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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina n u o 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok k i tam! 
J e i gal i , padaugink! 

Žinios iš parapijų 
(Tęsinys) 

Vilnius. 1986 m. rugsėjo 29 d. 
Vilniuje į gyvenamo namo 
statybos kooperatyvo Nr. 99 
įgaliotinių susirinkimą buvo 
pakviestas ir gyventojas Jonas 
Sadūnas. Kooperatyvo pirmi
ninkas Petras Žiupsnys pasitei
ravo, kodėl J. Sadūnas į susirin
kimą neatsivedė savo sesers Ni
jolės Sadūnaitės. Jonas Sadūnas 
paaiškino, kad Nijolė jau dau
giau kaip prieš 14 mėnesių yra 
pašalinta iš kooperatyvo ir todėl 
neprivalo lankyti susirinkimų. 
be to, ji nėra mažas vaikas, kad 
reikėtų atsivesti. P. Žiupsnys 
pareiškė, kad N. Sadūnaitė iš 
Valstybinio banko turi atsiim
ti pajines įmokas, kurios jai pri
klauso po to, kai ji buvo išmes
ta iš kooperatyvo. Dar pridūrė, 
kad, jei mėnesio laikotarpyje ji 
neatsiims pinigų, jos pinigai bus 
pervesti į deponuotą sąskaitą, 
o neatsiėmus per tris metus, bus 
pervesti valstybės sąskaiton. (N. 
Sadūnaitė už butą yra įmokėju
si 5000 rub.). P. Žiupsnys prie
kaištavo, kad jau penki metai, 
kaip jis nemato N. Sadūnaitės 
ir bandė sužinoti, kur ji gyve
na. Brolis paaiškino tiek. kad N. 
Sadūnaitė buvo neteisingai 
pašalinta iš kooperatyvo narių, 
nes nėra nustatyto termino, 
kiek kooperatyvo narys gali ne
gyventi savo kooperatiniame 
bute. P. Žiupsnys nusiskundė, 

kad N. Sadūnaitė važinėja po vi
są Tarybų Sąjungą ir todėl ją 
surasti beveik neįmanoma. 

Skuodas. Pateikiame Skuodo 
rajoniniame laikraštyje ,.Mūsų 
žodis" (1986.11.18) išspausdintą 
straipsnelį „Pasistatė tvartą". 

1930 metais Ylakių klebonas 
per pamokslą pasakė, kad para
pijos gyventojai mokėtų duoklę 
už hektarą žemės po litą, girdi, 
tvarto statybai. Pinigus rinksiąs 
kalėdodamas. Aš pinigų neda
viau. Klebonas užsirūstino: 

— Kodėl nešelpi Šventosios 
bažnyčios? 

— Kad jūs. kunige, bažnyčią 
derinate su kiaulide, — at
sakiau, kas nori auginti be
konus, tegul pas is ta to ir 
tvartą. 

Klebonas pagrasė: 
— Turėsi reikalų — pažiū

rėsim! 
Kitais metais mirė mano vyro 

tėvas. Atvėr iau klebonijos 
duris, klebonas rūsčiai pažiūrėjo 
į mane, atsivertė kažkokią 
knygą ir paliepė mokėti skolą. 

— Prae i t a i s metais 
nesumokėjai 10 litų, tai dabar 
mokėk 20. 

Man pritrūko 2 litų, klebonas 
pastūmė pinigus atgal. Teko pa-
siskolinti ir „atsilyginti". 
Klebonas laimėjo... 

(Bus daugiau) 

Atoslūgis ir baimė Europoje 
Bonna. — Nežiūrint, kad 

Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
pasitarimai vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų raketų sunaikini
mo reikalu eina prie pabaigos, 
ir Europoje reiškiamas pasi
tenkinimas, bet sąjungininkų 
tarpe didėja ner imas . Tik 
Vakarų Vokietijoje „Žalieji" 
rodo didelį džiaugsmą ir daug 
nuopelnų pr is i sk i r ia sau, 
kadangi jie visą laiką buvę už 
ginklų panaikinimą ir taikų 
sugyvenimą. 

Kiekvienos NATO valstybės 
reakcija yra skirtinga. Britanija 
ir Prancūzija, kurios Europoje 
yra nepriklausomos atominės 
valstybės, pradėjo pasiruošimus 
sutikti spaudimui, kuris pas 
juos pastebimas iš tų grupių, 
kurios reikalauja, kad ir šių 
valstybių branduoliniai ginklai 
būtų sunaikinti. Ir abi šios 
valstybės skelbia, kad dabar 
reikia dar labiau sustiprinti jų 
ginklų arsenalą. Vakarų Vokie
tijos vyriausybė, kurios pašo
nėje, yra 20 sovietų divizijų, 
nerviškai sut iko žinią iš 
Washingtono, tačiau viešai pa
reiškė pritarimą būsimajam 
susi tar imui t a rp didžiųjų 
valstybių. 

Trys klausimai 

Europos valstybės iškelia tris 
klausimus. Pirmasis yra sovietų 
konvencionalinių jėgų domina
vimas. Kai bus pasirašyta sutar
tis, Maskva Europoje vistiek 
turės daug kariuomenės. An
tras klausimas yra, kad po 
sutarties pasirašymo sovietai 
vistiek turės tas raketas, kurios 
naudojamos trumpom distanci
jom — 300 mylių ar mažiau ir 
jos bus nukreiptos Vak. Vokieti
jos link. Ir trečias klausimas — 
kaip nuteikti viešąją opiniją, 
kad ji būtų palanki karinių 

išlaidų didinimui, kurios būtų 
skirtos konvencionalinėm pajė
gom, kas visados daugiau 
kainuoja, negu branduolinių 
raketų išlaikymas. 

Pagr į s t a baimė -

Kancler is Helmut Kohl, 
kalbėdamas Hanoveryje, išsi
reiškė: „Mes negalime užmerkti 
akis tam faktui, jog Varšuvos 
pakto šalių konvencionalinės 
pajėgos viršija sąjungininkų 
jėgas santykiu maždaug trys 
prieš vieną". Tuo reikalu 
pasitarimai Vienoje tęsiasi jau 
14 metų. Ši tas klausimas 
Vokietijos vyriausybei kelia 
didžiausią rūpestį. Vokiečių 
spaudoje vis dažniau pasirodo 
būkštavimai, kad Amerika 
nepaliktų jų vienų, nes Vo
kietija negalinti apsiginti pati 
viena. 

Valstybės sekretorius George Shultzas, kairėje, sufcjur.gtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nariais po pasitarimų Irano—Irafco Karo paliaubų 
reikalu. Iš dešinės matyti Prancūzijos užsienio reikalų n.imsteris Jean-
Bernard Raimond, Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Eduard 

Shevardnadze, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Perez de' 
Cuellar, Britanijos užsienio reikalų ministeris Sir GeofTrey Howe ir 
Kinijos užsienio reikalų ministeris Wu Xueqian. 

Vieningi penki Saugumo Tarybos nariai Kn*?a
e*t

pj* CIA 

Jungt inės Tautos. — Penki 
nuolatiniai Saugumo Tarybos 
nariai išklausė generalinio 
sekretoriaus Javier Perez de 
Cuellar pranešimo iš pasita
rimų su Irano ir Irako vyriau
sybėmis jo ką tik buvusio vizi
to metu ir nutarė iš naujo dary
ti viską, kad paliaubos būtų 
pasiektos tų šalių vedamame 
kare. Jei Iranas nenorės pa
liaubų, tai tik tada imsis kai 
kurių sankcijų. 

Penkių valstybių sutarimas 
buvo pas iek tas bend rame 
Amerikos, Sovietų Sąjungos, 
Kinijos, Britanijos ir Pran
cūzijos užsienio reikalų mi-
nisterių pas i ta r ime su 
generaliniu sekretoriumi. Jie 
išleido bendrą pranešimą, kad 
būtų vykdoma priimtoji rezo
liucija Nr. 598, kuri buvo pri
imta liepos mėnesį. Rezoliucija 
reikalauja tuoj pat sustabdyti 
karą ir išvesti savo karines pa
jėgas iš užimtos svetimos teri
torijos. 

Sankcijos daba r ne ta ikomos 

Tų valstybių pranešime ne-
bereikalaujama imtis griežtų 
sankcijų prieš Iraną. Preziden
tas Reaganas, ka lbėdamas 
Jungtinių Tautų atidaryme, pa
sakė, jei Iranas nesutinka šian
dien su paliaubomis, tai reikia 
imtis sankcijų rytoj. Saugumo 
Tarybos nariai pasižadėjo imtis 
visų jiems galimų priemonių, 

Karo paliaubos: Irakas sutinka, Iranas ne 
belaisvius ir įsteigti komisiją, Valstybės sekretorius Shul

tzas spaudos konferencijoje pa
reiškė, jog penk' nariai nebuvo 
vienos nuomonės apie Irano 
paliaubas. Ir jis esąs skeptiškas 
daug daug iau , negu kiti 
kolegos. Būtų puiku, jeigu jis 
klystų, sakė sekretorius. Priim
toji rezoliucija yra gana stipri, 
kokios dar nėra buvę Vidurinių 
Rytų ir Persų įlankos regiono 
atveju. 

Re ika lau jame baigti karą 

„Ko mes norime Amerikoje, 
yra tai , jog ten baigtųsi karas", 
sako Shul tzas , „kad būtų 
įgyvendinta rezoliucija 598". 
Generalinis sekretorius Cuellar 
kaip tik turi ją įgyvendinti. Tuo 
pačiu metu bus tariamasi ir 
ginklų embargo pritaikymu 
Iranui, jei šis nesutiktų su 
paliaubomis. Shultzas atsisakė 
daugiau ką nors pasakyti, 
kokie tie embargo pritaikymai 
bū tų Saugumo Taryboje. 
Nebenumatoma, kad gen. sekr. 
Cuel lar vėl vyktų į persų 
įlankos valstybes. 

Rezoliucija, šalia paliaubų, 
reikalauja paleisti visus karo 

kuri nustatytų, kas iš tikrųjų at
sakingas už karą. Šiuo klau
simu kaip tik yra susirūpinęs 
Iranas, nes reikalauja, kad Ira
kas būtų pasmerktas už karo 
pradėjimą. Tokios komisijos 
sudarymas ir paliaubų paskel
bimas turėtų būti padarytas tuo 
pačiu metu simultaniškai. 

I rakas sutinka su 
rezoliucija 

Irakas formaliai priėmė pa
liaubų rezoliuciją, norą tebetęsia 
Irano puolimus, kai ta rezoliuci
ja bvo priimta. Jie prašė, kad 
Saugumo Taryba imtųsi akcijos 
tuojau pat įrodyti pasaulio tarp
tautinei bendruomenei, kad 
Tarybos žodžiai yra ne ant 
popieriaus, bet patikimas veiks
nys, kurį turi respektuoti visa 
tautų bendruomenė. Sovietų 
bloke reiškiama nuomonė, kad 

Washingtonas. — Neseniai 
miręs CIA direktorius William 
Casey savo mirties patale, prieš 
pat mirtį, atskleidė reporteriui, 
kuris vizitavo jį ligoninėje, kad 
jis viską žinojo apie pelną, gautą 
iš ginklų pardavimo Iranui, 
Nikaragvos Contras kariams. 
Vienas Vv'ashington Post dien
raščio redaktorių. Bob Wood-
ward, ligoninėje jį paklausė, 
kodėl jis patvirtino pervedimą 
pinigų. Į tai Casey atsakė, kad 
jis tuo tvir tai tikėjo. 
Redaktorius dar kartą 
paklausė, ir Casey vėl pakarto
jo savo atsakymą, ir užmigo. 

Bet redaktorius nebeturėjo 
progos sužinoti, ar Casey kada 
nors apie tai buvo painformavęs 
prezidentą Reaganą. Visą 
šį įvykį Woodward aprašo savo 
naujoje knygoje, kuri turi 500 
puslapių ir bus atspausdinta tik 
kitą mėnesį. Bet apie tai jau 
rašao U.S. Nevvs & VVorld 

Iranas priims paliaubas. Todėl R e p o r t s a v a i t r a š t i s . Šita 
sankcijos šiuo metu nepageidau- p a s k e l b t a ž i n i a patvirtina pulk. 
jamos. Ir Valstybės sekr. G. 
Shultzas, kad ir nenoromis, bet 
sutiko su šia nuomone — leisti 
Iranui dar kartą parodyti pa
sauliui savo gerą valią. 

„Amerikos žmonės to nori, 
teisingumas to reikalauja " 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. J. Matulis 

Pagal pranešimą iš Romos, 
rugsėjo 16 d. mirė buvęs Lapių, 
Kauno arkivyskupijos, klebonas 
a.a. kun. Juozas Matulevi-
čius-Matulis. Velionis buvo 
gimęs 1900 m. sausio 7 d. 
Kunigu įšventintas Kaune 1925 
m. bir želio 14 d. Jis buvo vėliau 
pr i sk i r t as prie Panevėžio 
vyskupijos. Paskutiniu metu jis 
jau sirgo ir buvo tik Lapių 
altaristas, čia gyveno nuo 1982 
m. Tai jau tryliktas šiemet 
Lietuvoje ir trečias Kauno 
arkivyskupijoje miręs kunigas. 
Jau daugiau kaip 30 parapijų 
Kauno arkivyskupijoje neturi 
savo kunigo. Šiemet į pirmąjį 
kunigų seminarijos kursą 
valdžia leido priimti tik 29 kan
didatus, nors prašymų buvo 
daugiau. 

