju 
savo priešu Jungtines Amerikos 
Valstybes, kaip didelę ir galingą 
valstybę, bet daugelis amerikie
čių nemato komunizmo daromų 
pasauliui skriaudų, nemato pa
vergtųjų tautų ir žmonių. Sovie
tų Rusija, pasigrobusi daugelį 
tautų, sunaikinusi daugelį vals
tybių, yra pelningas kraštas 
tiems, kurie savo turtais, gamy
ba, prekyba pralenkia vergišką 
valstybę, nes joje žmogus tėra 
tik daiktas. Sovietų Rusijai pa
taikauja ir Amerikos valdžia, 
ypač šiuo metu Senatas ir Atsto
vų rūmai. Jie mato, kau ten yra 
dirva, kurioje galima sėti savo 
grūdus ir imti iš jo gerą pelną. 
O kaip bus toliau, kaip bus, kai 
pavergs dar daugiau kraštų, ne
svarbu tiems, kurie giliau į šią 
komunizmo sistemą nepažvel
gia.

Šiuo metu žvelgiame ne tik 
mes, bet ir Vakarų sąjungi
ninkai į sandėrius Amerikos su 
Sovietų Sąjunga, nesiginkluo- 
jant ir net sunaikinant turimus 
ginklus. Jv.u senovėje sakydavo:
, jei nori taikos — ruoškis karui” 
(si vis pacem, para bellum). Tai 
ginklai reikalingi ne karui toms 
valstybėms, kurios nori taikos, 
bet taikai garantuoti prieš agre
syvius laukinius, kurie tik 
kalba apie taiką, o ginkluojasi 
iki dantų, kaip sakoma, užka
riauti pasaulį ir pavergti savo 
valdžion. Tai imperialistiniai 
senosios Rusijos troškimai, dar 
labiau imperialistiški komunis
tinės Rusijos norai ir pastangos. 
Tai matę tie, kurie jau patyrė 
savo gyvenimais ir artimųjų 
kančiomis ar gyvybėmis, bet to 
nemato naivūs ir toli gy.veną 
buvę karo sąjungininkai.

Vakarų Europa su nustebimu 
žvelgia į slaptas derybas, kurios 
buvo vedamos Genevoje, Vie
noje, VVashingtone. Susitarimų 
neskelbia nė viena pusė taip, 
kad iš jų suprastų susitarimų 
prasmę. Bet visi žino, kad Sovie
tai tenori tik apgauti ameri
kiečius ir visus vakariečius. Tai 
pamatys vėliau, bet jau bus 
pervėlu.

*

Europoje ir visuose laisvuo
siuose Vakaruose prisimenamas 
tas amerikiečių pataikavimas 
rusams net išduodant savo 
žmones mirčiai. Sovietai yra iš
troškę žmonių kraujo ir gyvy
bių. Ištrėmimas į Sovietų 
Sąjungą, kad ir karo „nusikal
tėlio” titulu, yra nusikaltimas 
prieš žmoniją, prieš žmoniš
kumą, prieš teisingumą ir prieš 
žmogaus teises. Amerikoje ir 
Vakarų pasaulyje nuolat apie 
žmogaus teises kalbama. Tai 
prikišama tiems kraštams, 
kurie žmogaus teisių nesilaiko. 
Bet patys nemato, kad ir jie įžei
džia žmogaus teises ir tei
singumą, kai, pasiremdami 
dirbtiniais ir netikrais liudi
ninkais, teisia savo pilietį ištrė
mimui. Tai buvo ne tik Ameri
kos nusikaltimas, bet ir viso pa
saulio pasipiktinimas, kai buvo 
ištremtas Kari Linnas į Estiją, 
John Demjaniukas į Izraelį, kai 
graso ištrėmimu tokiam K. Pal- 
čiauskui ar L. Kairiui ir 
kitiems.

Vakarų Vokietijoje leidžiamas 
informacinis žurnalas „Mittei- 
lungen” (Nr. 2, 1987) plačiai 
nagrinėja tą neteisybę, kuri 
buvo padaryta Kari Linnui, jį iš
tremiant mirčiai į Sovietų 
Sąjungos užgrobtą Estiją. Jam 
prikišama, kad jis buvo kon
centracijos lagerio prie Tartu 
miesto komendantas. Bet nei

teisėjai, nei jį ištrėmusieji neži
no, kad jis vokiečių įrengtam 
koncentracijos lageriui tebuvo 
tik svetimtautis, o tokių komen
dantais nebuvo skiriama. Jis 
tuo metu teturėjo tik 22 metus, 
tai toks niekada komenaantu nė 
negalėjo būti.

Jam buvo prikišama, kad jis 
išžudęs 12,000 žydų, bet teisėjai 
visai nesigilino, kad net prieš 
karą Estijoje tebuvo tik apie 
4000 žydų, o karui tarp vokiečių 
ir sovietų prasidėjus, didžioji 
dalis jų išbėgo į Rusiją. Ne už tai 
K. Linnas ir buvo ištremtas. 
KGB agentūra prie Amerikos 
Teisingumo departamento OSI 
žinojo, kad tai negali įrodyti. 
Jiems reikėjo tik pasitarnauti 
savo viršininkams — jį ištrėmė, 
kad jis emigruodamas į Ameri
ką ne viską tiksliai užpildė. Bet 
ar gali atsiminti liudininkai, 
kas buvo prieš 44 metus, ar gali 
atsiminti jis pats, kuris negalėjo 
suprasti komplikuotos ir ne
aiškios anketos.

*

Šiuo metu negalima gilintis į 
ištrėmimo motyvus, nes jie 
nebuvo atremti teisingumu. Jie 
atsirėmė tik pataikavimu Sovie
tų Sąjungai, kerštu, kraujo troš
kimu. Atsirėmę .k Mitteilun- 
gen” blaivia informacija, 
matome, kaip reaguoja Pabal
tijo žmonės Europoje, kaip 
jaučia patikimumą Amerikos 
politika Europos tautos ir ypač 
tos, kurios labiau yra nuken
tėjusios nuo dviejų okupantų. 
Jos kenčia ir dabar vergiją, 
trėmimus, persekiojimus. Vaka
rai, kurie nori prekybos, pelno, 
savo gamybai rinkos, nei pa
vergtųjų, nei kenčiančių 
neužjaučia. Trėmimais ir teis
mais be liudininkų tik nori 
įtikti savo priešui, kurį mėgina 
krauju pasidaryti pelno draugu.

Su dideliu susirūpinimu žiū
ri į ateities politiką visi kilę iš 
Rytų, Šiaurės ar Vidurio Euro
pos žmonės, kalbėdami apie 
savo tautas. Juk nuo Roosevelto 
laikų skelbiamas kasmet nepri
klausomybių sukakties proga 
sveikinimas ir pakartojamas 
vadinamas „inkorporacijos į So
vietų Sąjungą nepripažinimas”. 
Daugeliui jau kyla abejonės, ar 
tas vadinamas „nepripaži
nimas” nėra tik veidmainia
vimas, tik silpniems vaiku
čiams, kad jie neverktų, saldai
nis ir suraminimas. Primena
ma net prezidento „laisvės 
diena”, bet nekalbama apie tik
rą laisvę, kuri priklauso žmo
nėms ir tautoms, kurios paverg
tos. Kalbama, kad net tokio Pa
baltijo valstybių diplomatai 
pripažįstami, bet nekalbama, 
kad jie tik į iškilmes tėra 
kviečiami, o savo žmonėms 
nieko negali padaryti, negali 
juos nelaimėje, kaip trėmimo at
veju, užtarti, nors jiems 
priklauso.

Vokiečių karo istorikas dr. 
Joachim Hoffman, pareikšda
mas savo nuomonę, prideda: 
„Miręs Amerikos profesorius 
Julius Epštein prievartinį iš
davimą Sovietų Sąjungai ka
daise yra pavadinęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių gėda”. Ne
nuostabu, kad Vakarų Europos 
valstybių vyriausybės nepasiti
ki Amerikos politika, neturinčia 
pastovumo. Dar labiau Ameri
ka nepasitiki Europos gyven
tojai — paprasti žmonės, nes ja 
yra nusivylę dėl teisingumo ir 
žmogaus teisių nesilaikymo. Tai 
turime žinoti ir mes, atiduodami 
balsus rinkimuose ir kartu gel
bėdami nekaltus žmones prieš 
komunistų savivaliavimą sveti
mame krašte.

P.S.

A. Rosenbergo vadovaujamai 
Rytų ministerijai 1944 m. pava
sarį ėmus svarstyti vėl užim- 
simųjų Rytų kraštų vokiškosios 
civilinės administracijos per
organizavimą, Pabaltijo vals
tybių okupacinis valdovas Rei
cho komisaras Heinrich Lohse 
savo asmeniniu laišku kreipėsi 
tuo reikalu tiesiog į patį Hitlerį.

Žinoma, negali būti abejonės, 
kad Lohsę labai surūpino keti
nimas Rygoje esantį jo vado
vaujamą Reicho komisariatą 
sulydyti (sujungti) su Rosen
bergo Rytų ministerija. Šį planą 
rėmė ir jo varžovo Heinrich 
Himmlerio šalininkai. Lohsei, 
matyt, rūpėjo atsilaikyti. Todėl 
jis bandė įtikinti Hitlerį, kad 
Lohsės vadovaujamasis komisa
riatas yra labai reikalingas, 
todėl nenaikintinas, bet 
atvirkščiai — labiau susavaran- 
kintinas, jo vaidmenį ir galią 
dar sustiprinant, kompetenciją 
išplečiant.

Lohsės išvedžiojimai atspindi 
dvi vokiečių naciams būdingas 
užmačias, būtent: Pabaltijo 
kraštų apiplėšimą, žmonių ir 
ūkio išteklius išspaudžiant kar- 
vedybai ir karo pramonei, ir 
kėslą Pabaltijį kolonizuoti ir pa
daryti Reicho integraline 
dalimi.

Reicho komisariato vadi
namoje Lohsės byloje rasti dar 
šio laiško variantai: ilgesnis (27 
rašomosios mašinėlės puslapių) 
ir trumpesnis (16 psl.). Neaišku, 
kuris šių variantų įteiktas 
Hitleriui.

Čia skelbiamas ilgasis laiško 
variantas, būtent:

Reicho Komisaras
Rytų Kraštui
61/44 gRs.
Ryga, 1944 m. gegužės 31 d. 
Slaptas Reicho dalykas 
1. Egzempliorius

Mano Fuehreri!
Kaip patyriau, šiuomet svars

tomi planai dabartinei Rytų 
administracijos sąrangai su
prastinti. Ketinama Reicho 
komisariatą Rytų kraštui pa
naikinti ir Pabaltijo generalines 
sritis betarpiai pajungti Rytų 
ministerijai.Iš nuolatinio Reicho 
ministerio Rosenbergo atsto
vo gauleiterio Myer’io šiomis 
dienomis išgirdau, jog Rytų 
ministerijoje esanti nuomonė, 
kad Rytų ministerija ir Reicho 
komisariatas Rytų kraštui stovį 
kelyje priešpriešais vienas antro 
ir turį būti suliedinti. Ir aš esu 
nuomonės, kad viena šių įstai
gų yra nereikalinga Rytų kraš

AKMENYS
AKMENĖLIAI
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Dabar jį supažindinau su Vanda, bet, atrodo, gal 

nereikėjo. Daktarė labai aukštai vertinama personalo, 
o vyras ne daktaras, gal nenori būti kuo antraeiliu, 
geriau jaučiasi būdamas tik nežinomu. Gal tik su per
sonalu, o kolegos daktarai gal jį žino. Na, taip išėjo, 
atrodo, reikėjo, bet galėjau apsieiti be to. Po laiko.

Apie 11 vai. Vanda jau pasirengusi, bet jos dakta
ras dar nevizitavęs, neatleista. Ateina ir pietūs, 12 vai., 
ir dar abi savo dalį dorojame, kiek kuri galim. Ji vis 
alkanumu dejuoja, tikėdamasi namie atsigriebti. Jai 
belaukiant atslenka net 3 vai., kai atsiranda jos dak
taras ir ją paleidžia.

Prasideda tragikomedija

Buvo sutarę su vyru, kad jis atsiveš ir kambarinį 
namų šunį. Į darbą nėjo dėl jos parsivežimo. Ji 
paskambina ir jis netrukus atvažiuoja. Ateina labai 
susirūpinęs.

— Kas atsitiko?....
Iš to susijaudinimo Valteris palikęs automobilį su 

šuneliu viduje ir užrakinęs duris...
Diena saulėta ir šuneliui nekokia šventė 

automobily.

tui ir sąlygos verčia daryti 
greitą sprendimą. Laikau savo 
pareiga pateikti Tamstai, Mano 
Fuehreri, iš savo maždaug tre
jų metų patirties priežastis ir 
pažiūras, į kurias sprendžiant, 
mano nuomone, reiktų 
atsižvelgti.

Šią mano patirtį dominuoja 
tokie pagrindiniai dalykai:

1. Rytų krašto (Ostland) 
priklausymas prie kitų užim
tųjų Rytų sričių sudaro 
didelę politinę sunkenybę, ir 
tas kraštas turi būti nuo jų 
atskirtas.

2. Rytų ministerijos ir 
Reicho komisariato už
daviniai Rytų krašto (Ost
land) atžvilgiu taip tapatūs, 
kad viena šių Rytų kraštui 
skirtų įstaigų turi atpulti, 
kada būtų užtikrinta vokie
čių vadovybės ir administra
cijos lemiamoji jėga 
(Schlagkraft).

3. Tik pačiame Rytų krašte 
(Ostland) esanti centrinė 
Reicho įstaiga gali sėkmingai 
vadovauti ir valdyti. 
Skyrium dar norėčiau nurodyti:

Tarp Rytų žygio užkariautų 
sričių Rytų kraštas (Ostland) 
užima ryškiai ypatingą vietą. Jo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
generalinės sritys vien savo 
būdu nepriklauso užimtiems 
kraštams” Jos nuo šių visai 
skiriasi tautiškai, istoriškai, 
kultūriškai ir politiškai. Kai 
rusiškoji erdvė apgyventa dau
giausia slavų, mongolų ir turkų 
tautų, tai estai kalbiškai 
priklauso finų-ugrų tautų 
šeimai, latviai ir lietuviai-indo- 
germanų baltiškajai šakai, kaip 
ir senieji prūsai. Be to, estai ir 
latviai yra daugiausia šiaurie
čiai. Istoriškai žiūrint, Estija ir 
Latvija nuo 13-to šimtmečio ligi 
16-tojo šimtmečio antrosios 
pusės priklausė Vokietijos Rei
chui, ir po to tiesioginė krašto 
administracija paliko taip pat 
vokiška ligi 1888 m. rusifika
cijos ir kai kuriose šakose 
išsilaikė tokia iki pat Pasaulinio 
karo. Šis tuometinis vokiečių 
viešpatavimas sprendžiamai pa
veikė kraštą ir jo gyventojus 
visose gyvenimo srityse, ypač 
kultūrinėje. Todėl šiame šimt
metyje triskart (1917-1918, 
1919, 1941) vokiečių ka
riuomenė išlaisvino kraštą iš 
rusų bolševikinio prievartos 
viešpatavimo. Ir šie faktai 
nepaliko be pastovių pasekmių 
gyventojų sąmonėje. Bolševi
kinio viešpatavimo vieneri 
metai nepaliko krašto kul
tūrinėje ir ūkinėje struktūroje

padarinių. Sovietinio valdymo 
priemonės buvo tuojau pa
naikintos. Šis viešpatavimas 
atsimušė į Pabaltijo tautų kietą 
vidinę gynybą. Jis neturėjo jo
kio politinio pasisekimo. 
Viešpatavimas dar labiau ska
tino visiškai atmesti bet kokią 
rytų įtaką, kurią šiandieną pa
rodo keršto kupini, kovon įsi
kinkę estai ir latviai. Svarbiau
sia šių kraštų charakteris savo 
geografinės padėties atžvilgiu 
yra tartum Baltijos Pareinė. 
Todėl vis labiau ryškėja, kad 
Pabaltijo generalinių sričių 
idėjinis ir administracinis bloš
kimas su senąja sovietine erd
ve į „užimtąsias sritis” buvo 
ne tik netinkamas, bet ir la
bai žalingas. Svarbiausia 
pačioms tautoms jis sudaro 
nepakeliamą politinį apsunki
nimą. Šis faktas visų pirma jau 
pripažintas, atskiriant Gudiją 
nuo Rytų krašto. Betgi visų 
svarbiausia, kad Rytų kraštas 
savo ateities uždaviniais išsiski
ria (tatai, man atrodo, turi 
sprendžiamos reikšmės) iš seno
sios sovietinės erdvės. Tatai 
reiškia pagal Tamstos, Mano 
Fuehreri, man pradžioje mano 
pareigybės duotąjį nurodymą 
Pabaltijo tautas traukti prie 
Reicho ir galiausiai kraštą pa
daryti visiškai vertingesne 
Reicho dalimi kolonizuojant ir 
vokietinant. Todėl ir Lietuva, 
kaip kolonizacijos tiltas į 
Latviją ir Estiją, neatskiriamai 
priklauso prie Rytų krašto.

Šiai ypatingai Rytų krašto 
būklei nėra teisinga (netinka) 
ir administracijos sąranga.

Rytų ministerijos tikslas ir 
prasmė yra tik nubrėžti Rytų 
administracijos politinę liniją 
ir, kaip teritorinei minis
terijai, suderinti įvairius Rei
cho reikalavimus ir reikalus už
imtųjų kraštų atžvilgiu ir tada 
perduoti Reicho komisarams; 
atvirkščiai, Rytų ministerija 
turi atstovauti taip pat Reicho 
komisariatų pagrindinės reikš
mės interesams ir reika
lavimams kitose aukščiausiose 
Reicho įstaigose. Gi Reicho 
komisarai, kaip centrinės įstai
gos užribyje —, krašte, turi ste
bėti politinę vadovybę ir ad
ministraciją, remdamiesi savo 
kasdieniniu patyrimu ir vie
tinių sąlygų tiksliu žinojimu. 
Tačiau Rytų ministerija netu
rėtų pati pasiimti įsikišančių 
dalykinių ministerijų darbo 
ir su jomis konkuruoti. Šia 
prasme Rytų ministerija 
buvo politinė vadovybė, bet

Susijaudina Vanda, kaip tik begali. Telefonuoja 
vienam, kitam, išsišaukia net vieną pažįstamą valytoją 
— niekas nežino, kaip dirbtinai atrakinti automo
bilį. Betelefonuojant ją net isterija apima.

— Aš žinojau, aš tai žinojau! — ima kaltinančiai 
šaukti vyro adresu, o šis, pats širdininkas, matau neiš
tveria ir išdumia iš kambario.

Neilgai jis pabūna išėjęs, gal dešimtį minučių, o ji 
duodasi toliau telefonu, bet jokių gerų pasekmių. 
Norėtų tą bomelį, kuris pirmom naktim dejavo, suras
ti, bet niekas nežino, kur jis dabar yra. Tas tai tikrai 
mokėtų atrakinti be rakto...

Sugrįžta nusiraminęs jos storuliukas simpatingas 
vyrelis. Tariasi toliau ką daryti. Abu aprimę. Tuo tar
pu atiena manasis antram dienos lankymui toks 
smagus, toks guvus, ir mato, kad kažkas negero kaimy
nystėje. Tyliai mūsų kalba pasakau jam padėtį ir 
sakau, gal jis ką padėtų. O jis tuoj pat:

— Ponas, ar jūs turite atsarginį automobilio raktą? 
Girdžiu jums nutiko mažas nemalonumas, užsirakino
te, tai, jei norite, pavažiuokime mano automobiliu ir 
paimsite atsarginį raktą, jei turite namie! — Manasis 
kaip stebukladaris atpila.

— Ačiū labai! Labai ačiū! Raktą namie turiu, ir 
mes gyvename netoli, tik kelios mylios. Jei jūs toks 
malonus — tai tikras išgelbėjimas, — džiugiai nušvito 
Valterio veidas.

— Mes netrukus sugrįšime! — jiedu išskuba.
Vandelė negali atsidžiaugti nusipraususi 

beviltiškom ašarom prieš kelias minutėles. Svarbiau
sia, jos šunelis, jos Puci, kaip turi išgyventi viena auto
mobily, o ji taip ją mylinti, taip prie jos prisirišusi.

Michalangelo statytas kopolas, žiūrint nuo Šv. Petro bazilikos stogo.
Nuotr. Ginos Rugieniūtės

ne administracinė įstaiga. Ji
galėtų savo egzistenciją užtik
rinti ir pateisinti tik tada, jei ji 
savo politinius uždavinius tvir
tai ir greitai vykdytų kitose 
dalykinėse ministerijose, 
galimai nesiimtų atskirų admi
nistracinių uždavinių ir Reicho 
komisarams perleistų pagrin
dinę administraciją.

Atsižvelgiant į viršiau išdės
tytą Rytų krašto ypatingą 
būklę, čia turėjo būti visiškai 
kita politika, kaip užimtuosiuo
se kraštuose. Rytų krąštas nesu
tapo su užimtiesiems Rytų kraš
tams bendrai taikomomis pa
grindinėmis mintimis, todėl 
Rytų ministerija turėjo nusta
tyti Rytų kraštu kitonišką poli
tiką, kurion tuo pat metu būtų 
įjungtas ir Reicho komisaras, 
kad galėtų greitai ir realiai iš
spręsti kasdieną jo susi
duriamus klausimus.