Wash ing tonas . — Prez. Rea-
ganąs sako, jog Centro Ameri-

jog paliaubos taptų realybe. Pra- kos taikos planas sudaro daug 
nešimas pasisako už kompromi- neaiškumo, nes jame yra daug 
sų būdą, nors Amerika ir Britą- spragų- Jis ir vėl nori atnaujinti 
nija norėjo, kad būtų pradėtas prašymą, kad Kongresas skirtų 
ginklų embargo. finansinę paramą Nikaragvos 

Persų įlankoje, kur Amerikos Contras kovotojams. Nikarag-
Gynybos sekretorius lanko savo vos sandinistu vyriausybės pa-
jūreivius, Amerikos laivynas stangos demokratizuoti kraštą 
paėmė Irano minų išdėstymo virsta į nieką daugiau kaip tik 
laivą ir nuskandino jį su visais į „Potemkino reformas". Prezi-
minų įrengimais. Pirmadienį dentas kalbėjo po to, kai Sena-
Amerikos kariai Persų įlankoje tas patvirtino 3.5 mil. dol. pa-
atakavo Irano minų laivą, ramą Nikaragvos laisvės kovo-
Antradienį Irano prezidentas, 
kalbėdamas Jungtinėse Tauto
se, apkaltino tik Ameriką ir at
sisakė priimti paliaubas. 

Prasidėjo diskusijos 

Vakarų diplomatai sako, jog 
pirmą kartą penkių valstybių 
ministeriai įsakė savo atsto
vams pradėti pa s i t a r imus , 
kokia forma, laikantis rezo
liucijos, būtų galimos sankcijos. 
Tuo metu gen. sekr. Cuellar 
turėtų daugiau laiko spausti 
Iraną sutikti su paliaubomis. 
Tačiau dar toli nuo Amerikos 
siūlomo embargo, nes Sovietų 
Sąjunga ir Kinija su tuo nesu
tinka 

tojams, kurią jie gaus ne gink
lams įsigyti, bet kad išsilaikytų, 
kol vyksta taikos plano pasi
tarimai. 

Gal paskut inė p a r a m a 

Kai Atstovų rūmai nubalsavo 
tą pačią sumą. tai speakeris Jim 
Wright spėliojo, jog tai gali būti 
paskutinis kartas, kai yra ski
riama parama Contras kovoto
jams, nes Gvatemaloje pasirašy
t a s sus i ta r imas . Bet savo 
kalboje Amerikos moterų 
organizacijai prezidentas buvo 
g a n a griežtas sandin i s tu 
vyriausybės atžvilgiu. Minėda 
mas Gvatemalos paktą, pasakė. 
kad tai yra tik pasirašytas ak 

tas, ir Nikaragvoje savaip aiš
kinamas. Si prezidento kalba 
buvo po to, kai pas jį lankėsi 
Costa Ricos prezidentas Arias 
Sanchez. 

Diktatorius rengia 
demokratijas 

Baltųjų rūmų oficialus pa
reigūnas sako. jog tai yra prezi
dento viena strategijos dalis, 
kad Kongresas vėliau paskirtų 
270 mil. dol. Contras. ir tuo 
priverstų Sandinistu vyriau
sybę sutikti su demokratijos 
įvedimu visame krašte. Jei to 
nebūtų padaryta, tie pinigai 
tuoj pat būtų naudojami kari
niams laisvės kovotoju tiks
lams. Nežiūrint Ortegos 
pasirašyto pakto, visi duomenys 
rodo, kad demokratijai nesi
ruošiama. Prezidentas priminė 
palyginimą spaudoje: „Prisi
minkime tą metą, kada jie 
bandė mums spaudoje įtikinėti. 
kad Castro yra Kubos George 
Washington". 

Tai tik pradžia 

Panaikinimas cenzūros Nika
ragvoje yra ..gera pradžia" jis 
sakė, „bet tik pradžia". „Aš 

Oliver North teigimą kongresi
niuose apklausinėjimuose, kad 
Casey buvo pagrindinis asmuo 
pinigų pervedimo schemoje 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 

Knygoje aprašoma Casey 
veikla, kuris dirigavo žvalgybos 
ir darbus pasaulio sostinėse. 
Ten rašoma ir kaip Casey sura
do daugiau kaip 25 pranešinėto-
jus Sovietų Sąjungoje. Knygoje 
iškeliama daug faktų, kurie iki 
šiol nebuvo žinomi amerikiečių 
visuomenei. 

galiu jums pasakyti , kad 
pagalba laisves kovotojams turi 
būti ir bus tęsiama. Amerikos 
žmonės to nori. teisingumas to 
reikalauja, ir tai yra vienintelis 
kelias, kad marksis tai — 
leninistai Managvoje pradėtų 
nuolankiau kalbėtis". Tačiau 
dar nėra nustatyta, kada Kon
gresui bus įteiktas šis prašy
mas. Manoma, kad turėtų būti 
laukiama iki lapkričio 7 d., kai 
Gvatemaloje pasirašytas planas 
iki tos datos turi būti įgyven
dintas. 

Prezidentas ir jo patarėjas 
Saugumo Tarybos viršininkas 
Frank Carlucci yra nusistatę, 
kad Contras vyrų nuotaika būtų 
nepalaužta ir kad jie tikėtų, jog 
Amerika jų neišduos. „Atidary
kite kalėjimus ir paleiskite į 
laisvę tūkstančius politinių 
kalinių, leiskite pabėgėliams 
sugrįžti į namus, leiskite laisvai 
praktikuoti religiją, laisvas 
organizacijas ir laisvą krašto 
prekybą", baigė savo žodį pre
zidentas, tiesiog kreipdamasis į 
sandinistus minėtoje kalboje. 

TRUMPAI 
I S VISUR 

— VVashingtone, pasibaigus 
dviejų metų moratoriumui. Se
natas nebepratęsė draudimo da
ryti atominius bandymus žemės 
gilumoje. Demokratų kontro
liuojamas Senatas nubalsavo 62 
balsais prieš 35, kad vėl galima 
daryti reikalingus bandymus. 

— Vienoje NATO ir Var
šuvos pakto delegatai susitiko 
paskutinį kartą pasitarimams, 
kaip sumažinti kariuomenes 
Europoje. Po 14 metų nevykusių 
pasitarimų, manoma, kad ši. jau 
43-ji pasitarimų sesija duos ge
rų rezultatų. 

— Filipinuose kairiojo spar
no sukilėliai užėmė nemažą 
plotą netoli nuo Manilos ir pra
dėjo t rukdyti susisiekimą, 
transportaciją ir terorizuoti vy
riausybei palankius gyventojus. 
Prez. Aąuino tai sudaro naujus 
rūpesčius. 

— Lietuvoje buvo paminėta 
40 metų operinio darbo sukaktis 
Abdono Lietuvninko, kuris savo 
repertuare tur i 60 partijų. 
Menininkui pagerbti buvo skir
tas Verdi operos ,,Rigoletto" 
spektaklis, kuriame jis dainavo 
Sparafučilės ir Monteroni vaid
menis. A. Lietuvninkas atėjo į 
operą tuo metu, kai karo audros 
išbloškė iš tėvynės daugei; dai
nininkų. Jis yra ir valstybinės 
konservatorijos dėstytojas. 

— Kanados i:- Amerikos pre 
kybos delegacijų derybos baigėsi 
be nutarimų. Metinė prekių 
apyvarta su Kanada praėjusiais 
metais siekė 120 bil. dol. 

— Stockholmo grafikų kūry
bos paroda atidaryta Dailės pa
rodų rūmuose Vilniuje, kurioje 
dalyvauja 15 švedų dailininkų. 
Švedų kūryboje ryškūs pran
cūzų, italų ir vokiečių dailės 
mokyklų pėdsakai, nes tose mo
kyklose studijavo švedų daili
ninkai. 

— W a s h i n g t o n e Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas Howard 
Baker sugrįžo iš ligoninės, 
kurioje jis buvo gydomas nuo 
skausmų viduriuose. Daktarai 
jam pasakė, jog tie vaistai, kurie 
jam buvo anksčiau duoti , 
nebuvo jo organizmo priimti. 

— Washingtone Sveikatos 
departamentas praneša, jog 
3.000 priežiūros reikalingų li
gonių ir senyvo amžiaus 
laikomų namų dažnai nesilaiko 
federalinės valdžios nuostatų. 
Juos patikrinus, rasta, jog būna 
bent vienas kuris tų nuostatų 
nevykdomas. 

— Klaipėdoje atidaryta XIX 
ir XX amžių Klaipėdos krašto 
taikomosios dailės paroda, 
kurioje yra išdėstyta keramika, 
fajanso ir porceliano indai, žva
kidės, medaliai, senieji dirbi
niai, pažymėti pirklių vardais, 
herbais, pamario vaizdais, deko
ratyvinės skulptūrėlės, vazelės, 
papuošalai, žvejų ir jūreivių 
amuletai. Visus šiuos daiktus 
surinko ir išsaugojo klaipėdietis 
Dionvzas Varkalis. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas, Gab
rielius. Rapolas. Arminas , 
Kęsgai lą . 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas. So
fija. Žymantas. Inga. Bytaute. 

ORAS 
Saulė teka 6:44. leidžiasi 6:38. 
Temperatūra diena 69 1.. 

naktį 60 1. 

i 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, 6515 So. Califomia A ve., Chicago, IU 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KADA ŽMOGUS TAMPA 
ŽMOGUMI 

Žmogžudžiams veikiant — 
žmoniškiesiems snaudžiant 
— dėl neišaukletųjų-neapsi-
švietusiųjų nuosprendžio, dar 
negimęs besivystąs žmogus 
neteko čia civilinių teisių, o 
prieš jam jų grąžinimą pies
tu stojasi visi dar tikrais 
žmonėmis netapusieji ir 
mokslo tiesų neprisi lai
kantieji. 

Į pražūtį amerikiečius 
vedanti tiesa 

Moteriškoji žmogaus sėkla 
moksliškai vadinama ..oocyte" 
• šnekamoje kalboje ..kiau
šinėlis" t; vyriškoji — „sperm". 
..Zygote" yra oocito apvaisinimo 
su sperma padaras ir tai yra 
žmogaus buvimo pradžia. Taip 
dabar tvirtina biologijos mokslo 
šaka — embriologija. Taip 
definuojama gyvybės pradžia 
embriologijos knvgoje: Keith L. 
Moore. PhD. FIAC. FRSM. Pro
fessor and Chairman. Depart
ment of Aiiatomy. University of 
Toronto Faculty of Medicine. 
Toronto. Ontario. Canada; 
formerly Professor and Head of 
Anatomy. The University of 
Manitoba: ..The Developing 
Human. Clinically Oriented 
Embryology". second edition. 

Šitok} mokslo tvirtinimą apie 
žmogaus gyvavimo pradžią 
kiekvienas įsidėmėkime ir 
nepamirškime, nes tai ir bus pa
grindas visų kitų kalbu apie 
žmogaus tapimą žmogumi. Su
prantamiau pasakytina, kad 
žmogaus išsivystymo mokslas 

(embriologija) tvirtina, jog tuo 
momentu, kai moters kiauši
nėlis loocitas) apvaisinamas su 
sperma, prasideda žmogaus vys
tymasis ir jis tęsiasi iki 22 metų 
amžiaus. 

Kaip matematikos mokslo tie
sos, jog dukart du yra ne trys ir 
ne penki, o tik keturi, joks 
išauklėtas ir apsišvietęs asmuo 
nenuneigs, taip ir biologijos 
mokslo šakos — embriologijos 
tvirtinimo toks asmuo 
prisilaikys savo galvosena ir 
darbais, jog žmogus prasideda 
nuo lytinių celių apsivaisinimo 
momento. 

Šitoks mokslo tvirtinimas 
apie žmogaus pradžią yra nesu
griaunamas jokiais neišsiauklė-
jusių ir neapsišvietusiųjų išve
džiojimais, dabar dažnai skel
biamais dėl ekonominių, poli
tinių, laisvo-neleistino gyve
nimo išrokavimų. Embriolo-
gijos-žmogaus išsivystymo 
mokslas skelbia faktą, kad bet 
kuriame žmogaus išsivystymo 
tarpsnyje žmogaus nužudymas 
yra žmogžudystė. Žmogaus 
teisės kaip žmogaus yra šio 
krašto konstitucijos, na. ir Bibli
jos apsaugotos nuo žmogaus vys
tymosi pradžios (apvaisinimo 
momento) iki jo natūralios mir
ties. 

Virš minėto fakto pasisavi
nimui reikia žmogui įsigyti bū
tinas dvi savybes: 1. būtina tap
ti tikru žmogumi: sveiku kūnu. 
protu ir nusiteikimais (asmeny- lėtai, bet pagrindinai 

1. Tikru žmogumi tampama 
tinkamai išsiauklėjant. Tokio 
gėrio atsiekiama, tėvams atlie
kant trejopas pareigas: 1. 
žmoniškai vaiką mylint, 2. jo el
gesius tinkamai kontroliuojant 
ir 3. padedant, netrukdant jo 
dvasinėms jėgoms vystytis nor
malia linkme. 

Tokio auklėjimo stokojo da
bartiniai čia (kad ir apsišvietę) 
atsakingas vietas uiimantieji ir 
papirkti garsūs rėksniai, taip 
ryškiai nepajėgiantys pasi
savinti virš minėtas embriologi
jos mokslo, šio krašto Konsti
tucijos ir Biblijos bei dabartinio 
popiežiaus skelbiamas tiesas. 
Mums reikia tik pajėgti savais 
nusiteikimais tas tiesas pasi
savinti ir savo gyvenimo dalimi 
paversti — ir ši žemė taps tikru 
žemišku rojumi. 