Betgi nepavyko Rytų minis
terijos, kaip teritorinės minis
terijos, uždavinys suderinti 
Reicho reikalavimus ir reikalus 
Rytų krašto atžvilgiu. Todėl 
Rytų krašte atsirado ypač 
žalingų administracijos ir ūkio 
sunkumų. Ryšium su tuo Rei
cho ministerijos ėmė savo reika
lavimus tiesiog nukreipti į 
mane. Dažnai jaučiausi pats 
galįs sprąsti įvairiausių, iš

Vaikų Vanda neturi arčiau — vienas sūnus su pirmuo
ju vyru, deja, gyvenąs toliau ir nemačiusi jo jau keleri 
metai. Nelaimei — išgeriantis ir paskutinis jo vizitas 
buvęs nemalonus — nenorinti nė prisiminti. Taigi Puci 
visa jos namų atgaiva. Ją myli ir laiko šeimos nariu, 
kaip Amerikoje įprasta mėgstančių šunis šeimų. 
Šunelis šeimos narys, o ji esanti „Mamy". Man tai 
priklu, bet nutyliu.

Dabar jau ramiai baigiame paskutines atsišne- 
kučiavimo minutes, belaukiant grįžtančių vyrų. Atsi
sveikinimui sakau jai, lyg jau teisės įgijusi:

— Daktaras sakė, kad pačiai reikia ramybės, tad 
žiūrėk savęs. Vyras yra geras žmogus, suprask jį. Jis 
taip stengiasi, taip nori viską gerai padaryti.

— Taigi, stengiasi... Užrakinti šunelį Pucį 
automobily... Geriau būtų išėjęs į darbą, kaimynai būtų 
parvežę. Man reikia ramybės, o čia šitoks kvailumas.

— Betgi tavo pačios ir jo labui raminkis ir tebūna 
viskas gerai.

— Ačiū, kad tavo vyras tokis geras ir padėjo 
nuvažiuoti.

— Tai nieko, nesvarbu, jūs kam kitam ką gero 
padarysite.

Sugrįžta vyrai ir visi atsisveikiname dideliais 
draugais.

Vandelė išeidama sako, kad ji labai pasiges manęs 
ir kad per kaimynę daktarę ji manęs ir mūsų neužmirš.

— Laimingai, laimingai! — palydžiu paskutiniais 
atsisveikinimais, o vyrai atsisveikina rankų pa
spaudimu, kaip geriausi draugai, nors buvo visai 
svetimi iki šio užsirakinimo.

(Bus daugiau)

dalies priešingaujančių Rytų 
ministerijos ir kitų Reicho aukš
tųjų įstaigų nurodymų at
žvilgiu, nejausdamas minis
terijos tvarkančios rankos ir, 
iš antros pusės, nepavestas.

(Bus daugiau)

MONT BLANC AUKOS

Per pastaruosius tris mėne
sius tarp birželio 1 d. ir rug
pjūčio 31 d. ant aukščiausio Eu
ropos kalno Mont Blanc iš viso 
žuvo 39 žmonės. Šis kalnas 
traukia mėgėjus, šimtai bandė 
užkopti į viršūnę. Iš viso Pran
cūzijos Alpėse šią vasarą žuvo 
87 žmonės, keturi šimtai buvo 
sužeisti ir keturi dingo be žinios.

VILKAI EGIPTE

Egipto pietuose keliuose kai
muose vilkų gaujos užpuolė 
mažus vaikus ir daugiau kaip 
30 buvo sunkiai sužeisti. Pa
staruoju laiku Egipte yra 
žmcnių, kurie nuo vilkų 
įkandimo mirė pasiutimo 
ligomis. Gyventojai skundžiasi, 
kad vilkų skaičius padidėjo 
užbaigus naujos autostrados 
darbus, kuri išvarė vilkus iš jų 
senų vietovių.
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LIETUVIŠKOS 
KŪRYBOS IR 

ŠIRDIES ĮMONĖ
Valandėlė su industrialistu 

Leonu Petroniu
Žmonių tarpusavio santykių 

ir šeimų gyvenimo žinovai 
tikina statistiniais skaičiais, 
kad 50-60 nuošimčių patvirtina, 
jog susidaryta nuomonė apie 
pirmą kartą sutiktą žmogų yra 
reali ir patikima. O įstaigų bei 
įmonių personalinių skyrių 
vedėjai sako, kad šitas 
nuošimtis yra didesnis. Aš gy
venime patyriau, kad esu savo 
sprendimuose teisingas tarp 
90-100 nuošimčių. Ir kai prieš 
trejus metus istorinėje ii' gra
žioje Mackinavv vietovėje susi
pažinau su Dana ir Leonu Petro
niais, po kelerių metų susidary
tos nuomonės nepakeičiau. Abu 
nuoširdūs, draugiški, malonūs, 
simpatingi, o kas svarbiausia — 
širdimi ir meile gyvena lietu
viškais reikalais, aukomis 
remia visuomeninį, kultūrinį 
gyvenimą, jame patys aktyviai 
dalyvaudami. Dana ilgesnį 
laiką reiškėsi kaip solistė, 
puoselėjusi dainos meną, veikia 
skautuose. Leonas veikia Balfe, 
nuo 1983 metų direktorius. Su
sipažinom Kun. Juozo Kluonio 
klebonijoje. Prisiminiau savo 
keliones po Lietuvą, kai aplan
kyti dzūkai, išsikalbėjus pir
miausia paklausia, ar ponulis 
bei ponaitytė myli dainuoti. Jei 
taip, tai esi geras žmogus ir 
gausi nakvynę, jei ne, tai 
prisvilintą grikių košę gali tekti 
ragauti, nes nuo tokio atsakymo 
užsigavusi šeimininkė iš širdgė
los ir pamaišyti reikiamai už
miršta, o spirgučių nė nelauk. 
Tą vakarą, dar ir kitą visi 
susirinkę buvo geri dainininkai.

Danai gal ir netikome būrin, 
bet chorelis buvo gana geras. 
Gražiai dainuoja Leonas, bet jo 
brolis Pranas tikrai stiprus, gra
žiabalsis baritonas. Jiedu savo 
dainų skrynioje turi ir gražių

duetinių sutartinių.
Po pirmo susitikimo Macki- 

naw pavietoje, kitą vasarą vėl 
susitikome prie susisvajusio lie
tuviško kryžiaus ir trispalvės. 
Šio kryžiaus žymiausiais 
mecenatais pasirodo kaip tik 
buvo Dana ir Leonas Petroniai, 
paaukoję 1000 dol. ir pažadėję 
daugiau aukų. Iš kitų detroi- 
tiškių sužinojau, kad jo įmonė 
nuliedino liepsnas bei kitas me
talo dalis ir paaukojo pastaty
tam Dainavoje paminklui Ro
mui Kalantai ir visiems žuvu- 
siems už Lietuvos lasivę. Projek
tas buvo Stasės Smalinskienės 
Petroniai savo lėšomis išleido 
muziko A. Mikulskio Mišias. 
Balfo Detroito skyriui švenčiant 
organizacijos 40 m. sukaktį, po 
koncerto ir minėjimo vykusios 
vakarienės metu, pagerbiant 
Los Angeles vyrų kvartetą, 
kurie honorarą paaukojo lab
darai, visus svečius Petroniai 
pavaišino šampanu.

Viešėdamas Detroite, turėjau 
progos aplankyti „Petronis 
Industries, Ine.”. Vizitinėje 
kortelėje pažymėta „Carbide 
Contacts Our Specialty. Experi- 
ment & Prototype, Semi produe- 
tion. Light machining. Leo L. 
Petronis, general manager”.

įmonės patalpos gana didelės, 
naujos, labai moderniškai įreng
tos. Įstaigoje susipažiribme su 
Petronių dukrelėm, Virginija ir 
Renata. Virginija yra įmonės 
prezidentė. Ji gabiai, sumaniai 
atlieka savo pareigas. Gera 
administratorė, gera ir techni
kos žinovė. Vaikščiodami iš sky
riaus į skyrių, pastebėjome di
delę švarą, tvarką. Jauku ir gra
žu. Darbininkai yra savo srities 
specialistai ir jų paruošimas il
gai užtrunka. Čia padaromos 
labai preciziškos dalys elek-

Dešinėje Industries įmonės savininkas Leonas Petronis prie išrasto naujo 
aparato. Viduryje Balfo direktorė Rožė Ražauskienė.

- Nuotr. K. Ražausko

tronikai, televizijoms, radijo . 
aparatams, medicinos instru
mentams, įvairioms mašinoms. 
Visos mašinos, prie kurių dirba 
darbininkai, yra moderniškos, 
pagal paskutinius technikos 
reikalavimus. Leonas Petronis 
yra suprojektavęs kelias ' 
mašinas ir jas užpatentavęs. Jos 
padaro labai preciziškas dalis, 
kurių tikslumas yra skaičiuo
jamas milijonine dalimi. Darbi
ninkų poilsio kambariai švarūs, 
gražiai įrengti, su televizijos 
aparatais. Jie vaišinami kava. 
Darbininkai patenkinti gau
namu atlyginimu, moderniška, 
švaria aplinka. Darbas reika
lauja didelio susikaupimo ir dėl 
to darbininkai gauna priedus. 
Be to, jie turi pensijų planą, ap
mokamas atostogas, geras 
apdraudas.

I įmonę atėję radome vieną 
industrialistą, graikų kilmės, 
kuris tarėsi dėl vieno didelio 
užsakymo. Jis pabrėžė, kad visa 
tai, ką matome pasiekė lietuvio 
geniališkumas, geležinis darbš
tumas, plieninė valia, žmogiš
kai mylinti širdis. Mes džiau
giamės lietuvio pasiekimais, o 
dar labiau, kai kiti gerai įsikūrę 
užmiršta savo įgimtas metrikas, 
Petroniai didelėmis • • raidėmis 
įrašė savo pavardę į lietuviškos 
veiklos dienyną.

Vytautas Kasniūnas

BRANDUOLINĖS 
ELEKTROS STOTYS

J. VAIČELIŪNAS

Kaip Vakarų spauda praneša 
(P.C. 1986.12.11), sovietų bran
duolinės elektros stoties 
Černobilyje katastrofa atkrei
pė pasaulio dėmesį į sovietų 
tokių stočių tinklą. Sovietai 
savo branduolines įmones stato 
tyliai, slaptai. Tik kokia nors 
nelaimė išduoda tą paslaptį. 
Černobilio stoties katastrofa ir 
išdavė psauliui sovietų tų stočių 
statybos planą. Kai kurios tos 
stotys jau pilnai įrengtos ir vei
kia, o kitos dar nevisai baigtos 
statyti.

Viena tokių stočių yra Sos- 
novy Bor. Ji yra 45 mylios nuo 
Leningrado. Stotis 4 dalių. 
Kiekvienos dalies galingumas 
po 1000 megavatų. Stotis pilnai 
veikia.

Kita tokia stotis yra jau gir
dėta Černobilio prie Pripetės 
upės ir to pat vardo miesto apie 
60 mylių į šiaurę nuo Kievo, 
Ukrainos sostinės. Ji yra 6 
dalių, bet veikia tik 4 dalys. 
Ketvirtoji dalis ir sukėlė 
pasaulio dėmesį. Kiekvienos 
dalies galingumas po 1000 me- 
govatų. Greičiausia, kad 5 ir 6 
dalis nebus paruoštos veikimui. 
Pripetės miestas turėjo 49,000 
gyventojų, kurių 4000 buvo inži
nieriai, technikai ir kitoks tos 
stoties personalas.

Kursko rajone yra 5 dalių 
Kurchatovo stotis po 1000 mgv. 
kiekvienos dalies galingumo.

Apie 70 mylių į pietus nuo Smo
lensko yra Desnagorsko stotis 4 
dalių po 1000 mgv. galingumo. 
Dvi dalys jau veikia, o kitos dvi 
dalys bus baigtos 1987-90 
metais.

Pavergtoje Lietuvoje prie Ig
nalinos statoma 2 dalių tokia 
stotis. Tos stoties galingumas po 
1500 mgv. Šalia pastatytas 
Sniečkaus vardo miestelis, 
kuris mažai turi lietuviškų 
žymių. Stotis pastatyta kuror
tiniame rajone, sudarkant 
kurortinį grožį ir sveika
tingumą. Ta stotis turėjo pra
dėti veikti 1987 m., bet ji nėra 
dar pilnai baigta. Dėl tos stoties 
būkštauja ne tik Pabaltijo, bet 
ir Vakarų Europos gyventojai.

Viena tokia stotis yra prie 
Uralo kalnų, Sverdlovsko ra
jone. Stotis 4 dalių, bet dalių 
galingumas nevienodas: 
100-600 mgv. Sibire, Bilibino 
Atets rajone, Chuchi respub
likoje yra 4 dalių stotis. Jos 
galingumas mažas: po 12 mgv. 
kiekvienos dalies. Stotis pasta
tyta 1973-76 m.

Armėnijoje Metsamor 2 dalių 
stotis 25 mylios į vakarus nuo 
Yerevano. Jos galingumas 
407-408 mgv. Pastatyta 1976-79 
m. Balakovo stotis 3 dalių po 
1000 mgv. Kol kas veikia tik dvi 
dalys.

Kalinino rajone 4 dalių stotis 
po 1000 mgv. galingumo. Veikia

dvi dalys. Kitos dvi dalys pradės 
veikti 1987-90 m. Kola pusia
salyje veikia 4 dalių stotis. Kol 
kas galingumas po 440 mgv. 
Numatoma jos galingumą su
stiprinti. Į pietus nuo Voronežo 
veikia 5 dalių stotis. Galin
gumas nedidelis: tik viena dalis 
1000 mgv. galingumo. Vaka
rinėje Ukrainoje, Rivino rajone 
veikia 3 dalių stotis. Galin
gumas po 440 mgv. Pietinėje 
Ukrainoje veikia Konstantinov- 
kos vardo 3 dalių stotis. Kol kas 
veikia tik 2 dalys po 1000 mgv. 
galingumo. Zaporožės rajone 
yra 6 dalių stotis, bet veikia tik 
3 dalys po 1000 mgv. galin
gumo. Ukrainoje Netešino ra
jone veikia Chmelnickio vardo 
stotis. Ji vienos dalies, 1000 
mgv., galingumo.

Sovietai numato pastatyti dar 
vienuolika branduolinių 
elektros stočių. Jos bus pasta
tytos šiose vietovėse: Baški
rijoje, Kryme, Gorkio rajone, 
Charkovo rajone, Kostromos ra
jone, Minske, Odesoje, Rostove, 
Uralo kalnų pietinėje dalyje, • 
Voronežo rajone ir Totorių 
respublikoje. Nepasakyta, kur 
dabar yra Totorių respublika. 
Stalinas iš Krymo į Sibirą 
deportavo visus totorius. Stali
no įpėdiniai jų į savo kraštą ne
grąžino.

Naujos branduolinės stotys 
numatomos statyti nedidelės: 
1-2 dalių. Galingumas 500-1,500 
mgv.

Ar branduolinės stotys nesu
darys pavojaus žmonėms? Sa
koma, kad tos stotys užteršia 
orą taip, kad nuo tokio oro žmo
nės suserga vėžiu, ypač vaikai. 
Bet apie tai gali pasisakyti tos 
srities žinovai.

CHAGALL MASKVOJE

Puškino muziejuje rugpjūčio 
pradžioje atidaryta didelė Mare 
Chagall darbų paroda, kurioje 
telpa 90 tapybos ir 200 piešinių. 
Ši paroda surengta menininko 
šimto metų gimimo dienos 
sukakčiai paminėti.

VANDENS MĖGĖJAI

Europoje didžiausi minera
linio vandens naudotojai yra 
prancūzai ir italai. Skamba 
keistai vyno kraštams, bet pran
cūzai išgeria po 60 litrų vandens 
asmeniui į metus ir sudaro 
rekordą ne tik Europoje, bet ir 
visame pasaulyje. Italai išgeria 
po 50 litrų vidurkį asmeniui į 
metus.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

aa E. SLONKIENĖ aa J. SALADŽIUS

P. ir O. Michelevičiai O. Čerškienė
S. Plenienė J. ir A. Gražiai
O. Rusėnienė P. ir I. Vėbrai
J. Kuprinienė

aa. Z. SMILGA
aa. K. BRENCIUS B. Mikulskienė
T. Gelumbauskienė S. Plenienė
Ben Petrošius S. Paulionienė
B. Macnorienė B. ir J. Briedžiai

O. Siliūnienė
aa. G. IR N. RĖKLAIČIAI R. ir B. Lotožai

G. BaradienėM. Gabalis ir šeima

aa. S. JANULAITIENĖ
aa L. KAIRIENĖ

J. Smilgienė
A. ir S. Jelioniai N. Šėma
D. Vairiakojis E. ir P. Jokubkai
I. Kairytė B. Morkūnienė

i S. Plenienė
aa. Kun. F. GURECKAS O. Siliūnienė
K. ir E. Druskiai E. ir E. Čižinauskai
O. Bakaitienė į S. Lotukienė
J. ir P. Mačiuliai S. A. Kikilas
B. Peters
Bruno Baras aa. J. BERNATAVIČIUS
O. Lukienė O. Siliūnienė

Mr. & Mrs. Mark Grier
aa Mamytei prisiminti S. ir A. Jelioniai
Vanda Stankienė V. ir B. Bildužiai

S. Plenienė
aa. V. PAKETURIS

aa. A. SABALIŪNAS
R. Paketurienė
B. ir S. Stravinskai S. Plenienė

aa. Dr. O. VAŠKEVIČIŪTĖ aa. S. BALTAKEVIČIENĖ

O. Siliūnienė S. Januškienė
C. Mitkus H. Bagdonienė
B. ir B. Kazakaičiai A. Venclovienė
Dr. L. Griniūtė
B. Jaras aa. I. ADAMKEVIČIUS
F. Krumplienė J. Linkus
O. Elertienė E. Pagiris
Dr. K. Štuopienė F. Tarulienė
Dr. P. Sukūrys O. Šimkienė
A. ir V. Šauliai J. Druktenienė
M. Ročkuvienė H. Bagdonienė
B. Morkūnienė
Jarų šeima aa. N. ŠANTARIENĖ
Mr. & Mrs. S. Biolk

O, Siliūnienė
aa. J. GYLYS A. ir V. Valavičiai

A. Čepėnas
S. Stakėnienė
J. ir M. Stankūnai aa. H. JELIK
M. Kvedaras
Dr. T. N. Kazlauskas A. ir S. Jelioniai
Dr. K. Ambrozaitis aa. S. BARKUSJ. Gylienė
A. ir S. Jelioniai

t

aa. V. VASIUKEVIČIUS

J. Vasiukevičius

aa. K. GRINIENĖ

S. Plenienė
A. Venclovienė 
A. Tamošiūnienė

aa. A. TVERAS

L. Tverienė

aa. E. LISKEVIČIENĖ

J. Liskevičiūtė

aa. P. VENCLOVA

S. Plienienė 
V. ir P. Žolynai 
O. Siliūnienė 
O. Bakaitienė 
A. Pranevičienė 
J. ir J. Daunorai 
L. ir N. Griniai

M. Kvedaras 

aa. J. ANKUS

L. Šmulkštys
A. ir S. Jelioniai
J. ir B. Briedžiai
J. ir N. Jurkšaičiai
O. Bakaitienė
S. Plenienė
A. Ankų šeima
aa. P. GALĖNAS

S. Tiškevičius 
O. Bakaitienė 
V. ir J. Gasperai
M. Noreikienė 
A. ir V. Čepėnai 
M. Ročkuvienė 
J. ir A. Juškai 
E. ir V. Lapai 
pp. Raulinaičiai 
J. Lekas
A. Čepėnas 
A. Jankauskaitė 
S. Latvienė 
E. Ringus

Širdingai dėkojam
Lietuvos Dukterų Draugija

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED REAL ESTATE

NOW HIRING!!!
FULL & PART TIME 

LUBE TECH & MECHANIC 
SOOPER TUNE & BRAKES
4635 W. 63rd St., Chleago 

284-8100
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH

SIUVĖJA 
PILNAM LAIKUI

Ieškoma patyrusi siuvėja dirbti dienomis ant 
„overlock & straightstich” mašinų. 
Skambinti

648-5505

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
--------------------:------- --------------:-------

10% — 20% — S. -zo pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169

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

FOR rent

IMMEDIATE OCCUPANCY
2 bedrooms, 2nd floor, clean, all 
Utilities. Adults only. Vicinity 45th & 
Washtenaw. Call

847-3677

Česlovas Grincevičius
VIDUDIENIO VARPAI

Pasakojimai Ir pasakos

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją)

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais.

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32.

Užsakymus siųsti;
Draugas

4545 W. 63rd St. 
Chleago, IL 60629

ALOYZAS BARONAS

Daiktai kasdieniniai
POEZIJA

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

Duotas ir pilnas * Barono knygų 
sąrašas.

Kaina su persiuntimu $6.00
Illinois gyventojai dar prideda 40 ct. 