2. Išsimokslinimas ir embrio
logijos mokslo, Biblijos, Kon
stitucijos žinojimas neišauklė
tam žmogui netalkina, nes jo 
neišauklėti nusiteikimai viršija, 
jo protą-išsimokslinimą ir toks 
jis nepajėgia žmoniškai elgtis. 
Toks tvirtina, kad abortas yra 
civilinių teisių pažanga ir kad 
dabartinis kandidatas j JAV 
Vyriausio Teismo narius, pvz. 
Robert Bork, yra pabaisa, nes jis 
panaikins minėtas jų skelbia
mas teises, atims minėtose jų 
skelbiamose civilinėse teisėse 
pažangą (abortus) atgal. Ir čika-
giškis J. Jackson, vien savai
siais besirūpinąs, nežmoniškai 
elgiasi: jis grasina su savaisiais 
nebalsuosiąs už čikagiškj sena
torių, jei tas palaikys minėtą 
teisėją. 

Aiškiai nežmoniškai elgiasi 
minėti neišauklėti jie: jie, prieš
taraudami panaikinimui ne
gimusiųjų žudymo, daro gėdą 
visam šiam kraštui. Tokie prieš
tarautojų vadai pasirodė esą 
mergišiai, plagiatoriai, pelna-
gaudžiai ir melagiai. Tokie jų 
niekdarbiai dabar atidengiami 
pirmuose dienraščių puslapiuo
se. Matyt, Tvėrėjo girnos mala 

„SUSITIKIMUS" 
BEVARTANT 

be) ir 2. apsišviesti dabartinio 
mokslo šviesa. 

Chronologine negimusio žmogaus išsivystymo lentelė nuo 1 iki 6 savaičių 
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f • "inologinė negimusio žmogaus išsivystymo lentelė nuo 7 iki 38 savaičių. 

Tie aukštas vietas (dėka nesi-
orientuojančių rinkėjų) užiman-
tieji, nors mažumą sudarantieji, 
rėkte rėkia, tiesiog iš kailio ne
riasi savas netiesas skelbdami, 
visiems didžiumoje esantiems 
padoriesiems neleistinai tylint. 

Čia ir prieiname visų išauklė
tųjų ir apsišvietusiųjų svarbiau
sią pareigą: pabudus iš dvasinio 
apsileidimo-snaudulio jungtis su 
dabartiniu popiežiumi ir šio 
krašto prezidentu bei su visais 
žmoniškai išauklėtais ir tinka
mai apsišvietusiais asmenimis 
į garbingiausią ant šios žemės 
kovą: sustabdymą besivystan-
čiojo žmogaus žudymo. Dėl 
tokios kovos gyventi apsimoka, 
o be tokios kovos žmogui gyven
ti neverta. 

Aukščiausias teismas 
dvejopai neteisingai 

pasielgė 

Aukščiausio Teismo čia parei
ga yra įstatymų aiškinimas, o 
ne naujų skelbimas. 1983 m., 
vienu balsu legalizuojant abor
tą, šis teismas apsilenkė su 
Konstitucija: išleido naują įsta
tymą priešingą Konstitucijai (ir 
Biblijai): legalizavo besivystan
čio žmogaus žudymą. Antras šio 
teismo prasižengimas yra panei
gimas mokslinės tiesos, kad 
apvaisintas kiaušinėlis yra jau 
besivystantis žmogus ir dėlto jis 
turi visas teises gyventi ir 
nekaltai, be teismo niekas jo ne
gali žudyti. 

Šis teismas vadovavosi savais 
nusiteikimais, o ne moksline 
tiesa. Tokį jo apsilenkimą net 
dvejopą su tiesa yra būtina tuo
jau atitaisyti. Čia ir yra būtina 
be atvangos visų išauklėtųjų ir 
apsišvietusiųjų darbymetė. 
Stokime visi piestu prieš bai
siausią neteisybę: dirbkime 
Dangui bent per colį daugiau, 
negu kad dirba pragarui visi dar 
tikrais žmonėmis netapusieji. 
Dabar susisiekimo-susižinojimo 
priemonės yra labai gausios. 
Dabar jau ne tie seni laikai. Ne
tiesa užvaldys daugelio neišsi-

Nuotraukų rinkinys sutalpin
tas knygoje yra paprastai vadi
namas albumu. Albumų yra 
įvairių rūšių. Populiariausias 
yra šeimos albumas. Tvarkin
game šeimos albume atsisklei
džia visas šeimos gyvenimas. 
Čia rasime vestuvių, krikštynų, 
gimtadienių, atostogų bei ki
tomis progomis darytas nuo
traukas. Rasti albume nepažįs
tamus, bet gatvėj matytus 
asmenis yra ypatingai įdomu. 

Mano antroji gauta knyga iš 
Lietuvos fotografijos meno drau
gijos yra Algimanto Kunčiaus 
„Susitikimai". Tai yra savitų 
lietuvių kultūros kūrėjų portre
tai. Anot autoriaus: „Laikas 
bėga negai lest ingai greit . 
Sudarinėdamas knygą, nuolat 
tą jutau. Teikiu šias nuotraukas 
kaip skolą daugeliui. Ir kaip 
prisiminimą". 

Albumas apima 20 metų lai
kotarpį. Čia radau be senosios 
gvardijos intelektualų ir naujojo 
režimo prieauglį. Suspėjęs pa
daryti senųjų kultūrininkų nuo
traukas, autorius įnešė neįkai
nojamą indėlį į mūsų istorinį 
lobį. Pavardės kaip V. Mykolai
tis-Putinas, P. Galaunė, Kipras 
Petrauskas, A. Venclova, T. 
Tilvytis, K. Boruta, A. Gricius, 
K. Korsakas, K. Šimonis, S. U-
šinskas ir kiti. Tai pavardės, 
kurios primena prieškarinės 
Lietuvos inteligentiją. Tarp 
1964 ir 1972 metų autoriaus 
tikrai suspėta užfiksuoti besi
baigiančią kartą. Malonu 
matyti veidus, kurie davė toną 
naujos valstybės besivystančiai 
kultūrai. Kai kuriuos teko 
asmeniška i pažinti , k i tus 
pažinojau tik iš matymo. 

Kauniečiams Laisvės alėjos 
vakarinė promenada buvo pasi
dariusi būtinybė. Šiltais vasaros 
vakarais moteris demonstravo 
paskutines madas. Gimnazistai 
nardė tarp judančios praeivių 
masės. Čia galėjai pamatyti 
skubantį profesorių, valdininką, 
išėjusį p ramankš ty t i nuo 

sėdėjimo kojas. Plačioj alėjoj visi 
sutilpo. Intelektualai, darbi
ninkai, jaunimas, senimas. 

Nuotraukos darytos 1974 
metais ir vėliau mums išei
viams yra bereikšmės. Nematy
ti veidai, negirdėti vardai. Nau
jajai kartai atstovauja visokie 
literatūrologai, scenografai, dai
lėtyrininkai, muzikologai, vit-
ražistai, dizaineriai ir kitį. 
Nepažinus jų kūrybinio lygio, 
neįmanoma juos vertinti. 

Kitas reikalas — nuotraukų 
kokybė. Algimantas Kunčius 
pasirodo kaip tikras reporteris. 
Pasinaudodamas reporterio 
įgaliojimais, A. Kunčius ieškojo 
kelių ne tik į privačią aplinką, 
bet ir į sielą, kas, reikia pripa
žinti, jam pavyko. Gimęs 1939 
metais, studijavo Vilniaus uni
versitete teisę, pedagoginiame 
institute muziką. Iki 1982 metų 
buvo foto reporteris, žurnalo 
iliustracijos skyriaus vedėju, o 
dabar yra Lietuvos fotografijos 
meno draugijos konsultantas. 
Be „Susitikimų" yra išleidęs 
„Sekmadieniai". ..Reminiscen-
sijos", „Senojo Vilniaus vaiz
dai" ir „Ablinga". Visa tai rodo, 
kad žino reikalą. 

„Susitikimų" albumas spaus
dintas giliaspaude. Esu tikras, 
kad iš tikrųjų darbai yra daug 
geresni, negu knygoj atrodo. 
Spausdinant, tonams prapuolus, 
stiprus kontrastas išgelbsti pa
dėtį. A. Kunčius moka pasinau
doti esama šviesa. Nutaikytas 
momentas paspausti mygtuką 
yra jo specialybė. Keletą pozuo
tų nuotraukų neišlaiko kriti
kos. Mano manymu, nevertėjo iš 
viso talpinti. 

Dėl menkos spaudos kokybės 
yra sunku spręsti originalų 
technišką atlikimą. Originalu
mas yra beveik kiekvienoj nuo
traukoj. Bendrai paėmus, pasi
gėrėtinai įdomu su keliomis 
išimtimis. 

Knyga didesnio formato su 
169 nuotraukomis. 

Edmundas Jakai t is 

auklėjusiųjų ir neišsimokslinu
siųjų nusiteikimus netiesos 
laimėjimas bus užtikrintas. 
Kiekvieno balsas balsavimuose 
yra lygiavertis, nežiūrint jo 
mąstysenos ir pajėgumo galvoti. 

Nenorinčios vaikų susilaukti 
moterys turi prieš pastodamos 
reikiamai elgtis. Tada joms ne
reikės savo vaikus žudyti. Ir 
vyrai turi save suimti nagan: 
seimo 3 narių skaičių pajėgia 
konti oliuoti visi kitokie gyviai 
ant žemės, tik nepjėgia neiš
auklėtas ir reikiamai neapsi-
švietęs žmogus. 

Nežmonišką savo elgesį 
mėgina pateisinti visai visokie 
nuo tikro žmogaus kelio į šun
takius pasinešusieji. Homosek
sualai šaukia „Popiežiau eik 
namo", nors jis neatstumia jų, 
o tik nepateisina jų neleistino 
intymume elgesio, kuris artina 
viso šio krašto pražūtį. Jie 
reikalauja tyrimų apie jų mirš
tamą ligą, reikalauja daugiau 
skirti jiems lėšų, kai tuo tarpu 
yra aiškiai žinoma jų sklei
džiamos AIDS ligos priežastis: 
jų nežmoniškas intymume elge
sys. Čia tik ir yra šuo šiame 
reikale pakastas: jį reikia atkas
ti ir pradėti tinkamai elgtis. 
Kitaip prasidėjusi galo pradžia 
priartės visu savo nesukontro
liuojamu baisumu. 

Neapsileiskime ir mes 
lietuviai 

Baisiai sunkūs darbai gula 
ir ant kiekvieno lietuvio pečių. 
Mūsų tikrai vargstantys broliai 
yra tėvynėje. Jų kančios yra 
neapsakomai baisios. Tik mes jų 
aimanų per vandenis negir
dime. 0 kas iš akių-ausų, tas ir 
iš širdies. To neturime sau leis
ti. Turime savo akistatoje gyvus 
liudininkus — vienas jų yra 

Skuodis. Kiekvienas dabar 
atgimkime tvarkymuisi savo 
būdo: raukime visokias piktžo
les iš savos galvosenos, ypač 
atsisakykime tik sau gyvenimui 
nusiteikimo. Mūsų laimės čia 
pagrindas yra teikimas pa
galbos už save vargingesniam. 
Suteikime laimės kitam, kad 
patys taptume laimingesni. 
Taip ir nė per plauką kitaip. 

Vienybės mums tikrai labai 
trūksta. Savo gerovės padi
dinimo vardan, dabar su
junkime savas širdis ir 
sunerkime savas rankas vienas 
su kitų ir eikime i talką savo 
gyvenimą gerinant. O kokia 
tada palaima ims kiekvieną 
mūsiškį lydėti, koks malonus 
bus kiekvieno šis taip trumpas 
gyvenimas, kad net ir apsakyti 
sunku. Tada mūsų balsas bus 
daug svaresnis visuose mūsų 
pačių, mūsų tautos ir tėvynės 
reikaluose. įskaitant ir negimu
siųjų žudymą, kuris dabar jau 
šaukiasi Dangaus bausmės. 
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Valando-. pagal •.uMtarim.i 

OR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus >r kraujo l'gos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Ta i . 585-2802 

Valandos pagal susita'imą 
Penkt , antr , ketv n penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir 1 namus 

Tai . RE-Hance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Straat 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

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

Tel. ofiso ir buto: OI vmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D 1 TOI \ > IR ( HHCDKGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
K.i^dten 1 iki 8 vai vak 

»>kvrus tret" Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai plokšteles ir bendro j praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Ta i . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

OR. L D. PETREIKIS 
nw;v GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

1 mvli.i i vakaru-, nuo Harlem Ave 
Tel. 5t>3-0700 

Valandi». paga! -usitanma 

DR. FRANK PLECKAS 
K.ilba lietuviškai' 

OI'TOMETRISTAS 
Tiknn.i akis Pritaiko akinus ir 

..C uMJkl lenses" 
2t-18 VV 7Ht St. - Tel. 737-5140 

\ .ii pagal >u-itarima L/darvta treč 

Oi I umaM>nio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spei'alvbe C hirurgi;a 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-181» — Rez. 852-088" 
\ a l pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitaru*. 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Spfi'.alvbe \ idaus ir plaučiu ligos 

2(36 W. 71»t St., Chicago. III. 
Tat.: 434-0100 

11000 Seuttmaat Hlghway 
Patoa Halgftta, III. 00463 

312) 341-0220 :312) 3014222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. fez. 448-5545 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPFC U I I S T Ė 
M E D I C A L B U I L D I N G 

3200 VV. 81st Street 
Of iso te l . RE 7-1168; 

Rezid. 385-4411 
Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
^PFC IALYBE VIDAUS I IGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv 9 12, Penkt 2 7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Straat 
Tai. 4 3 4 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vi žinąs. M.D„ S.C 
Specialybe - Vidaus ligų Rvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austini 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5 

J O H N P. VYAITKUS. M .O. , FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St . . Tai. 9 2 7 - 3 2 3 1 
Kalbame lietuviškai 

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

PRISIUVA GALVAS 
„Šiuolaikinio žmogaus kultū

rinių interesų plotas nebegali 
būti apsmaigstytas draudžia
maisiais ženklais: čia galima, o 
čia — ne. Viskas turi būti pri
einama, viskas turi būti žinoma 
ir laisvai pasirenkama, sava
rankiškai ir kūrybiškai verti
nama. Nauja socialistinės visuo
menės kultūra sėkmingai gali 
būti kuriama remiantis tik 
vispusišku pažinimu. Šią sąly
gą įsakmiai suformulavo V. Le
ninas: ,Be aiškaus supratimo, 
kad tik gerai pažįstant visos 
žmonijos vystymosi sukurtą 
kultūrą, tik ją perdirbant, ga
lima kurti proletarinę kultūrą 
— be tokio supratimo mes šio 
uždavinio neišspręsime'... Vadi
nasi, ir literatūrinio palikimo 
klausimus šiandien dera spręs
ti taip, kaip diktuoja laikas, 
kaip to reikalauja kultūriniai 
visuomenės interesai". 

Šiuos žodžius pasakė Jonas 
Lankutis, dabartinės Lietuvos 
garsus literatūlogas bei litera
tūros kritikas (gimęs 1925 m.), 
vienas iš tų, kuris jau ilgesnį lai
ką nustatinėja okup. Lietuvos 
rašytojų kūrybos liniją. Panašių 
ir tai dar labiau konkretiškų 
minčių pateikė eilė kitų vado
vaujančių partinių rašytojų, 
mokslininkų, literatūros kri
tikų, profesorių. Jų pokalbis 
vyko meno darbuotojų rūmuose, 
žodį tarė ir ok. Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
kultūros skyriaus vedėjas S. 
Renčys. Pokalbių medžiaga 
buvo paskelbta „Pergalės" žur
nale š.m. Nr. 7. Visi pasi
sakymai buvo atlikti „persitvar
kymo" (perestrojkos) dvasioje, 
taigi nelauktai atviri. 

Reikėjo išleisti bent žy
mesnių lietuvių rašytojų raštus. 
Bet jų dauguma, ir tai patys 
gerieji, „buržuaziniai, klerikali
niai". Taigi buvo pvz. išleisti V. 
Pietario raštai, bet negalėjo 
pasirodyti jo svarbiausias 
veikalas „Algimantas" jam 
buvo „nukirsta galva". Pasirodė 
keletas smulkių Vinco Ku
dirkos rašinėlių, išleisti Mai
ronio „Pavasario balsai" ir kai 
kurie kiti jo eilėraščiai, bet prieš 
tai padarius labai griežtą at
ranką ir cenzūrą. Panašiai pasi
elgta su Vaižganto, V. Krėvės, 
V. Mykolaičio-Putino, Vydūno 
ir kitų autorių raštais. Visi jie 
išleisti „atrinkti", apkarpyti, 
„nukirstomis galvomis". Ilgus 
metus gulėjo rankraštyje net 
Balio Sruogos „Dievų miškas", 
pokalbyje dalyvavusio Sauliaus 
Šaltenio žodžiais: „Čia negaliu 
neprisiminti apie B. Sruogos 
,Dievų miško' sudėtingą likimą. 
Skaudu, kai pagalvoji, kokį 
rezonansą būtų sukėlęs veikalas 
Europoje, kai nebuvo literatūros 
apie tuos lagerius. Tai europinio 
lygio knyga... Pokario metais 
daugelis išguitų iš literatūros 
apyvartos kūrinių jau sugrįžo 
skaitytojui, o dabar, matyt, 
atėjo laikas prikelti gyvenimui 
ir likusius, blaiviai įsižiūrėti, 
negi jie, tie dar vis diskrimi
nuojami autoriai, yra tokie 
raupsuoti, praėjus dešimtims 
metų nuo jų mirties?". 

Pirmiausia būsianti „prisiūta 
galva" V. Krėvei. I spaudą jau 
esąs atiduotas ,,V. Krėvės 
mitologiniais ir religiniais mo
tyvais parašytų kūrinių tomas, 
kuriame pirmą kartą Lietuvoje 
bus leidžiami jo ,Dangaus ir že
mės sūnūs". Tačiau buvo nuty
lėta, kad dar 1949 m. „Sūduvos" 
leidykla Augsburge šią knygą 
išleido. 

Savo laiku daug ginčų sukėlęs 
ir K. Borutos raštų išleidimas, 
literatūrologo V. Kubiliaus 
žodžiais: leidžiant raštu ,,į 
prospektą, primygtinai pata
riant A. Venclovai, buvo įtrauk
ta groteskinė apysaka ,Namas 
Nr. 13', už kurios platinimą 
buržuazinė v aidžia grasino 5000 
litų bauda. Šioje apysakoje išsi-
tyčiota iš smetoninio saugumo 
ir Lietuvos kapitalistų. Tačiau 
leidykla atsisakė spausdinti šį 
antiburžuazinį ir antifašistinį 
kūrinį, motyvuodama tuo, kad 
vienas groteskinės apysakos 
veikėjų, simbolizuojančių kapi
talistinę stovyklą, yra žydas ir 
dėlto apysakoje galima įžvelgti 
antisemitinę tendenciją. Ban
džiau ginčytis — kalbėjo toliau 
V. Kubilius, — kokį gi kitą 
tipišką kapitalizmo atstovą 
galėjo pasir inkt i rašytojas 
1926-1927 metais, kai kone visa 
Lietuvos prekyr-i ir pramonė 
buvo nelietuvių rankose. Pa
galiau kaltinti Borutą antisemi
tizmu daugiau negu nedora, ži
nant, kad jis rizikavo savo galva 
slėpdamas Didžiosios gatvės (da
bar Gorkio) palėpėje pabėgėlius 
iš geto ir Šimaitės atgabentus 
ginklus geto kovotojams. Tačiau 
loginiai argumentai buvo bejė
giai, nes leidyklai rūpėjo ne is
torinė tiesa, o baimė užkliudyti 
kai kurių darbuotojų tariamas, 
o gal visai realias nacionalines 
ambicijas. Ir todėl atsitiko 
absurdiškai gėdingas dalykas — 
leidyklinė cenzūra patvirtino 
smetoninės cenzūros sprendimą 
ir tai, ką buvo uždraudusi fašis
tinė valdžia, uždraudė ir mūsų 
valdininkai". 

Diskusijose ilgiau kalbėta 
apie Maironio kūrybos išlei
dimą. Poetas Justinas Marcin
kevičius aiškino, kad, leidžiant 
Maironio „Pavasario balsus", 
deja, leidinys nepavyko ir 
nepavyks tik todėl, kad nepajė-
gėm įdėti visų „Pavasario 
balsų" eilėraščių, neįveikėm to 
pasipriešinimo vienos ar kitos 
gal ne taip aukštos kėdės... Net 
tie keli eilėraščiai, dėl kurių, 
rodos, buvome visi susitarę, 
staiga, be redakcinės komisijos 
žinios, buvo išimti". Taigi „skai
tom sutrumpintą Maironį, 
regim iškreiptą jo vaizdą". 

Apsispręsta išleisti ir V. Ku
dirkos rastus, kurių išleidimas 
vis užkliūdavęs dėl jų anti-
rusiškumo. 

Panašia tvarka būsią leidžia
mi A. Strazdo, Vienažindžio 
raštai, A. Vienuolio „Viešnia iš 
šiaurės", V. Mačernio pilna 
kūryba, net J. Lindės Dobilo 
priešrevoliucinis romanas „Blū-
das". Būsiąs išspausdintas Vy
dūno veikalas apie lietuvių 
vokiečių sntykius per 700 metų, 
V. Biržiškos „Aleksandrynas". 
K. Puidos romanas „Magnus 
Dux", A. Vijuko-Kojalavičiaus 
„Historia Lituania" 1650 m. 

jami ne tiktai „buržuaziniai bei (vertimas), net St. Šalkauskio 
klerikaliniai", bet ir pačių vienas kitas veikalas, Adomo 
bolševikų rašytojų raštai. Net Jakšto kūryba, J. Marcinkevi-
garsusis nepriklausomos Lietu- į į a u s žodžiais, „net ir religiniais 
vos duobkasys Petras Cvirka, tekstais lietuvių raštas... objek-
Neseniai buvę išleisti jo raštai tyviai tarnavo kalbai, palaikė 
septyniais tomais. Mykolas j o s gyvybę". 
Sluckis: „Po redkolegijos apro- xaįgį vįgaį eį]eį m u s ų rašytojų 
bavimo kažkieno žirklės vis _ klasikų autoriams ruošiamasi 
dėlto pasidarbavo. Parūpo kai v e i „prisiūti galvas". Bet ar tie 
kam ir jį ,sušukuoti\ išpešant r a§tai bus išleisti, o išleidus ar 
vieną kitą dygesnę pastraipą", nenukris leidėjų galvos, parodys 
Panašiai atsitiko ir su kai kurių ateitis, 
kitų bolševikų autorių raštais. b . kv. 

Iš rašyt. M. Sluckio pasi
sakymo aiškėja, kad cenzūruo-

Šv. Tėvui Jonui Pauliui II Lietuvos krikšto jubi l iejus proga Romoje dr A. Šlepetytė-Janačienė, 
Pasaulio Liet. katalikių organizacijų sąjungos pirmininke, įteikia dovana — lietuvišką religinį 
medžio drožinį. Kairėje — Birutė Venskuvienė. PI.KOS atstovė tarptaut in iams ryšiams iš 
Paryžiaus. 

LIETUVOS KRIKŠTO 
IŠKILMĖS DAR NEUŽSIBAIGĖ 

Minėjimai išeivijoje — tautos dalies stiprinimas 
Didžiosios iškilmės Romoje 

jau praeityje. Vieni iš jų parsi
vežė neužmirštamus dvasinius 
sustiprinimo ženklus, kiti tik 
įvairius kelionės įspūdžius. 
Treti jautė, kad jie buvo pagerb
ti pasaulio krikščionybės centre. 
Nė nereikia norėti, kad iš tokios 
kelionės ir tokių iškilmių visi 
būtų parsivežė vienodus išgyve
nimus ir vienodus įspūdžius. Jie 
liks tik praeities šešėliais ar am
žinai įspaustais ženklais. 

Svarbu visiems jausti, kad 
Lietuvos krikščionybė nebuvo ir 
nėra tik praeinantis visos tau
tos pasikeitimas nauja kryptimi 
— krikščionišku ženklu pažymė
tu ir naujų kelių išmėginimu. 
Krikšto malonė yra dieviškas 
ženklas, kuris neįspaudžiamas 
tautoje iš karto. Kaip tauta 
susidaro iš įvairių žmonių, taip 
ir krikštas veikia tik per įvai
rius žmones atskirai. Tik perjos 
narius formuoja ir visą tautą, 
duodamas jai naują charakterį 
ir naują žymę. Krikštas nėra tik 
vienkartinis, vienadienis veiks
mas tautoje, bet vienkartinis, 
vienadienis, vienerių ar dauge
lio metų gyvenimo būdas, kurį 

P. STAKYS 

pirmiausiai praktikuoja pavie 
nis žmogus. Tr tik per pavienį 
žmogų, per tautos narį ateina 
krikšto malonė visai tautai. Bet 
negalima pasak} ti, kad visiems 
tos ar kitos tautos žmonėms. 

Lietuvių tauta , priėmusi 
krikštą Jogailos ir Vytauto lai
kais, nebuvo jau krikščioniška 
pilna to žodžio prasme Pagonis 
kas tikėjimas dar ilgai buvo 
daugelio mūsų senoliu širdyse, 
sielose ir gyvenimuose. Mes ne
galime peikti savo tautos pago
niško tikėjimo, nes iš istorijos 
žinome, kad jis nebuvo nei žiau
rus, nei žmogų niekinantis. Bet 
taip pat. anot prof. Z. Ivinskio, 
pagoniškas lietuvių tautos tikė
jimas nebuvo taip giliai apėmęs 
visą tautą, kad ji nesidairytų į 
svetimybes, kurios jau aplinkui 
nuolat rodėsi iš kaimynų — 
dabartinių latvių, lenkų, vokie
čių kryžiuočių, rusų. gudų Jų ti
kėjimai ir papročiai darė savo 
įtaka, nors jie visi buvo iietuvių 
priešai. Tik vieni buvo didesni, 
kiti mažesni presai . 

Didžiausią įtaką mūsų tautos 
valdovams ir to meto didikams 
darė Rytų krikščionybė arba, 
kaip mes juos dabar vadiname, 
stačiatikiai. Ir lietuvių dalis jau 
buvo priėmę rytietišką krikščio
nių krikštą, ypač turėję žmonas, 
kurios buvo įsitikinusios sta
čiatikės, nes to meto vedybos 
dažnai buvo tik politinės. Net 
Algirdas turėjo abi žmonas sta
čiatikes, dėlto ir klausimas, ar 
Jogaila nebuvo pakrikštytas 
stačiatikiu. 