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

Chicann IL 60629

!0! jjįiil KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

ATIDARI APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadlenĮ 1 - 4 v. p.p.

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg. 
kamb. kondo: nauja 2% prausykla; ąžuoli
niai kabinetai; 5 namų apyv. daiktai; gazo 
šiluma ir centralinis vėsintuvas; balkonas; 
bute skalbykla; pasidėjimui skiepe kamb. 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jewel, vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą. 
CTA sustoja priekyje. Patogus ir elegentiš- 
kas. Paskubėkite pamatyti.

3611 W.6O PI. — 7 kamb. ir 4 dideli 
miegam, sav.; moderni virtuvė mamai; per
taisyta prausykla; 2 auto garažas; 3 kamb. 
butas pajamoms arba giminingai šeimai; 
St. Niek parapijoje; daug priedų — skubiai 
teiraukitės dabar.

3631 W. 65 St. — 1Vį aukšto namas prie 
65-tos ir Lawndale gerųje apylinkėje namai: 
5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam aukšte su gražia 
kabinetų virtuve ir moderniška prausykla. 
3 kamb. butas viršuj giminingai šeimai ar
ba pajamoms; ištisas skiepas; alum. papuo
šimas; naujas stogas ir elektra; centrinis 
vėsintuvas; 2 auto su atidarymu garažas; 
daug priedų — 65-ta ir Lawndale. Apžiūrė
kite dabar!

3546 W. 63 PI. — 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, 
pušim apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams 
žaisti kiemas. 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens.katilas, 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite - skambinkite dabar.

No. 913 — 55 Ir Kedzie 10 butų pelną 
duodantis mūrinis namas: 6 — 1 mieg., 2 
— 2 mieg. ir 2 — 3 mieg. butai; nauji žie
miniai langai ir verandos; pertaisytos 
prausyklos; nauji kilimai — $40,000 paja
mų. Yra skalbykla su pinigais vartojamomis 
skalb. mašinomis. Visi butai išnuomoti. 
Skambinkite dabar.

No. 934 - 67 Ir Lawndale: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 21/2 auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite.

No. 938 — 63 & St. Louis: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg. kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garžą turintį tepalui duobę; ištisas 
skiepas su virtuve sav.; daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St. Louis. Skambinkite 
dabar.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O’BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100

OrrtUIJ^. KMIECIK REALTORS 

" 7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900

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

Arti 83 Ir Pulaski — 3 mieg. mūrinis 
namas; formalus valgomasis; užbaig
tas skiepas; centralinis oro vėsintuvas; 
2 auto garažas — žema 70’s.

KENNEDY & DERBY R.E. 
735-8026



Tautos šventės minėjime. Iš kairės: „Draugo” bendradarbiai Jurgis Janušaitis ir Jonas Daugėla, 
kun. dr. Kazimieras Ruibys ir svečias ALT s-gos pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas.

PALAIDOTA
A.A. ALDONA SAKALAITĖ

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. rugsėjo mėn. 24 d.

LIETUVIAI FLORIDOJE

Daytona Beach, Fla.
GERAS TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 13 d. šioje kolonijoje ir šiais 
metais suruošė ALT s-gos Day
tona Beach apylinkių skyrius. 
Minėjimas pradėtas Prince of 
Peace bažnyčioje Ormond Beach 
pamaldomis, kur šv. Mišias 
atnašavo kun. dr. K. Ruibys, 
pradžioje Mišių primindamas ir 
šios dienos reikšmę, o pamokslo 
vietoje papasakojo įspūdžius iš 
okup. Lietuvos. Sv. Mišių skai
tymus atliko inž. K. Barūnas. 
„Sietynas”, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, drauge su 
oper. sol. Juoze Daugėliene 
pamaldas praturtino gražiomis 
lietuviškomis giesmėmis.

Po pamaldų salėje vyko aka
deminė minėjimo dalis. JAV ir 
Lietuvos himnus, dalyviams pri
tariant, giedojo op. sol. Juoze 
Daugėlienė, akompanuojant 
muz. A. Skriduliui. Įvadinį 
šventės prasmę nusakantį žodį 
tarė ALT s-gos Daytona Beach 
apylinkių skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, drauge iš- 
reiškdamas pasigėrėjimą gausiu 
dalyvavimu minėjime. Minė
jimą pradedant, inž. Kazimieras 
Barūnas perskaitė savo kūrybos 
gražią susikaupimo įžanginę 
maldą. Pirmininkas Vytautas 
Abraitis prezidiuman pakvietė 
klubo pirmininką Joną 
Daugėlą, St. Petersburgo ALT 
s-gos skyr. pirmininką inž. A. 
Šukį ir svečią pagrindinį kalbė
toją ALT s-gos pirmininką dr. 
Leoną Kriaučeliūną.

Prezidiumo svečiai klubo pir
mininkas Jonas Daugėla ir inž. 
A. Šūkis tarė po trumpą sveiki
nimo žodį. Vytautas Abraitis 
minėjimo dalyvius supažindino 
su svečiu dr. Leonu Kriaučeliū- 
nu, aptardamas jo plačią orga
nizacinę veiklą, išeitą mokslą, 
lietuviškų užmojų rėmėją, stam
bų aukotoją. O kas dr. Leono 
Kriaučeliūno nepažįsta? Gal tik 
tas, kuris nesidomi lietuviš
kuoju gyvenimu ir neskaito lie
tuviškos spaudos.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
palyginant neilgoje, bet labai 
gerai paruoštoje paskaitoje 
iškėlė tris motyvus — praeitį, 
dabartį ir ateitį. Istorinius 
įvykius aptarė gana įdomiai, 
nauja mintimi, išryškindamas 
lietuvių tautos didingą praeitį, 
mūsų valdovų, ypač Vytauto Di
džiojo, ryžtą?svetimųjų klastas, 
siekiant sutrukdyti mūsų valdo
vams siekti Lietuvai pri
deramos vietos kitų valstybių 
tarpe. Palietė dabartinius išei
vijos uždavinius, siekimus ir 
jėgų konsolidavimą, siekiant 
Lietuvai laisvės. Išryškino kovo
jančios tautos drąsą, naujus pro
veržius, religijos svarbą, sie
kiant išlikti sava tauta ir sie
kiant Lietuvai laisvės. Savo

turiningą kalbą pailiustravo 
gyvais pavyzdžiais. Kalba 
susilaukė dalyvių didelio dė
mesio ir palydėta audringais 
plojimais.

Meninėje dalyje akt. Ona 
Mironienė ir rašytojas Andrius 
Mironas paskaitė A. Norimo 
kūrybos — Velnio sūpynės ir 
Varpas Gauduonis.

Vytautas Abraitis, baigiant 
oficialiąją dalį, padėkojo svečiui 
dr. L. Kriaučeliūnui už gerą 
kalbą, programą atlikusiems ir 
visiems bet kuo prisidėjusiems 
prie sėkmingo Tautos šventės 
minėjimo. Skyriaus narės, vado
vaujant Natalijai Subačienei, 
Stellai Abraitienei, Onai Žoly- 
nienei, visiems dalyviams pa
tiekė skoningai paruoštų, gerų 
valgių vaišes. Stalai buvo gra
žiai dekoruoti gėlėmis ir JAV ir 
Lietuvos vėliavėlėmis.

Pabaigoje Onai Karašienei va
dovaujant, buvo iš lairaėą šuli
nio paskirstytos laimėtojams 
dovanos, kurias taip gausiai su
aukojo šios kolonijos lietuviai ir 
rengėjai už jas visiems auko
jusiems nuoširdžiai dėkoja. Po 
to skyriaus valdyba, programos 
atlikėjai, talkininkai ir svečias 
valandėlei stabtelėjo Veronikos 
ir Jurgio Janušaičių namuose, 
kur jaukioje nuotaikoje su 
svečiu pasidalinta įspūdžiais ir 
arčiau susipažinta. Svečias dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir pirmi
ninkas Vytautas Abraitis šeimi
ninkams už šią progą išreiškė 
padėką.

Minėjimas buvo gerai suor
ganizuotas, dalyviais labai 
gausus ir praėjo gerai, palik
damas visiems malonų įspūdį.

POPIETĖ SU BIRUTE

Prieš vienerius metus į šią 
gražią lietuvių koloniją atvyko 
ir visam laikui apsigyveno 
mūsų žymioji rašytoja, už savo 
kūrybą laimėjusi visą eilę 
premijų, Birutė Pūkelevičiūtė. 
Ji nuo pat atvykimo į šią kolo
niją tuojau įsijungė į lietuvių 
gyvenimą, visada lanko ruošia
mus renginius, dalyvauja 
minėjimuose ir socialiniuose 
susibūrimuose. Ji ramaus būdo, 
dabar atsidėjusi naujai kūrybai, 
o pabendravimuose labai miela 
pokalbininke. Kad arčiau ši 
kolonija su ja susipažintų, klubo 
valdyba, vadovaujama Jono 
Daugėlos, ruošia literatūrinę 
popietę-susitikimą su Birute 
Pūkelevičiūte spalio 2 d. 1 vai. 
p.p. Prince of Peace parapijos 
salėje. Birutė ne tik žymi rašy
toja, bet ir aktorė, gebanti ypa
tingai gerai interpretuoti žodinę 
kūrybą.

Klubo valdyba maloniai kvie
čia visus, besidominčius litera
tūra, popietėje su Birute daly
vauti. Tai retas renginys mūsų 
nausėdijoje, ir rašytojai Birutei 
liekame dėkingi už šią gražią 
progą. Po to visų pabendra
vimas prie kavos puoduko.

MŪSŲ KOLONIJOS

Putnam, Conn.

RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS

Spalio 25 d. Nakaltai Pradė
tosios Marijos vienuolyno rė
mėjai vėl susirenka Putname 
pasidalyti vasarą surinktu 
džiaugsmo derliumi. Šiemet iš 
tikro turime kuo džiaugtis ir di
džiuotis.

Pirmiausia galime pasigėrėti 
600 metų Lietuvos krikšto jubi
liejaus mums atneštu turtu ir 
viso pasaulio dėmesiu šiai mūsų 
iškilmei bei mūsų tautos išti
kimybei Kristaus Bažnyčiai. Šio 
jubiliejaus minėjimai Lietuvoje,^ 
Vatikane, mūsų gyvenamose 
apylinkėse ir dar labiau 
kiekvieno mūsų širdyje išryški
no mūsų ryšį su Kristumi ir jo 
dovanotos meilės prasmę mūsų 
gyvenime. Nėra abejonės, kad 
tai yra didelis įnašas į mūsų 
šeimų ir visos bendruomenės 
santykius, ties minėdami Kris
taus atneštą išganymo dovaną 
mūsų tautai, dar stipriau paju
tome, kad jo skelbiamos meilės 
esmė yra atleisti ne septynis, 
bet septynias dešimtys septynis 
kartus.