Vytautas Didysis, kuris turėjo 
paveldėti savo tėvo Kęstučio 
dalį. bėgo net du kartus pas kry
žiuočius. Tikriausiai, ten ir buvo 
pakrikštytas Vakarų krikštu. 
Tik paskiau, susitaikius abiem 
pusbroliams ir Jogailai tapus 
Lenkijos karalium, visa Lietu
va buvo pakreipta krikštu į 
Vakarus. Tuo būdu buvo apsau
gota nuo stačiatikiško krikšto ir 
nuo gudų bei rusų įtakos. Jau 
buvo kalbėta ne kartą apie tai , 
nurodant pavojus prarasti lie
tuvybę anksčiau, negu ji buvo 
rusų pavergta ir jai brukte buvo 
brukamas stačiatikių tikėjimas. 

Pasukimas lietuvių tautoo į 

Vakarų Europą, nors ir per 
lenkus, net ir su dideliais nuos
toliais tautai, buvo lemiamas 
veiksnys, kad Lietuva išsilaikė 
prieš lenkų, prieš rusų okupaci 
ją ir persekiojimus, o dabar dar 
laikosi prieš komunizmą ir 
naujus persekiojimus. Nors 
krikštas yra grynai religinis 
ženklas, bet ir tautiškumas ei
na kartu su religija. Kartais re
ligija pasidaro pavojinga tau
tiškumui, bet dar dažniau tau
tiškumas pasidaro pavojingas 
religijai. Tautiškumas kartais 
padaromas stabu, jis pasidaro 
dvasinio gyvenimo būdu, išraiš
ka, kuri paveldima iš tautos 
glūdumos. 

Krikščionybės sukakties mi
nėjimas Romoje, Vilniuje, 
Kaune ar kituose Lietuvos, nors 
ir pavergtos, miestuose buvo 
tik minėjimų pradžia. Minėji
mus reikia daryti ištisus metus, 
visose lietuvių didesnėse gyven
vietėse. Tai reikia daryti išeivi
joje, kad tikėjimas stiprintų 
tautiškumą, o tautiškumas tikė
jimą, nes šių abiejų sudvasintų 
elementų reikia mūsų išsilaiky
mui svetimose žemėse. 

Po 600 metų kaip tik turime 
žinoti, kad krikštas ir krikščio
nybė yra naujo dvasinio gyveni
mo kelias. Krikščionybė yra 
Kristaus sekimas, Evangelijos 
nuostatais gyvenimas, Bažny
čios mokymo (Magisterium) 
klausymas ir sau taikymas. 
Krikščioniškas gyvenimas 
negali būti nudažytas tokia 
spalva, kuri tiktų tik lietu
viams, lenkams, amerikiečiams 
ar ispanams. Viena yra Bažny
čia, vienas yra krikštas, vienas 
yra ir krikščioniško gyvenimo 
būdas, jei norima gyventi tikru 
krikščionišku gyvenimu. Čia 
negali maišytis nei pagonybė, 
kurios liekanos dar gali likti net 
pakrikštytoje tautoje, nei ateiz
mas, kuris žmogų suniekina iki 
paprasto gyvio, neturinčio 
sielos. Tad ir krikščionybės mi
nėjimai pirmiausiai turi ieškoti 
religinės prasmės, o tik pridėti 
tautines giesmes, tautinius dra
bužius, tautinius papročius. Jie 
atskiria vieną tautą nuo kitos, 
bet nepadaro jos nekrikščioniš
ka. 

Kai Lietuvos krikščionybės 
sukaktuvinius metus minėsime 
išeivijos tokiuose miestuose, kur 
gyvena didesnis skaičius sąmo
ningų lietuvių, tai jų neminėsi
me tik tautiniu būdu, bet ir reli
giniu, kad krikščioniškas tikė
jimas labiau įsiskverbtų į lie
tuvių sielas, labiau apimtų vi
sos išeivijos tautinį gyvenimą 
religine prasme, labiau taptų ži
buriu, vedančiu per gyvenimą, 
nors ir svetimame krašte, sveti
muose papročiuose ir svetimoje 
įtakoje. 

Sukaktuvinių minėjimų ne

reikia subanalinti tik į iškilmes, 
o ne į dvasią, kuri apsireikštų 
giliu krikščioniškumo supra
timu ir išgyvenimu. Tą supra
timą ir išgyvenimą turime 
parodyti svetimtaučiams, ku
riuos kviesime į savo iškilmes. 
Tai turime parodyti ir savie
siems, kurie yra jau atšalę nuo 
tėvų ir senolių praktikuoto ti
kėjimo. Lietuvos krikščionybė 
buvo pavėluota tautoje, bet nė 
kiek nepavė luo ta lietuvių 
širdyse. Juk ne be reikalo mūsų 
žemę net popiežiai vadino Ma
rijos žeme, mūsų pakelės buvo 
sėte nusėtos šventųjų statulėlė
mis, ypač kryžiais, kurie davė 
paguodą ūkininkui ir darbinin
kui, d i rbančiam ir vargs
tančiam lauke. Krikščionis pra
eivis t a ip pergyveno tuos 
pakelės kryžius, kad jis nusiim
davo kepurę pagerbdamas tą, 
kurį kryžius simbolizavo — 
Kristų. Ir dabar krikščionybė 
neturi būti tik išorinis ženklas, 
kad mus tokiais parodytų ki
tiems, bet ženklas, kuris paro
dytų mūsų krikščionišką sielą ir 
krikščioniškus papročius. 

Žinoma, mes galime didžiuotis 
savo kriščionišku gyvenimu ir 
sutapimu su tuo, ką esame mes 
patys ar mūsų krikšto tėvai 
pažadėję. Kartu turime prisi
minti, kad mes čia esame tik 
tautos dalis, atstovaują ir tiems 
krikščionims, tiems katalikams, 
kurie šiandien yra Sibire, kalėji
muose, darbo stovyklose dėl 
savo tikėjimo išpažinimo ir dėl 
noro savo tikėjimą perduoti 
tautai, ypač jaunosioms sieloms. 
Tai turime atsiminti mes patys 
ir parodyti svetimiesiems, nes 
tokia proga kitą kartą nepasi
taikys arba pasitaikys po 50 
metų jau naujai kartai. 

Minėjimus rengdami išeivijos 
gyvenvietėse turime panaudoti 
įtakingus asmenis, kad mus pa
matytų ir kiti, kurie domisi 
krikščionybės istorija. Bet kar
tu neturime pervertinti savo jė
gų, žinodami, kad jos yra 
ribotos, nebent galime pasi
kviesti kultūrines, menines 
pajėgas iš kitur, kad jos parody
tų mūsų tautos turtus. Minėji
mai neturi būti tik noras at
kreipti dėmesį į save, bet iš 
anksto t u r ime žinoti, ką 
galėsime parodyti, kad ir sveti
mieji pripažintų mūsų tautos 
dvasines gelmes, mūsų kūrybą 
ir talentus, mūsų krikščionišką 
nusiteikimą ir įsitikinimus. Tu
rime žinoti, kad tie, kurie 
nesidomi krikščionybe ar krikš
čionišku gyvenimu, nesidomės 
nė mūs'] pasirodymais. Mes tu
rime parodyti pilnutinę krikš
čionybę, kurią pergyvena tautos 
dalis išeivijoje. Krikščionybės 
minėjimai, kur jie bebūtų, turi 
mus pirmiausiai parodyti pilnu
tiniais krikščionimis. 

AKMENYS 
AKMENĖLIAI 

AUDRONĖ O. B. 

13 

Aplanko Anita 

Koks palaimintas sekmadienis jau namie. 
Stengiuosi negalvoti, kad buvo ne namie anas Taip 
sklandžiau praeina ir tos palaimos tikrai daug daugiau. 
Galima save teigiamai ir maloniai nuteikti, kai praėjo 
nakties lietus su audra, kurios beveik nepajutai nes 
miegutis buvo užsupęs, nors ir vartaisi labai atsargiai. 
Ant nugaros taip ir neįveiki kvėpavimo — darosi 
kažkoks nesklandumas, tad nuo šono. ant šono praeina 
gyjantis poilsis. Šiandien ir tvarstį pakeitė mano 

nepakeičiamas įprotis.... Kodėl jis toks — dar 
neišsiaiškinau — taip yra ir yra. 

Važiuojant namo pasiteiravau, ar visą laiką 
stovėjęs. Atsakymas — taip. Supratau — neklausk 
daugiau. Vėliau pats paryškino: 

— Stovėjau, nes reikėjo matyti tave. kaip jautiesi. 
— O aš turėjau kėdę šalia. Neatėjai, tai mudvi su 

kaimyne rankinukus ant jos laikėme. 
Be komentarų 
Prigulus trumpam poilsiui namie, užsuko Anita, 

kaimynė per gatve. Dabar ji važiuoja į Mišias 11 vai., 
bet laiko dar yra. Vyras namie, nes blogiau jaučiasi. 
Atnešė paketėlį, kuriame numegzti man batukai ir ja rnan atskirai kalbėtis apie tai ir išaiškinti, kad 
kortelė, graži gražutėlė, linkinti sveikatos su jų abiejų atleistų manajam,nes jis ligotas širdininkas ir gal ne 
vardais. Pasėdėjo keletą minučių, visi trys sušnekome visuomet tu r i pakankamai kantrybės. Mudvi 
vis apie tą patį aplink. susipratome, susikalbėjome. O jos tą mielą šunelį ėmė 

Ji pati — lyg trūksta vis oro. Gražiai apsirengusi, jos vyrelis ir nuvežė užmigdyti, kai ji kartą parkrito 
bet bijai dėl jos kvėpavimo ir net ima darytis sunkoka, ir, nors trumpam, buvo atsidūrusi ligoninėje. Pasirodo 
Gera. kad jai reikia netrukus išvažiuoti. ir Parkinson prasidėjusi ir cukrinę visuomet privalu 

— Kvėpavimas sunkokas dėl širdies — neliūdnai, sekti, bet gi kartais taip netikėtai atsitinka, kaip tą 
bet faktiškai paaiškino. Ji širdininkų giminės. Šalia rudenį. Jis pats, jos vyras, dar buvo tuomet sveikas. 

Jai išėjus, išlydėjus, tokia graudumą širdyje, tokia 
graudumėlė. kad nė nusiverkti nesugebi, tik kažko 
klaiku ir baugu, lyg dėl savęs. Nėra ji man artima 
draugė, nėra ji man labai miela, nė įsišaknijusi širdyje 
kuo ypatingu, bet dabartinis žmogus joje taip liūdina, 
kad išsakyti sunku ir veik neįmanoma. 

Graži buvusi Anita. Ir dabar dar graži. Prisimenu 
ją vos atsikrausčius, kai vedžiodavo rytais savo margą 
šunį. Ilgai vedžiodavo visais aplinkiniais keliais. 
Manasis, tokių vedžiojamų šunų nemėgėjas, tai net 
truputį ir apsižodžiavo, kai šunelis sustodamas vis koją 
pakeldavo ant jo žalitvorės ar kokio augalo. Teko su 

gerasis namų slaugė — geras sugebėjimas! O pati to reikia kontroliuoti cukrų, nuo ko ima dvigubą dozę Gal nebūdamas didelis šunų mėgėjas tik laukė progos, 
veidrodyje mačiau, kad jau tik sučiaupa. truput; dar 
apkepusi, kur būta drenažo. Reiškia jį man i-emė 
išleidžiant, kai taip giluminiai suskaudo tvarstant. 

Ryžtuosi vykti į bažnyčia; į ankstyvąsias Mišias. 
kurios būna ketvirtis prieš aštuntą. Manasis jaudinasi. 
Mačiau ir supratau, kad būsiu balastas Bet noras 
begalinis dalyvauti Mišiose, Komunijoj ir aš pirmutinė 
pasiruošiau. Ką sakyti — puikiausiai išbuvau, tik 
manasis išeinant laukė priešduryje ir atrodė išv irgęs, 
nors Mišios trunka vos pusvalandį. Salia iv:vau 
turėjusi jam tuščią kėdę. tikėdamasi, kad šį kartą iteis. 
Paprastai būna paskutinėje eilėje — toks 

vaistu ir laikosi apie 150 lygyje. Nereikia insulino juo nusikratyti. 
adatomis — tai laimė dar! Vyru visą gyvenimą tekę 
rūpintis. Turėjęs aukštą tarnybą, daug priėmimų tekę 
būti namuose ir už namų. Vaikų neprasigyvenc. Ligų 
jam irgi netrūko ir nervingumo. 

Šiandien, kadangi mes tryse — nedejuoja dėl vyro 
savotiškumo, nors buvusio su aukšta alga. o kai mud-

Buvo tai buvo širdgėlos, buvo skausmo, supran
tama, bet laikas bėga ir užgydo net šuns netekimo 
žaizdas Anitos širdyje. Juo labiau, kad jau sekamas 
vyro sprande išpjautas vėžys. Vis tikimasi, kad jis 
visiškai išpjautas ir niekuomet niekur ir niekaip 
neatgis ir nesi kartos. Betgi, praėjus po ano išpjovimo 

vi būnam kur tik dvi — gerokai pasiguodžia, kad vyrelis gal jau kokiems šešeriems rūpestingiems metams, aną 
su gausybe ožių ir jai visko tekę dėl to. Gyvena karšta vasaros dieną užpernai jis ėmė ir blinkstelėjo 
pasiturinčiai. Išvykstant pas jos gimines palikdavo gatvėje prie namų vien tik lengvai besitvarkydamas, 
mums savo namo priežiūra ir būtinai vis gausiai ap
dovanodavo sugrjžę — taip jau pas juos įprasta. (Bus daugiau) 
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Philadelphijos Lietuvos krikščionybės 600 m. sukakties minėjimo komiteto atstovai audiencijoje 
pas Philadelphijos arkivyskupą kardinolą John Krol rugsėjo 2 d. Audiencijos metu kardinolui 
Krol buvo įteiktas jubiliejinis medalis ir su juo aptarti svarbieji minėjimui pasiruošimai. Iš kairės: 
Bronius Vaškaitis, Roma Krušinskienė. Rimantas Stirbys, Teresė Gečienė — pirmininkė, Anilio-
ra Mašalait ienė. kardinolai -J. Krol. kun. Kajetonas Sakalauskas ir Julija Dantienė. 

AUDIENCIJA PAS 
KARD. JOHN KROL 

Spauskite sovietus, kad jums grąžintų 
Vilniaus katedrą 
B R O M U S VAŠKAITIS 

Šių metu rugsėjo 2 d. Phila- tuo reikalu būtų priimtos spe-
delphijos arkidiecezijos patalpo
se įvyko komiteto atstovų, besi
rūp inanč ių kr ikšč ionybės 
jubiliejaus minėjimu Phila-
delphijoj, audiencija pas kard. 
John Krol. vyriausią šio mūsų 
renginio vadovą. Pasimatymo, 
užsitęsusio visa valanda, metu 
buvo paliesti t rys svarbūs 
reikalai: aukštasis Bažnyčios 
hierarchas buvo supažindintas 
su dabartine pavergtos Lietuvos 
katalikų padėtimi, painformuo
tas apie jubiliejaus minėjimo 
darbus ir iš jo" susilaukta prak
tiškų patarimų. 

Komiteto pirmininkė Teresė 
Gečiene, iškeldama okupantų 
katalikams daromas skriaudas, 
išskir t iną dėmesį kreipė į 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčią ir į Vilniaus katedrą. 
Kalbėdama apie bažnyčią, pa
reiškė, kad tai vienintelė šven
tovė, kuri komunistų buvo leis
ta pastatyti per 47 m. Ją katali
kų aukomis bei darbu dar pilnai 
nespėjus įruošti okupacinė 
valdžia atėmė ir pavertė koncer
tų sale. Daugiau kaip ketvirtį 
šimtmečio nuskriaustų katalikų 
delegacijos lankė įvairias Mask
vos įstaigas, rašė su šimtais 
tūkstančių parašų peticijas, 
reikalaudami bažnyčią grąžinti 
tikriems savininkams. Pagaliau 
Gorbačiovui pradėjus atvirumo 
politika, gautas pažadas, kad ji 
bus grąžinta po dvejų metų (tiek 
komunistams užtruks pastatyti 
naują koncertų salę) tikintie
siems. Kalbėtoja pridėjo, kad. ži
nant sovietu apgaules. Lietuvos 
katalikai ir šiuo metu nėra 
tikri, kad okupantai pažadą 
įvykdys. 

Liesdama Vilniaus katedra, 
pareiškė, jog pagal neseniai jos 
rūsyje darytus kasinėjimus 
susekta, kad ji buvo pastatyt?1 

ant buvusios pagoniu šven 
tykios pamatų, vėliau persta 
tyla ir 1.1. Pabrėžė, kad tai buvo 
pirmoji katedra Lietuvoje. Ji 
yra mūsų kr ikščionybės 
simbolis. 

Kardinolas, viską atidžiai iš 
klausės, pasidžiaugė, kad mes 
labai plačiai ir gražiai minimo 
kr ikšč ionybės sukak t į , ir 
pasakė tai, ka daugelis išeivijos 
žmonių galvoja: ..Spauskite so
vietus, kad jums būtų grąžinta 
Vilniaus katedra". Dabar, anot 
kardinolo. Gorbačiovui garsiai 
kalbant apie ..glasnost" poli 
tiką. ją atgauti galimybės yra 
geresnės negu anksčiau. J is 
skatino Maskvą užversti laiš
kais, telegramomis. įtaigauti se
natorius, kongreso narius, kad 

cialios rezoliucijos. Sakė, kad ir 
tuojau dėl katedros grąžinimo 
galėtų pasiųsti telegramą Gor
bačiovui. Bet tai būtų tik vieno 
žmogaus balsas. Pridėjo, jog jis 
jaustųsi laimingas, jei ši akcija 
tuojau prasidėtų Philadelphijoj. 

Audiencijos dalyviai kardi
nolo siūlymą priėmė su dideliu 
nuoširdumu bei padėka. Šis 
reikalas greitai bus apsvars
tytas komiteto posėdžiuose ir 
vienokiu ar kitokiu būdu Mask
va bus atakuojama. Galimas 
dalykas, kad, masiniai susi
rinkus į sukaktuvini minėjimą, 
maldininkams bus išdalinami 
paruošti laiškai ir prašoma, 
kad. juos pasirašius, siųstų Gor
bačiovui. Tai būtų labai graži 
pradžia. Betgi, norint sovietų 
imperijos vadams padaryti 
didesnį įspūdį, reikia, kad tele
gramų bei laiškų siuntimas 
būtų masinis - iš visos išeivijos. 
Ta prieš porą metų norėjo pa
daryti Šv. Kazimiero jubiliejaus 
komitetas, bet jo jėgos buvo la
bai ribotos — mažai darbo 
rankų. 

Galimas dalykas, kad tai min
tyje turėjo ir dabartinis centri-
ni« krikščionybės jubiliejaus 
komitetas. Bet ir jų darbai labai 
dideli, o darbininkų maža. Keis
ta, kad šiuo labai svarbiu 
reikalu jokio susidomėjimo ne
rodo mūsų veiksniai, ypač tas, 
kuris ankstesniais laikais gyvai 
reaguodavo į visas mūsų gyven-
mo aktualijas. Be laiškų, tele
gramų siuntimo, mums palan

kių kongrese rezoliucijų pri
ėmimo, gal reikėtų organizuoti 
ir masines demonstracijas, ku
rios, pasaulio akims šiuo metu 
nukrypus į įvykius Pabaltijo 
kraštuose, greičiausia susi
lauktų reikiamo dėmesio didžio
joje spaudoje ir televizijoj. Susi
darytu didelis spaudimas, kurį 
sovietams būtų sunku atlaikyti. 
Kartu būtų didelė moralinė 
parama sunkią kovą dėl bažny
čių atgavimo vedantiems pa
vergtos Lietuvos katalikams. 

Kaip kardinolas išsireiškė, 
viską darant, niekas negali ga
rantuoti, kad laimėsime tai, ko 
siekiame. Tačiau mūsų sąžinė 
bus rami, nes padaryta viskas, 
kas buvo galima. Priartėjus Va
sario 16-tai. tie, kurie minėtus 
darbus atliktųm su pagrindu 
galėtų didžiuotis ir drąsiai pra
šyti iš visuomenės finansinės 
paramos ateities darbams. Tuo 
pačiu pavergtieji broliai ir sesės 
gal nustotų prikaišioti, kad 
išeivija per mažai jais rūpinasi. 

Kalbantis toliau, kardinolas 
buvo painformuotas apie dar
bus, susijusius su minėjimu. 
Susidarė įspūdis, jog jis, po ligos 
gerokai sustiprėjęs, jaučiasi 
laimingas, galėdamas būti 
vyriausias iškilmingu Mišių 
celebrantu. Angliškai pamokslą 
pasakys prel. Pranciškus Stat
kus, buvęs ilgametis arkidie
cezijos kancleris. Lietuviškai 
žodį tars vysk. Paulius Baltakis. 

Audiencijos pabaigoje kar
dinolui buvo įteiktas jubiliejinis 
medalis su platokais abiejų pu
sių paaiškinimais. Kardinolas 
atsilankiusius apdovanojo raši
niais. Audiencijoj, be Gečienės, 
dalyvavo kun. Kajetonas Saka
lauskas. Julija Dantienė, Roma 
Krušinskienė. Aniliora Maša
laitienė. Rimantas Stirbys ir 
Bronius Vaškaitis. Tuojau po jos 
T. Gečienė užsuko į tose pačiose 
patalpose esančią arkidiecezijos 

MVorcester, Ma. 
„SUTARTINE" 

VVORCESTERYJE 

Rugsėjo 13 d. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos Putna-
me seselių rėmėjai, kartu su se
selėmis, Maironio Parko didžio
joje salėje surengė koncertą ir 
vaišes.Susirinko daugiau negu 
300 seselių geradarių iš \Vorces-
terio, Providence, Bostono, 
Nevv Londono ir kitų telkinių. 
Dalyvavo ir seselės, buvusios 
vienuolės provincijolės 
Augusta, Aloyza, dabartinė 
seselė Paulė ir keli kunigai. 
Visus šiltu žodžiu pasveikino 
rėmėjų skyriaus pirm. A. Gar-
sienė ir padėkojo Šv. Kazimiero 
parapijos kleb. kun. A. Miciū-
nui, MIC, už nuolatinę paramą 
seselių rėmėjų darbuose per 15 
metų. 

Programai vadovavo rėmėjų 
skyriaus sekr. J. Miliauskienė. 
J i pareiškė, kad kleb. kun. A. 
Miciūnas su mumis yra pasku
tinį kartą ir pakvietė sukalbėti 
invokaciją. 

Rėmėjos ir jų talkininkės, va
dovaujamos pirm. A. Garsienės, 
paruošė vaišes. Ant baltomis 
staltiesėmis užtiestų stalų, pa
puoštų žaliomis rūtelėmis ir ki
tomis gėlytėmis buvo išdėstyta 
seselių kepta lietuviška juoda 
duona ir kiti skanūs kepiniai, 
kurių sklindantis aromatas ža
dino kiekvienam apetitą. Po 
vaišių vyko koncertas, prieš 
kurį programos vedėja svečius 
supažindino su jaunomis lietu
vaitėmis, prieš trejus metus įkū
rusiomis dainos vienetą „Sutar
tinę". Vietoje kvarteto, atvyko 
„Trio". Danutė Pargauskaitė, 
kuri nedalyvaujant jų vadovei 
Nijolei Benotienei, buvo atsa
kinga už šio koncerto pasise
kimą. Kitos dvi sesutės — Daina 
ir Zita Gurklytės. Kartu su 
jomis atvyko ir jų mamytės, 
kurios laba i r im ta i nusi
teikusios, sekė visą koncerto 
eigą. Kadangi šie metai lietuvių 
tautai istoriniai: Lietuvos krikš
to 600 metų, arkiv. J. Matulai
čio palaimintuoju paskelbimas, 
o Šventasis Tėvas šiuos metus 
pavadino ,,Marijos metais", tai 
dainininkės koncertą pradėjo 
giesme ..Šiluvos Marijai"'. 
Toliau sekė viena po kitos 
dainos. Jos buvo įvairios: liau
dies, Lietuvoje sukurtos naujos 
dainos, taip pat išeivijos kompo
zitorių. Dainininkės dainavo be 
pertraukos. Dainoms pritarė D. 
Pargauskaitė vargonėliais ir 

savaitraščio „The Catholic 
Standard and Times" redakciją 
ir painformavo apie audienciją. 
Kitą savaitę tame laikraštyje 
pasirodė kardinolo su medalio 
įteikėjais nuotrauka ir šiek tiek 
informacijos apie krikščionybės 
jubiliejaus minėjmą Philadel
phijoj. 

Po pamaldų džiaugiasi kavute a.n Antano Maceinos minėjime rugsėjo 20 d Is kairės: Stefa Kisie 
lienė ir dr Petras Kisielius 

Nuotr Rūtos M u s o n y t č * 

akordeonu. Pagrojo akordeonu 
ir solo. Publika buvo sužavėta 
ne tik gražiomis dainomis, 
puikiųjų atlikimu ir nesigailėjo 
šioms puikioms lietuvaitėms 
aplodismentų. Taip pavyko iš
prašyti dar dvi dainas. Publika 
pageidavo dar daugiau. Pro
gramos vedėja J. Miliauskienė 
pareiškė, kad greičiau pa-
vargsime mes joms siųsdami 
aplodismentus, negu jos išbaigs 
savo dainų repertuarą. A. 
Jakniūnaitė ir T. Miliauskaitė 
apdovanojo dainininkes 
rožėmis. Visi dalinosi įspūdžiais 
ir salėje buvo girdimi gražūs 
atsiliepimai. Seselės ir rengėjai 
dėkoja „Sutartinei" už tokią 
puikią programą. Viešnios 
išskubėjo namo — Torontą, 
nes pirmadienio rytą visos 
turėjo būti universitetuose. Jos 
yra pakviestos į Australiją, vyk
siančiame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese atlikti pro
gramą. Tenka palinkėti joms 
sėkmės kengūrų kontinente, o 
kas gali, prašomas jų kelione fi
nansiniai paremti. 

Provincijole seselė Paulė pa
dėkojo visiems, ypač Maironio 
Parko pirm. K. Adomavičiui ir 
visai vadovybei. Šiais metais 
pirmininkui nedalyvaujant, 
labai daug talkino vicepirm. A. 
Glodas. Įvertino taip pat talki
ninkų ir rėmėjų darbą. Padėkojo 
ir kleb. kun. A. Miciūnui MIC, 
išvykstančiam į naują pastora
cijos vietą ir seselių vardu įteikė 
dovaną, gražią lietuvišką juos
tą, kurią per petį perjuosė visai 
publikai plojant. 