Nemažiau reikšmingas mums 
ir arkivyskupo Jurgio Matulai
čio paskelbimas palaimintuoju,

KLEBONAS KVIEČIA

Prince of Peace naujasis kle
bonas oficialiai pakvietė per 
klubo valdybą visus šios 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
„Octoberfest” renginyje spalio 9 
d. 5:30 vai. po pietų Prince of 
Peace parapijos salėje. Lietuviai 
numato šiame renginyje daly
vauti. Moterys dalyvaus pasi
puošusios tautiniais drabužiais 
ir programoje dalyvaus drauge 
su Lietuvos vėliava. Klubo 
valdyba prašo visus apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti ir 
tuo pačiu parodyti šios parapijos 
klebonui savo dėkingumą už lei
dimą naudotis bažnyčią pamal
doms bei salę renginiams.

PRISIMINĖME A. A. 
ANTANĄ RAMANAUSKĄ

Rugpjūčio 3 d. mirė Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris 
a.a. Antanas Ramanauskas. 
Pagal tradicijas, sukakus ketu
riom savaitėm nuo jo mirties, 
Šv. Pauliaus bažnyčioje rugsėjo 
5 d. buvo prisimintas jo šviesus 
atminimas šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. dr. K. Ruibys. Pa
maldų metu giedojo „Sietyno” 
choras, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, ir oper. sol. 
Juoze Daugėlienė. Prisiminimą 
ruošė a.a. Antano našlė Izabelė 
ir sūnaus Vytenio šeima. Daly
vavo bažnyčioje, o po to I. Ra
manauskienės namuose pus
ryčiuose didelis būrys šios kolo
nijos lietuvių.

Jurgis Rimtautas

„Dievas suteikė Aldonai pa
ramą jos gyvenime, nes ji visuo
met turėjo gilų tikėjimą į Dievą 
Sutvėrėją... Mes jai esame dė
kingi už jos darbus mūsų pa
rapijoje ir jos palikimą mums jos 
krikščioniško pavyzdžio”. Taip 
pamoksle prel. Jonas J. Char- 
lebois paminėjo Aldonos Saka- 
laitės gyvenimą ir jos nuoširdų 
prisirišimą prie Bažnyčios, 
kalbėdamas Aldonos laidotuvių 
šv. Mišiose Šv. Pauliaus bažny
čioje Valparaiso, Indiana.

Aldona, kuri gyveno Valpa
raiso miestelyje, prisidėjo en
tuziastiškai prie Sv. Pauliaus 
parapijos apaštalavimo ir peda
goginės veiklos, ypač šeimos rei
kaluose, vadovaujant seselei 
Judy Murphy.

ypač Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų rėmėjams, kurie 
džiaugiasi šio vienuolyno nuos
tabiu krikščioniškai lietuvišku 
apaštalavimu ir kurių veiklos 
tikslas yra šio vienuolyno stei
gėjo palaimintojo Jurgio Matu
laičio darbų ir aukos atgarsio 
puoselėjimas mūsų kasdieninia
me gyvenime.

Todėl šis sąskrydis prasidės 
9:30 vai. vienuolyno Raudon
dvary rodoma vaizdajuoste iš 
Romos iškilmių, švenčiant 
krikšto jubiliejų ir arkivyskupo 
Jurgio beatifikaciją. Rėmėjai, 
besirinkdami iš plačios apylin
kės, galės prisijungti prie šios 
vaizdajuostės stebėtojų. Š. Mi
šios prasidės 11:30 vai. koply
čioje. Jas laikys kun. V. Cuku- 
ras, vienuolyno kapelionas. 12 
vai. bus pietūs, pabendravimas 
tarpusavy ir su seselėmis, eina
mieji reikalai.

Kadangi rėmėjų sąskrydžiai 
visada skiriami mirusiems rė
mėjams ir jų artimiesiems prisi
minti, tai po pietų 1:30 vai. susi
rinkę rėmėjai aplankys vienuo
lyno kapines, pasimels už miru
sius ir dalyvaus paminklų šven
tinime.

Po to 2:30 vai. salėje po koply
čia bus sės. O. Mikailaitės ir sės. 
M. Dolores paruoštas skaidrių 
montažas apie palaimintąjį Jur
gį Matulaitį.

Solistės Laimos Stepaitienės 
religinis koncertas, akompanuo
jant Manigirdui Motekaičiui, 
prasidės 3:30 vai. vienuolyno 
koplyčioje. Sąskrydžio užbaigai 
5 vai. bus bendras susirinkusių
jų užkandis. Po užkandžio, jei
gu bus norinčių, J. Bružas dar 
kartą parodys vaizdajuostę iš 
Romos iškilmių.

Seselės kviečia visus dalyvau
ti, ir rėmėjai laukia malonaus 
susitikimo bei pabendravimo 
šios programos nuotaikoj tarp 
gražių prisiminimų bei rudens 
spalvų. Apie dalyvavimą prašo
ma pranešti seselėms telefonu 
203-928-5828 arba šiuo adresu: 
Immaculate Conception Con- 
vent, Rt. 1, Putnam CT 06260.

Č. Masaitis

Ačiū, miela žmona ir miela mamyte, už savo 
, atsilankymą mūsų sapnuose.

, Tavo šeima

DVIEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANTANINA 
KAUŠIENĖ 
(ERCIUTĖ)

Šv. Mišios bus atlaikytos 1987 m., rugsėjo 27 d., 
sekmadienį, 5 vai. vakare Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi prisiminti ją 
savo mintyse ir maldose.

Nuliūdę vyras Petras, dukros, žentai ir anūkas.

Po Mišių bažnyčioje, kurioje 
tarpe giminių daugiau kaip 
šimtas dalyvavo daugiausia bu
vusių tarnautojų Prudential In
surance kompanijos, Aldonos 
kūnas buvo nulydėtas į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. Ten 
apeigas taip pat atliko prel. 
Charlebois. Aldona gedulingai 
buvo palaidota šalia savo 
tėvelio, kuris mirė 1976 metais, 
ir motinos, kuri mirė 1984 me
tais.

Aldona, 66 metų amžiaus, 
mirė rugsėjo 16 d. Paliko dide
liame nuliūdime brolį Ričardą 
ir jo sūnų ir kitus gimines, drau
gus ir pažįstamus. Ji buvo Igno 
Sakalo, ilgamečio „Draugo” re
daktoriaus, ir Sofijos Sakalienės 
duktė. Jos motina buvo žymi 
Moterų sąjungos veikėja ir šios 
organizacijos organo Moterų 
Dirvos redaktorė. Aldona dirbo 
ilgus metus kaip chemikė ir 
kompiuterių ekspertė Pruden
tial Insurance kompanijoj, iš ku
rios išėjo į pensiją.

Kapinėse su giminėmis buvo 
Aldonos draugai ir kai kurie, 
dirbę su ja Prudential Insurance 
kompanijoj. Tarp jų buvo Sofija 
Budvytytė-Kunstmanienė, kuri 
gyvena St. John, Ind., ir kuri 
dirbo kartu su Aldona. Ji sakė, 
kad Aldona buvo labai mėgiama 
ir kilni lietuvaitė. Taip pat prie 
kapo buvo dr. Leonardas Šimu
tis su žmona Zita, J. Mickeliū- 
nienė, seselė Perpetua, broliai 
Tadas ir Vincas. Dr. Šimutis yra 
sūnus a.a. Leonardo Šimučio, 
„Draugo” redaktoriaus, kuris 
daugelį metų kartu dirbo su Ig
nu Sakalu.

Aldona savo gyvenime 
surinko daug istorinės medžia
gos iš savo tėvo veiklos. Jis buvo 
vienas iš žymiausių filatelistų. 
Jos brolis Ričardas Sakalas, ku
ris ilgus metus dirba U.S. pašte, 
gyvena Marąuette Parke (7319 
S. Maplewood Avė.).

Laidotuvių direktorius buvo 
Moeller Funeral Home, Valpa
raiso, Indiana. Po laidotuvių Mi
šių bažnyčioje pietūs dalyviams 
buvo parapijos salėje.

Stasys Pieža

A.tA.
ANTANAS POŠKA

Gyveno Rockford, Illinois.
Mirė 1987 m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 71 m. amžiaus.
Gimė Glasgow, Škotijoje, augo Lietuvoje, Vilkaviš

kio apskrityje.
Amerikoj išgyveno 40 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija 

(Miliauskaitė); duktė Antoneta; du sūnūs Rolandas ir 
Lee Dovydas; dvi marčios ir 4 anūkai; brolis Juozas.

Reąuiem Mišios bus atlaikytos Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Rockford.

Nuliūdę žmona, duktė ir sūnūs su šeimomis.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
šiais metais rugsėjo 22 d. po trumpos ligos mirė, sulaukęs 80 
m. amžiaus

A.tA.
JONAS GUMBARAGIS

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Ukmergėje. Amerikoje išgyven 36 m.

Pasiliko dideliame skausme žmona Elizabeth (Ancseraus- 
kaitė); dukra Rūta Abramikas, vyras Algimantas; sūnus 
Eimutis, žmoba Judy; anūkėliai Mathew ir Ann; Lietuvoje 
sesuo Konstancija Stelionis su šeima ir mirusio brolio šeima 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero seselių Marąuette Parko 
skyriaus rėmėjų draugijai.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 9 v.v. Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę žmona, duktė ir sūnus.

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

KOPLYČIOS
AERODROMUOSE

Chicagos aviacijos komitetas 
vienbalsiai pritarė aldermano 
G. Hagopiano pasiūlymui 
O’Hare aerodrome geroje vietoje 
įruošti koplyčią, vieton dabar 
esančios rūsyje. Taip pat komi
tetas, pasiūlius seniūnui W. F. 
Krystyniak, paskatino įrengti 
koplyčią Midway aerodrome.

NAFTA
Kuveitas šiomis dienomis nu

pirko didelius kiekius Šiaurės 
jūros naftos savo rafinerijoms 
Europoje. Kraštas lengvai 
galėtų parūpinti savo alyvą, bet 
jam svarbu neperviršinti OPEC 
uždėto gamybos kontingento.

GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

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

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

Telefonas —'523-0440

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

VASAITIS-BUTKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003
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x Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus pagrindinės 
iškilmės Amerikoje bus Chica
goje Padėkos savaitgalio metu 
lapkričio 26-29 dienomis, o 
Kanadoje — Toronte lapkričio 
14-15 dienomis.

x Vitas Laniauskas ir litua
nistinės mokyklos mokįniai 
Rimas Putris ir Audra Prial- 
gauskaitė padeklamuos patrio
tinių eilėraščių Tautos šventės 
minėjime, kurį rengia LB Mar
ąuette Parko apylinkės valdyba 
rugsėjo 27 d. parapijos salėje 
tuoj po pamaldų 11:30 vai. r. 
Visi lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

x Operos laimėjimų knygu
čių šakneles, kurie dar ne
grąžino, prašomi grąžinti jau 
dabar, nes laimingųjų bilietų 
traukimas jau nebetoli — lap
kričio 7 d. Lietuvių Kultūros 
Balzeko muziejuje. Operos val
dyba prašo šiuo būdu pradėti 
sunkiuose finansiniuose reika
luose, kad būtų galima pavasarį 
pastatyti naują operą.

x Hong Kong ir komunis
tinės KirJjos vaizdai video 
filme paruošti ten keliavusių 
farmacininko Algio Ankaus ir jo 
mamos gail. sesers Onos bus ro
domi šį sekmadienį Lietuvio so
dyboje Alvudo pažmonyje nuo 2 
v. p.p. Kun. Juozo Juozevičiaus 
kilnios mintys, maldos už gyvus 
ir mirusius ir palaiminimas. 
Gydytojo atsakymai į sveikatos 
reikalu paklausimus. Kraujo
spūdžio matavimas. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami.

x Lietuvių pensininkų są
jungos narių rudeninis susi
rinkimas bus antradienį, rug
sėjo 29d., 1 vai. p.p. Šaulių na
muose. Į susirinkimą pažadėjo 
atvykti Skuodžių šeima ir Balfo 
pirm. Marija Rudienė.

x „Kernavės” skaučių tun
to sueiga bus šį sekmadienį, 
rugsėjo 27 d. 9:15 vai. ryto visos 
kernavietės dalyvauja šv. Mi
šiose Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų iškilminga sueiga Jau
nimo centro mažojoje salėje. Vi
soms dalyvavimas privalomas. 
Dalyvauti kviečiami tėveliai ir 
svečiai.

x Lietuvių Tautinių namų
naujoji vadovybė, nuomoja 
atnaujintas patalpas organiza
cijoms bei šeimyniniams rengi
niams: pokyliams, pietums, 
susirinkimams. Turtingas 
valgiaraštis (meniu). Susi
tarimui kreiptis: Vyt. Jonušas
tel. 598-4662, Ir. Kriaučeliū- 
nienė — 460-2123 (vakarais).

v (sk.)

x Pas Norman Bursteiną, 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius, 679 No. Michi
gan Avė., 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron St.), Chicago, IL 
60611. Tel. 263-5826.

(sk.)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI 7-7747.

(sk.)

ARAS
Dengiame ir taisome visų rūšių 

STOGUS
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

737-1717
arba tarp 10 v.r. ir H v.v.

Tel. 434-9655 I

x Aldona Prapuolenytė
daug rūpesčio įdėjo or
ganizuojant puikiai pavykusią 
A. Maceinos atminimui skirtą 
minėjimo popietę, o dabar kvie
čia su dr. J. Reklaitiene ir A. 
Daugirdiene į Chieagos lie
tuvėms moterims jau tradicija 
virtusias moterų rekolekcijas 
Fullerton Cenacle spalio 2-4 d. 
Jų iniciatyva tos rekolekcijos 
įvyksta paskutiniais 10 metų ir 
nuo dalyvių skaičiaus šiais me
tais priklausys ar ir toliau jos 
bus tęsiamos. Rekolekcijas pra
ves kun. dr. V. Cukuras.

x Algis ir Neris Šimkai,
muz. Stasio Šimkaus sūnūs 
gyvenantieji Floridoje, atvyks
ta dalyvauti savo tėvo gimimo 
100 metų sukakties minėjime, 
kuris rengiamas spalio 4 d. 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami dalyvauti šiame mi- 
nėjime-koncerte.

x Daivos Markelytės, šiuo 
metu gyvenančios Saudi Ara
bijoje, per vasarą viešėjusios pas 
tėvus Cicero, ,,Chicago Reader” 
rugsėjo 4 d. numeryje išspaus
dino straipsnį „First Person: An 
Arabian Women”. D. Markelytė 
Riyadhe mieste dėsto anglų kal
bą mergaičių kolegijoje.

x Dail. Ada ir dr. Pranas 
Sutkai, Homewood, III., nuo
širdūs „Draugo” rėmėjai, ne
galėdami dalyvauti „Draugo” 
metiniame bankete, kuris bus 
rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
Martiniąue salėje Evergreen 
Park, III., atsiuntė 100 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū.

x „Chicago Sun-Times” 
rugsėjo 20 d. kelionių skyriuje 
buvo aprašymas apie Kauno 
velnių muziejų. William J. 
Eaton „Los Angeles Times” ko
respondentas rašė, kad muziejus 
turbūt vienintelis toks muziejus 
pasaulyje, turintis 800 
velniukų. Jį aplanko daugiau 
kaip milijonas svečių. Antano 
Žmuidzinavičiaus 260 velniukų 
rinkinys sudarė muziejaus 
pagrindą.

x Visus buvusius Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
East Chicagoje parapiečius 
prašome jungtis į Gary lietuvių 
Šv. Kazimiero parapiją ir jau
nimą registruoti į Gary lituanis
tinę mokyklą bei religines 
klases. Tel. 219-882-1171.

x Už a.a. inž. Kazimierą ir 
sol. Izabelę Motekaičius šv. 
Mišios bus atnašaujamos Jėzui
tų koplyčioje pirmadienį, 
rugsėjo 28 d., 8:30 vai. ryto. 
Mišių metu giedos sol. Prau
rimė Ragienė, gros smuiki
ninkai Povilas ir Vanda Ma- 
tiukai. Visi kviečiami.

(sk.)

x Montrealio mergaičių 
choras „PAVASARIS” pirmą 
kartą pasirodys Chicagoje rug
sėjo 26 d., šeštadienį 7 vai. 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami Vaznelių prekyboje. Liet. 
Mot. Fed. Chieagos klubo val
dyba maloniai kviečia vi
suomenę atsilankyti,

(sk.)

x Gerojo Ganytojo rude
ninis piknikas Cedar Lake, In
dianoje, ruošiamas rugsėjo 27 d. 
Visuomenė kviečiama ten džiu
giai praleisti sekmadienį, išban
dyti savo laimę loterijoje ir su
sipažinti su tos vietos reikalais. 
Kas turi paaukoti loterijai 
fantų, skambinti 737-4148 arba 
778-5434. Ten ir registruojasi 
norintys vykti nuomojamu au
tobusu. Kelias: 94, autostrada į 
Indianą — 41 keliu (Indianapo- 
lis Blvd.) į pietus iki Cedar Lake 
— ties šviesa 133 gatve į rytus, 
iki dešinėje pasirodo ežeras, po 
to pakrantės vaistinė (John’s 
Pharmacy) — nuo jos Cline gat
vė į šiaurę priveda prie Gerojo 
Ganytojo vartų.

(sk.)

Montrealio mergaičių choras „Pavasaris” su dirigente muz. Ingrid Tark ir administratore Jad
vyga Baltuoniene. Nuotr. Robert Ruffo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAVASARIS RUDENI

Vasarą Chicagoj lietuviškas 
veikimas aprimsta, nors ir 
vyksta įvirių organizacijų 
gegužinės. Tačiau salėse nebėra 
nei koncertų, nei vakaronių ar 
parodų. Bet tik prabėga Darbo 
dienos savaitgalis ir pasipila 
įvairūs renginiai tą pačią dieną,

x „Marguučio” sukaktu
vinis banketas bus spalio 24 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Rezervacijoms skambinti po 6 
v.v. S. Džiugienei 925-3682 ir G. 
Rimkienei 246-1938.

x Kun. P. Kairiūnas Coga-, 
ry, AB, Kanada, A. Pietaris, 
Kearny, N.J., Petre Pekarskis, 
Delhi, Ont., Kanada, Will Sumi- 
la, Trumbull, Conn., VI. Pleč
kaitis, Richmond Hts., Ohio, A. 
Gaurys, Prevost, Qc., Kanada, 
kiekvienas, pratęsdamas 
„Draugo” prenumeratą, pridėjo 
po 15 dol. auką už grąžintas 
laimėjimų šakneles arba kaip 
auką „Draugo” stiprinimui. 
Labai dėkojame.

x Janina Petraitis, East 
Chicago, Ihd., grąžino laimėji
mų šakneles, pridėjo 20 dol. 
auką su prierašu: „... linkiu 
daug daug kantrybės jūsų dar
buose, jūsų skaitytoja per 37 
metus”. Nuoširdus ačiū už auką 
ir linkėjimus.

x Reda Ardytė, Cleveland, 
Ohio, jaunosios kartos „Drau
go” skaitytoja, grąžindama 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką. Juzefą Prenskienė iš 
Chieagos atsiuntė 16 dol. Abiem 
tariame nuoširdų ačiū.

x Vinco Bigelio obuolių so
de, 8646 W. Kruger Rd., Three 
Oaks, Mich. 49128 galite 
nusipirkti žiemai skanių 
obuolių, šviežios obuolių sunkos 
ir medaus. Iš Interstate 94 kelio 
4-A išvažiavime bus 12-tas ke
lias. Važiuoti į rytus iki Lake- 
side Rd. Sukti kairėn ir važiuo
ti iki Kruger Rd. Sukti dešinėn 
ir už (4 mylios dešinėje pusėje 
bus obuolių sodas. Inform. 
tel. 616-756-9023.

(sk.)
x Antras kaimas šį sezoną 

pasirodo šeštad., spalio 10,17 ir 
24 (8 v.v.) ir sekmad. spalio 11 
ir 18 (6 v.v.) Playhouse, 2515 W. 
69 St. Siekiant patogumo žiūro
vams vietų skaičius ketvirta
daliu sumažintas, todėl pravar
tu staliukus rezervuoti anks
čiau 471-1424.

(sk.)
x Už, prieš vienus metus 

mirusio, a.a. Vytauto Žemai
čio sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios ateinantį šeštadienį, rug
sėjo 26 d., 10 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Prašome 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ir prisiminti a.a. Vy
tautą savo maldose.

Šeima
(sk.)

tą pačią valandą, tik kitoj pa
talpoj, kad net nežinai į kurią 
pusę bėgti.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, tuo 
reikalu nereikės galvos sukti — 
yra tik vienas renginys: tai „Pa
vasario” koncertas.

„Pavasario” choras yra jaunų 
Montrealio lietuvaičių būrelis, 
mėgstantis dainą. Chorui va
dovauja Jadvyga Baltuoniene. 
Dirigentė yra estė Ingrid Tark, 
akompaniatorius Jeff Fisher.