Seselių rėmėjų sk. pirm. A. 
Garsienė ir valdyba dėkoja Lie
tuvių Labdarių dr-jos pirm. Ka
ziui Adomavičiui, vicepirm. Al
giui Glodui ir vadovybei už lei
dimą nemokamai naudotis šia 
puošnia sale, visas kitas do
vanas bei nuolatinį palankumą 
seselėms. Padėkos nusipelno 
visos dirbusios virtuvėje, 
ruošiant vaišes, patarnavusios 
prie stalų, platinusios bilietus. 
Vyriausia šeimininkė sk. pirm. 
A. Garsienė, B. Sviklienė, I. Sa
vickienė, M. Domantienė, M. 
Dabrilienė, S. Burdulienė, V. 
Alytienė, A. Maskeliūnienė, O. 
Kildišienė, A. Abramavičienė, L 
Parulienė. T. Juškienė, A. 
Jakniūnaitė. T. Miliauskaitė, L. 
Savickaitė, B. Tamašauskienė. 
Neapsieita ir be vyrų pagalbos. 
Mielai talkino: V. Garsys, J. 
Miliauskas. Jr„ P. Mikšys, K. 
Cėsna. Padėka abiejų parapijų 
klebonams — kųn. A. Miciūnui. 
MIC, ir kun. A. Volungiui ren
ginį garsinusiems parapijų 
biuleteniuose. Lietuvių radijo 
programos „Aušra" vedėjui inž. 
E. Meilui, Jr., taip gražiai įvy
kį garsinusiam oro bangomis. 
Rengėjai dėkingi visiems daly
viams. Tai geriausias įrodymas, 
kad mylime seseles, remiame jų 
darbus . Seselių sodyba — 
lietuvybės tvirtovė. Padėkime 
joms ir toliau bendromis jėgomis 
tą lietuvybės tvirtove išlaikyti. 

NAUJA RĖMĖJA 

Po koncerto Marija Vidūnienė 
sk. pirm. A. Garsienei pareiškė, 
kad ji nori įsijungti į seselių 
rėmėjų eiles. Sveikiname mielą 
M. Vidūnienę. Džiaugiamės, 
kad retėjančias rėmėjų eiles 
papildė vėl viena nauja narė, o 
tai padaryti kviečiamos visos 
moterys. 

SKAUDI NELAIMĖ 

Rugsėjo 18 d. Šv. Kazimiero 
parapijos parapiete, Marijos 
Nek. Prasidėjimo vienuolijos 
.ėmėją, Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos narę Vaclovą Dėdi-
nienę ištiko skaudi nelaimė, 
įvyko gaisras jos gyvenamam 
name. Sudegė jos turtelis, bet 
pati. Dievui padedant, suspėjo 
išeiti iš namo. Atskubėjusi 
duktė Rasa Grigaitienė pa
siėmė mamytę į savo globą. 

J . M. 

CLASSIFIED GUIDE 
MlSCELLAfJEOUS REAL ESTATE 

A V I L I M Ą S 
M O V I N G j 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
;w- — :—-* 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uZ 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va We$t 9Sth S t r e e t 

T e l . - G A 4 - 8 6 5 4 

S/iftS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEi-L-BACE REALTORS 

mconie TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. ' 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PAROAVIME 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 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

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

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu S6.00 
Illinois gy ?ntojai dar prideda 40 et 

valstijos moKesčio. 

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

Chicpnn IL 60629 

P E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS^ 
361-5950 636-6169 

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

OPPORTUNITIES 

IRON VVORKS — lt structural & or
namentai . Est . 41 years , gooc 
business. owner retiring. Call. Mon 
- Thurs. 7:30 to 3:30. 

776-8824 

Tremtinė — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ,,The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus. Nevv Jersey: Citadel Press. 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8 .40 . 

Užsakymus siųsti: 
Draugą* 
4545 W. 63rd »t. 
Chicago, III. 60629 

I 
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DVI JAUNOS 
PROFESIONALĖS 
WASHINGTONE 

Lietuviai Floridoje DRAUGAS, antradienis . 1987 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

St. Petersburg, Fla. 

— Nors naujieji mokslo metai ir 
prasidėjo bei karšta vasara pra
bėgo, kur i buvo užimta besi
ruošiant 600 m. krikščinybės iš
kilmėms Washingtone. Nega
lim pamiršti, kad šių metų pa
vasarį Washingtono bendruo
menę papildė sugrįžusios iš stu

dijų dvi jaunos l i e tuva i t ė s 
baigdamos aukštuosius moks
lus. Tai Zita Kindurytė ir Kris
tina Lukaitė. 

Zita Kindurytė 

Zita Kindurytė šių metų 
pavasarį Mary lando valstijos 
universitete įsigijo magistro 
laipsnį biznio administracijos 
srityje, specializuodamasi fi
nansuose ir marketinge. 

Zita savo bakalaureatą įsigijo 
Virginijos Politechnikos ins
titute Virginijos Valstijos uni
versitete (VPI i Blacksburg V. 
Šiame univeresitete Zita buvo 
aktyviai įsijungusi į studentų 
organizacinę bei sportinę veiklą. 
Priklausė vykdomajam komite
tui Delta Zeta draugijai bei 
buvo istorike Panhellenic ta
ryboje. Priklausė vandens polo 
komandai ir 1984 m. šio univer
siteto tarpklubiniam turnyre su 
savo komanda iškovojo vandens 
polo čempionatą. Baigusi VPI 
tolimesnėms studijoms perėjo į 
Marylando univeresitetą Col-
lege Pa rk Md. 

Būdama Marylando universi
tete Graduate School. Zita ne 
tik išlaikė gerus pažymius, bet 
ir vėl įsijungė į organizacinę 
veiklą. Priklausė profesinėms 
organizacijoms, kaip American 
Marketing Association, Asso-
ciation of MBA Executives bei 
buvo sekretore MBA Associa
tion Marylando universi tete . 

Zitai lietuviška veikia taip pat 
buvo nesvetima. Zita baigė 
Krist i jono Donelaičio l i tu-

Laiškas 
PAPILDYMAS P R I E 

„MARGUČIO" 
PRANEŠIMO APIE 

DR. S. JASAIČIO MIRTĮ 

Rugsėjo 23 d. per , .Margutį" 
buvo trumpai paminėta , kad 
velionio dr. S. Jasaičio tėvas dr. 
Domas Jasaitis vokiečių okupa
cijos metu buvo bandęs išpirkti 
suimtą rašytoją Balį Sruogą. Šią 
informaciją t e n k a k i ek 
praplėsti. 

Dr. Domas Jasait is su žmona 
Sofija ir kitais šiauliečiais, 
bendrai rūpindamiesi nacių au
komis, buvo sumanę išpirkti iš 
gestapo Šiaulių apskrities virši
ninką kapitoną Joną Noreiką ir 
profesorių Balį Sruogą, kurie 
kartu su kitais kal iniais 1943 
m. kovo mėn. buvo išvežti į 
Stutthofo koncentracios lagerį. 
Šita 46 politinių kalinių — Lie
tuvos įkaitų — grupė buvo kal
t inama už aktyvų priešinimąsi 
..Reichskomisaro" paskelbtai 
vyrų mobilizacijai (vokiečiams 
nepavyko sudaryti nė vieno SS 
dalinio). Tačiau paaiškėjus, kad 
ši byla buvo paties gestapo, visų 
policijų vado ir Hitlerio vidaus 
ministro H. Himmlerio žinioje, 
teko nuo šio sumanymo išlais
vinti kalinius atsisakyti . 

V. D. Sruogienė 

anistinę mokyklą Washingtone. 
Aktyviai dalyvavo VVashingto-
no skaučių ..Pušyno" draugovėj 
ir sporto klubo .,Vėjo" veikloje. 
Dalyvavo l ie tuvių met inėse 
sporto žaidynėse plaukimo ir 
stalo teniso varžybose. Šoko 
, .Gab i jos" t a u t i n i ų šokių 
grupėje. 

Zitos mamytė skau t in inke 
biologė Aldona ir tėvelis inži
nierius Stepas Kinduriai \Va-
shingtono visuomenei gerai 
pažįstami. J ų namuose vyksta 
židiniečių susir inkimai, sueigos 
ir mugės pasiruošimai bei ko
kios valdybos posėdis, tad ir Zita 
v isuomet b u v o da l imi š ios 
lietuviškos veiklos. Zita dar turi 
ir seserį Liną, kuri 1983 m. ta ip 
pat baigė Marylando universite
tą, o šį mėnesį sukūrė lietuvišką 
šeimą su Kęstučiu Vai tkum. 
Džiaugiasi Zitos pasiekimais tė
veliai, sesuo Lina, senelė ir dėdė 
Kalvaičiai. 

Kristina Lukaitė , Dalės i r 
Algio Lukų duktė, šių metų 
birželio mėnesį baigė Poli
technikos ins t i tu tą Virginijos 
valstijos universi te te VPI įsi-
g y d a m a b a k a l a u r o l a ipsn į 
magna cum laude finansų ir 
market ingo srityje. Būdama 
universitete, Kristina išlaikė ne 
tik aukštą akademinį lygį, be t 
buvo ir aktyviai įsijungusi į 
studentų veiklą. Priklausė Ph i 
Kappa Phi. Beta Gama Sigma 
ir Omicron Delta Kappa garbės 
s tuden tų d raug i joms . Buvo 
viena iš Golden Key nacionali
nės s tudentų garbės draugijos 
skyriaus steigėjų VPI univer
sitete ir i š r inkta tos draugijos 
p i rmą ja p i r m i n i n k e . Š a l i a 
studentų draugijų veiklos ji d a r 
buvo s tudentų bendrabučių se
niūnė ir patarėja. 

Užaugusi stiprioje lietuviškoje 
šeimos aplinkoje, Krist ina n u o 
pat mažens dalyvavo ir lietuviš
koje veikloje. Kristinos šeimos 
durys visuomet buvo atidarytos 
l ie tuviškiems reikalams, ypač 
skautų organizacijai. Krist inos 
mamytė Dalė Lukienė, kuri pat i 
praei tais meta is įsigijo bib
l iotekininkės magistro laipsnį 
Marylando universitete, i lgus 
metus buvo Washingtono skau
čių „Pušyno" draugovės vieti
n inkė, l i tuanis t inės mokyklos 
mokytoja, tėvų komiteto pir
mininke, parodų organizatorė. 
Kristinos tėvelis Algis Lukas , 
kur is šiuo metu veda savo pa
t ies inžinerijos k o n s u l t a n t o 
firmą taip pat aktyviai daly
vauja Washingtono l ie tuvių 
bendruomenėje. Algio ir Dalės 
Lukų namuose ne tik vyko 
s k a u t ų s u e i g o s , K a z i u k o 
mugėms paruošiamieji darbai , 
bet ir l i tuanist inei mokyklai 
paremti Naujų metų sutikimai. 
Tokioje ap l inko je K r i s t i n a 
įsigijo ir daug organizacinės 
patirt ies. 

Kr is t ina baigė Kristijono Do
nelaičio l i tuanis t inę mokyklą 
Washingtone, priklausė t au t i 
nių šokių grupei „Gabijai", 
dalyvavo įvairiuose pasirody
muose išraiškos šokyje. Pri
klauso skau tų organizacijai ir 
yra atei t ininkė. Trejus me tus 
nuo 1984—1987 m. buvo studen
tų a te i t in inkų centro valdybos 
na rė , e idama užsienio kores
pondentės ir žiemos stovyklų 
programų vedėjos pareigas. 

Šį mėnesį Krist ina pradėjo 
d a r b ą W a s h i n g t o n e . J A V 
vyriausios apyskaitos valdybos 
Nacional inės apsaugos tarybos 
t a rp tau t in i ame skyriuje ka ip 
finansų specialistė — programų 
įvertintoja. 

Sveikina Kristiną baigimo 
proga jos tėveliai, s tuden tė 
sesuo Loreta ir gimnazis tas 
brolis Paulius, seneliai Lukai iš 
P h i l a d e l p h i j o s ir s e n e l ė 
Koklienė iš Chicagos. 

Abi j aunos profesionalės y r a 
a r t imos Washingtono bend
ruomenei, nes nuo pat mažens 

VILNIUS M Ū S Ų S O S T I N Ė 
- M Ū S Ų TVIRTOVE! 

Amerikos Lietuvių Taryba 
ruošia V i ln i aus dienos minė
j i m ą , p r i s i m e n a n t s p a l i o 
devintąją dieną. Pag r ind inę 
paskai tą p a s k a i t y s Lie tuvių 
klube spalio 8 d. 3 vai . a tvykęs 
iš Det ro i to V i l n i a u s k r a š t o 
lietuvių sąjungos centro val
dybos p i r m i n i n k a s Albe r t a s 
Misiūnas. 

Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus minėjimo metų proga dr. 
K a z y s Š i d l a u s k a s p a s a k y s 
kalbą Vi ln iaus arkivyskupijos 
reikalais . 

Spalio devintoji — tai mūsų 
š i r d i e s s k a u s m o d i e n a . 
P a m i n ė d a m i tą dieną pagerb
sime kovojančius ir žuvusius už 
mūsų b rang ią sost inę ir pri
s i m i n s i m e l e n k ų ž i a u r i ą 
klastą, a tp lėš ian t ją nuo Lie
tuvos. 