„Pavasaris” yra dainavęs ne 
tik Kanadoj, bet ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, būtent 
Los Angeles, Bostone ir kitose 
vietovėse, bet Chicagoj pasi
rodys pirmą kartą. Spaudoj 
atsiliepimai apie šį Montrealio 
mergaičių vienetą yra labai ge
ri. Sunku prisivilioti Chieagos 
jaunimą į salę, bet galgi „užsie
nietės” turės daugiau magiškos 
jėgos.

Gegužinės pasibaigė, mau
dymosi sezonas irgi. Ir „Pava
sario” koncertas yra pirmas 
renginys šį rudenį, tad rugsėjo 
26 d., šeštadienį, pasukime savo 
žingsnius Jaunimo centro link 
paklausyti devynbalsių lakš
tingalų, kaip jas apibūdino tie, 
kurie jau girdėjo jų atliktą 
programą.

Koncertas salėje prasidės 7 
vai. vak., o po to kavinėje bus 
galima prie vyno stiklo susitikti 
jaunas dainininkes ir jų vadoves 
ir maloniai praleisti dar keletą 
valandėlių. Liet. Mot. fed. Chi
eagos klubo valdyba kviečia tiek 
jaunimą, tiek vyresniuosius at
silankyti į pirmą kartą Chi
cagoje „Pavasario” koncertą, 
susipažinti su jaunom ir gra
žiom lietuvaitėm ir pasidžiaugti 
jų gražiu dainavimu.

Al. Likanderienė

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Rasa Sutkutė š.m. gegužės 9 
d. baigė magna eum Įaudė meno 
studijas Syracuse universitete, 
įsigydama bakalauro laispnį. 
Rasa buvo Illinois Scholar ir 
National Honor Society narė, 
visus 4 metus buvo universiteto 
garbės sąrašuose ir laimėjo R. R.

Mokytojai J. Matulaitienei vadovaujant, įvairaus amžiaus tautinių šokių šokėjai pašoko keturis 
šokius per Mokytojų studijų savaitės atsisveikinimo vakarą.

Nuotr. Viktoro Jautoko

George Vander Sluis Memorial 
premiją už piešimą ir Jack 
Unruh premiją už iliustraciją. 
1986 metų pavasarį studijavo 
meną Londone, Syracuse 
universiteto užsienio programos 
skyriuje, keliavo po Belgiją, 
Prancūziją, Šveicariją, Škotiją ir 
Angliją. Ten susipažino su 
daugelio muziejų meno kolekci
jomis, aplankė privačias daili
ninkų studijas, žavėjosi Henri 
Moore skulptūromis ir Francis 
Bacon tapyba. Tais pačiais 
metais dalyvavo Čiurlionio 
galerijoj penkių dailininkių pa
rodoj „Bruožai”.

Rasa Sutkutė

Nuo pat mažens Rasa domė
josi įvairia kūryba: piešė, skulp- 
tavo, degino medį, stovyklau
dama suko verbas. Taip pat rašė 
eilėraščius lietuvių ir anglų 
kalbomis, už kuriuos yra 
laimėjusi premijas. 1982 metais 
Homewood moterų gildą jai pa
skyrė stipendiją vasaros meno 
kursui Illinois State universi
tete Bloomington, III. 1986 m. 
pavasarį laimėjo II vietą „Se- 
venteen” žurnalo paskelbtose 
varžybose už mišria technika 
atliktą kūrinį. Pakviesta 
bendradarbiavo Home-
wood-Flossmoor aukštesniosios 
mokyklos žurnale EDDA ir 
Syracuse universiteto laik
raštėlyje „Eąual Time”, 
iliustruodama studentų kūrybą.

Be to, Rasa gyvai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, lanky-

JA VALSTYBĖSE

— A.a. dr. Stasys Jasaitis 
staigiai mirė rugsėjo 22 d. savo 
namuose, Bostone. Velionis 
buvo gimęs 1927 m. gegužės 3 
d. Bus pašarvotas ir bus atsi
sveikinimas Bostone, o laidoti 
bus nuvežtas į Los Angeles, 
Calif., kur gyvena sūnus ir 
duktė. Plačiau parašysime 
vėliau.

— Kun. Stasys Raila, šiuo 
metu dirbąs Atsimainymo pa
rapijoje Maspeth, N.Y., rugsėjo
14 d. suėjo 80 metų amžiaus. Su
kaktuvininkas yra gimęs 1907 
m. rugsėjo 14 d. Luokės mies
telyje, Žemaitijoje. Kunigu 
įšventintas Kaune 1933 m. 
balandžio 1 d. Lietuvoje dirbo 
keliose parapijose ir su 
angelaičiais bei pavasari
ninkais. Nuo 1939 m. gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Dirbo Philadelphijoje ir ki
tose parapijose, paskiausiai 
Brooklyne. Taip pat tiek Lie
tuvoje, tiek Amerikoje bendra
darbiauja spaudoje.

— A. a. sės. Pauleta Žalne- 
raitytė, domininkonių vie
nuolyno narė, mirė rugsėjo 2 d., 
būdama 80 metų amžiaus, Ami- 
tyville vienuolyne. Gimusi 
Brooklyne Apreiškimo parapi
joje. Vienuolyne būdama 50 
metų skyrė savo gyvenimą 
mokyklai įvairiose parapijose. 
Kurį laiką ji buvo Apreiškimo 
parapijos Brooklyne parapinės 
mokyklos* mokytoja.

— A.a. Sofija Aleksandra
vičienė, anksčiau gyvenusi 
Brooklyne, mirė rugsėjo 4 d. 
Sunny Hills, Fla., kur buvo su 
vyru išsikėlusi leisti senatvės 
dienas. Palaidota iš Apreiškimo 
parapijos Cypress Hills 
kapinėse Brooklyne. Nuliūdime 
liko vyras Kvirinas ir du 
posūniai.

— Kun. Petras Baniūnas,
OFM, „Darbininko” ilgametis 
administratorius, rugsėjo 1 d. 
suėjo 75-rius metus amžiaus. Jis 
yra kilęs iš Anykščių, vienuolis 
pranciškonas nuo 1939 m. liepos
15 d. Kunigu įšventintas Itali

joje 1940 m. birželio 2 d. Gyven

damas Roselando ir Lemonto 
Maironio lituanistines
mokyklas bei skautaudama 
Aušros Vartų tunte. Taip pat ji 
šoko lietuvių tautinių šokių 
šventėse, dainavo dainų 
šventėje Toronte. Gyvendama 
tolimame Syracuse mieste, 
neatsisakė talkinti „Laiškai lie
tuviams” redakcijai, atlikdama 
vinječių ir viršelių projektus.

Rasa mėgsta muziką, burlen
tės bei orinio sportą ir egzotišką 
kulinariją. Baigusi studijas 
trumpai atostogauja: žada 
pakeliauti po Japoniją, Kiniją, 
Nepalį, Indiją, vėliau su 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresu po Australiją. Kitais 
metais planuoja tęsti meno 
studijas, siekdama magistro 
laipsnio. Rasa yra jauniausia 
dail. Ados ir dr. Prano Sutkų 
duktė.

damas Italijoje po karo rūpinosi 
lietuvių pabėgėlių, patekusių į 
Italiją reikalais, šalpa ir 
išvykimu į užjūrio kraštus. 
„Darbininko” administrato
rium dirba daugiau kaip 30 
metų. Jis yra sustiprinęs jo 
finansines pozicijas, rūpinęsis 
knygų leidimu. Ir dabar dar 
uoliai darbuojasi, nežiūrint 
amžiaus ir sunkumų.

— Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Atlanto suvažiavimas bus spalio 
20 d. Pittstone, Pa. Iš New 
Yorko vyčiai į susirinkimą 
važiuos specialiu autobusu. 
Susirinkimas bus labai svarbus, 
nes bus to rajono rinkimai. 

KANADOJE

— Šv. Tėvas Jonas Paulius
II medaliais „Pro Ecclesia et 
Pontifice” už nuopelnus katali
kiškam gyvenimui apdovanojo 
Lietuvos Kankinių parapijos 
pirmininką Joną Andrulį ir 
Prisikėlimo parapijos tarybos 
pirmininką ir Kanados lietuvių 
katalikų centro pirmininką Vy
tautą Tasecką. Medaliai jiems 
bus iškilmingai įteikti.

— Pirmųjų trėmimų į Si
birą minėjimas Winnipege, 
Man., buvo pabaltiečių sureng
tas birželio 12-14 dienomis. Mi
nėjimui vadovavo pabaltiečių fe
deracijos pirmininkas lietuvis 
M. Timmermanas. Birželio 12 d. 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ka
nados ir Manitobos vėliavos 
buvo iškeltos prie parlamento 
rūmų. Kalbas pasakė federaci
jos ir LB apylinkės pirmininkas 
M. Timmermanas, prel. J. 
Bertašius sukalbėjo už tremti
nius maldą. Dar kalbas pasakė 
prel. S. Izyk, estų kun. H. An- 
niko, slovakų atstovas J. Kiška. 
Paskui padėjo prie paminklo 
vainiką. ,

— Kun. Placidas Barius, 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, spalio 4 d., vizituos 
Toronto pranciškonus, jų pa
rapiją ir tretininkus.

— Janina ir Artūras Gra- 
bošai Hamiltone atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 65-rių 
metų sukaktį.

MŪSŲ DIRIGENTAS 
TARP AMERIKIEČIŲ

Muz. Arūnas Kaminskas pa
rinktas naujo „chamber” 
orkestro Acanthus dirigentu. 
Orkestras susidaro iš Lyric 
Operos orkestro ir kitų 
muzikantų. Šie 32 muzikantai 
atliks tris koncertus, pakar
todami vieną programą. Spalio 
11 d. Unitarian bažnyčioje 
Evanstone, 1330 Ridge, spalio 
25 d. St. Vincent DePaul 
bažnyčioje, 1010 W. Webster 
Avė. ir lapkričio 1 d. United 
Lutheran bažnyčioje, 409 
Greenfield, Oak Parke.

„Chicago Tribūne” Hovvard 
Reich įdėtas pranešimas apie 
šiuos koncertus. Praneša, kad 
Arūnas Kaminskas yra ir Lie
tuvių Operos dirigentas. Jei 
pasiseks šie koncertai, kitais 
metais numatytos trys skir
tingos programos tose pačiose 
bažnyčiose. Kadangi įsteigti šį 
orkestrą brangiau kainuoja ir 
trūksta lėšų, tai jeigu kas galėtų 
paaukoti nors mažą auką, pra
šom pasiųsti čekį Acanthus 
Chamber Orchestra, c/o Eglė 
Rūkšteytė-Sundstrom, 7622 
Polk Street, Forest Park, IL 
60130. Dėl informacijos apie 
koncertus prašom kreiptis tele
fonu 975-6580 arba į Eglę vaka
rais 366-9175.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

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