Šv. Vardo bažnyčioje spalio 4 kovoje dėl Vilniaus ir jo krašto 
d. 1 vai. prel. Jonas Balkūnas lietuvius, 
atlaikv s šv. Mišias už žuvusius J. V. 

Kristina Lukaitė < vidun,-) su savo broliu Paulium ir seseria Loreta džiaugiasi 
diplomu. 

MOSU KOLONIJOSE 
New York, N.Y. 

S U D A R Y T A KOMISIJA 
NEW YORKO ŠAULIU 

KUOPOS LITERATŪROS 
KONKURSUI 

New Yorko Simo Kudirkos 
šaul ių kuopos l i teratūros kon
kursu i prisiųstų veikalų įver
t in imui yra sudary ta komisija, 
susidedanti iš Kazio Jankūno . 
P a u l i a u s J u r k a u s ir Zigmo 
Raulinaičio. 

Konkursui yra prisiųsti šie 
rankraščia i : Rimo Skeveldros 
slapyvardžiu pasirašytas roma
nas „Para le lė" (Dviejų epochų 
panašuoliai) , Tado Apeivos sla
pyvardžiu r o m a n a s ..Slibinų 
miške" . Knygnešio slapyvar
džiu romanas „Iš tamsos i 
šviesą". Jock's slapyvardžiu ro
m a n a s „Kapai be vartų" ir 
Savanorio slapyvardžiu nove
linis romanas „Mėlyno karve
lėlio šviesa". 

Tikimasi, kad da r daugiau 
rankraščiu bus prisiųsta, nes 
dar yra pakankama i laiko iki 
konkurso uždarymo datos, kuri 
baigiasi šių metų lapkričio 1 
dieną. 

Rankraščiai siunčiami šiuo 
adresu: Kęstut is M. Miklas, 71 
Fa rmer s Ave., Plainvievv. N.Y. 
11803. Šio konkurso premijos 
dydis - 1000 dolerių. 

Baltimore, Md. 
LIETUVIAI REMIA 

LIUDĄ KAIRI 

Nedidelė Bal t imorės lietuvių 
kolonija pajuto ilgą OSI pirštą. 
Nors dar nė vienas Baltimorės 
l ietuvis nėra apkal t in tas ..karo 
nus ika l t imais" , niekam dar ne
gresia deportacijos, tačiau Bal-
t i m o r ė j e y r a a p k a l t i n t ų j ų 
giminių, k u r i e d rauge per
gyvena jų nelemtį. jų kančias. 

Atjausdami juos, iniciatoriai 
sušaukė rugpjūčio 19 d. vietos 
lietuvių veikėjų būrelį pasitarti, 
k a s da ry t i , k a i p pagelbė t i 
Ch icago je L i u d u i K a i r i u i . 

mes jas matom l i tuanist inės 
mokyklos pasirodymuose, skau
čių r ikiuotėse. Kaziuko mugės 
darbuose, parengimuose, sto
vyklose ir sporto šventėse. Kar
tu su tėveliais sveikinam Zitą ir 
Krist iną pas iekusias aukštuo
sius mokslus ir linkim kopti 
savo profes i jose ir k a r t u 
tu imtis su savim ir puoselėti 
lietuvišką veiklą, meilę Lie 
tuvos tau ta i ir nuo jos neati
t rūk t i . 

Elvyra Vodopalienė 

Vienintelė galima pagalba yra 
tik finansinė, nes teismo proce
sai reikalauja astronomiškų 
sumų. Nutar ta tad susikviesti 
visų Baltimorės lietuvių orga
nizacijų pirmininkus ir sudaryti 
ad hoc komitetą. 

Rugsėjo 3 d. susirinkę or
ganizacijų pirmininkai nutarė 
pravesti piniginį vajų. Ad hoc 
komiteto pirmininku sutiko 
būti Kęstutis Cesonis. iždininke 
— Elena Okienė, kuri netrukus 
užvedė spec ia l i a s ą s k a i t ą 
banke. Vajaus reikfiias pasklido 
ne tik per lūpas, bet ir per 
Baltimorės lietuvių radijo pus
va land į ir a u k o s pradėjo 
plaukti . (Pirmąsias aukas pa
klojo kai kurie iniciatoriai pir
mojo susirinkimo metu ; . Šiuo 
metu jau suplaukė apie 3000 
dolerių, ir suma vis dar didėja, 

Mano mielai mokytojai , m a n e pirmąj į t a u t i n i ų 
šokių žingsį išmokiusiai , 

A.tA. 
KOTRYNAI MARIJOŠIENEI 

mirus, reiškiu gil ią užuojautą j o s vy ru i prof. V. 
MARIJOŠIUI, dukter ims ses. IGNEI , ELONAI , sūnui 
MARIJUI ir v is iems a r t imies i ems . 

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė 

A.tA. 
ANTANUI POŠKAI 

iškeliavus i Amžinybę, jo žmona i , m ū s ų draugi jos 
narei MARIJAI POŠKIENEI, jos s e i m a i i r v i s i ems 
ar t imies iems nuoširdžią užuo jau tą r e i š k i a 

Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdyba 

nes aukos d a r kaupiasi . O Balti
morės l ie tuvių a t le tų k lubas 
spalio 10 d. rengia Clevelando 
„Užda inuok im" koncertą Lie
tuvių n a m ų salėje ir visą pelną 
ski r ia L iudo Kair io re ika lams. 
Je igu k a s ir iš ki tų kolonijų 
norėtų a u k o m i s prisidėti , su 
d ė k i n g u m u lauk iami . A u k a s 
gal ima s ių s t i E lena i Okienei . 
1250 Elm Road, Baltimore, MD. 
21227. a r b a Kęstučiui Česoniui. 
9909 Windflower Drive, Ellicott 
Ci ty , MD, 21043. Čekius pagei
daujama rašy t i Mrs. E. Okas 
vardu. 

Būtų ge ra i , jei ir kitose kolo
nijose panaš ios r inkl iavos bū tų 
organizuojamos. Vajui išsiplėtus 
plačiau, p a r a m a galėtų t ap t i 
gana re ikšminga . Liudo Kairio, 
o ta ip pa t ir Kazio Palčiausko 
likimas n ė r a vien t ik jų giminių 
bei artimųjų skaudi patirtis. Tai 
mūsų visų re ika las . Liudo Kai
rio ir Kazio Palčiausko asmeny
se persekiojama visa l ietuvių 
t a u t a ne t ir už okupuotos Lie
tuvos r ibų. 

A . R. 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis š»o kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga ,.Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų straipsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisvės 
kovas ir pasaulio abejingumą mūsų šauksmui. Redagavo 
Alma Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teKsto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kama su persiuntimu 17.90 dol. Illinois gyventojai 
moka 19.20 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, III. 60629 

A.tA. 
SESUO MARY 

LIUDVIKA BUDRIS, SSC 
(THEODORA BUDRIS) 

Mūsų mylima Seselė mirė 1987 m rugsėjo 25 d.. Šv. 
Kazimiero Seselių motiniškam name. 

Buvo duktė Kajetono ir Angelos <Dailidoniūtes> Budrių. I 
vienuolyną įstojo iš Šv. Jono parapijos, Baltimore. Maryland. 
Vienuolyne išgyveno 74 metus. 

Liko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys ir dukterėčia 
Virginia Žebrauskas bei kiti giminės, mokiniai ir pažįstami. 

Velione ouvo a.a. S. M. Anastasia, RSM, mirusios 1982 
m. sesuo. 

Pirmadieni, rugsėjo 28 d. 7 v.v. nulydėta į koplyčią. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 29 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 vai. ryto. Šv. 

Kazimiero Seserų koplyčioje. 2601 W. Marąuette Rd., Chicago. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Pra

šome gimines, seselės mokinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Budrių-Zebrauskų šeima. 
Laidotuvių direktorius John Evans. 

Mylimai mamytei 

ANELEI M 
mirus, jos sūnui kun. 
Prasidėjimo parapijos 
tą reiškia 

A.tA. 
. KUZINSKIENEI 
JONUI KUZINSKUI, 
klebonui, nuoširdžią 

LB Brighton Parko 

Nekalto 
užuojau-

valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
T e l e f o n a s - 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 S t . . Chicago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

M 1 0 So . 50 th Av. . Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LA< K ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts R d / - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, ant radienis . 1987 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

x A. a . Katryna Č iur l io -
nytė-Mart ienė staigiai mirė 
rugsėjo 26 d. Clevelande. Vyras 
jau buvo miręs prieš keler ius 
metus. N u l i ū d i m e liko duktė 
Dalia su šeima, Australijoje 
sesuo Aldona Naruš ienė , daug 
giminių Amerikoje ir ok. Lie
tuvoje. Tuo tarpu dar nežinoma, 
kada bus laidojama. 

x Da i l . E u g e n i j a i r muz . 
V y t a u t a s R a s t o n i a i iš Cope 
Code. Mass. , buvo atvykę j Chi-
cagą, a p l a n k ė įvairias lietuvių 
įs taigas ir pažįs tamus. Lydimi 
Eugenijos Rastonienės brolio 
Juozo Baužio ir brolienės dail. 
Otiutės, j ie ap lankė . .Draugą", 
pasikalbėjo su redakcija, pasi
rinko naujų leidinių ir susi
pažino su lietuviškos spaudos 
darbais . 

x A . a . s e s . L i u d v i k a 
B u d r y t ė . Kajetono ir Angelos 
D a i l d o n y t ė s Budr ių d u k t ė , 
su laukus i 89 metų, Šv. Kazi
m i e r o s e s e r ų v i e n u o l y n e 
išgyvenusi 74 m. mirė rugsėjo 
25 d. mot iniškam name. Velionė 
buvo g imus i Paberžėje Lie
tuvoje, į vienuolyną įstojusi iš 
Šv. Jono parapijos Baltimorėje, 
Md. Ilgą laiką dėstė aukšt . 
m o k y k l o s e m a t e m a t i k a ir 
lotynų kalbą. Pašarvota pirma
dieni. Pirmadienį , rugsėjo 28 d.. 
7 vai. pe rneš ta j vienuolyno 
koplyčią. Pala idota antradienį , 
rugsėjo 29 d. Po pamaldų 9:30 
vai. vienuolyno koplyčioje nuly
dėta į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines . Anksčiau mirė jos se
suo SRS Anastazi ja . Mercv 
vienuolvno narė . 

x A k t o r i u s Vital is Ž u k a u s 
kas, ..Darbininko" redaktorius, 
atlikęs humoristinę programą 
..Draugo" bankete, rugsėjo 27 d. 
Martiniąue pokylių salėje, pir
madienį, rugsėjo 28 d., aplankė 
visus redaktorius, susipažino su 
..Draugo" ir knygų spausdinimo 
technika ir pasirinko jam nau
dingų veikalų. Apie pietus j is 
lėktuvu išskrido atgal į New 
Yorką. kur laukia jo redakcinis 
darbas. 

x M o k y t . V a n d a V a i t 
kev ič ienė po sunkios tulžies ir 
hernijos operacijos iš ligoninės 
grįžo į namus. Dabar pamažu 
sveiksta vyro Kazimiero Vait
kevičiaus, duk te rs Vidos ir 
podukrų Valentinos ir Birutės 
prižiūrima. Jai l inkime greitai 
pasveikti. 

x J o n i š k i e č i ų l a b d a r y b ė s 
ir k u l t ū r o s klubo susir inkimas 
bus antradienį, spalio 6 d., 
Anelės Kojak salėje. 4500 So. 
Talman Ave. Pradžia 1 vai. po 
p ie tų . Po s u s i r i n k i m o bus 
vaišės. 

x A lv ida B a u k u t ė . Cicero 
apylinkės l ietuvaitė, deklama
vusi ir vadovavusi skautų ir Lie
tuvių Bendruomenės rengi
niuose, daug metų modeliavusi 
savo m a m y t e s Ol impi jos 
Baukienės s iū tus d rabuž ius 
P u t n a m o sese l ių r ėmė jų 
ruoštose madų parodose, bus 
komentatore ir vadovaus šio 
rudens parodai spalio 11d. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Vaznelių Gifts Internat ional 
parduotuvėje. 

x V l a d a s B ū t ė n a s n o r i pa
t iksl int i , kad jis yra „Amerikos 
Balso" lietuvių tarybos narys, o 
ne ..žinių ir reportažu redak
torius", kaip klaidingai buvo 
paskelbta . .Draugo" rugsėjo 25 
d. 

x Ate i t ies a k a d e m i n i o sa
va i tga l io rengiamasis komite
tas rinkosi rugsėjo 22 d. Mari
jonu patalpose. Savaitgalis bus 
rengiamas nuo spalio 30 d.iki 
lapkričio 1 d. Chicagos Jaunimo 
centre ir Atei t ininku namuose 
Lemonte. Paskai t in inkai j au 
y ra s u t i k ę k a l b ė t i š i o m i s 
temomis. Šeštadienį paska i tas 
skaitys dr. Saulius Sužiedėlis ir 
dr. R. Vaštokas. Sekmadieni 
p a s k a i t a s s k a i t y s dr . B. 
Vaškelis ir J. Kralikauskas. Pa
skai t ininku mintis komentuoti 
pakviesti komentator iai . Be to, 
savaitgalio dalyviai bus kviečia
mi dalyvauti vakaronėje. „Atei
ties" žurnalo vakare bei kituose 
programos punktuose. Lietuvių 
visuomenė prašoma pasižymėti 
šias datas savo kalendoriuose ir 
gausiai dalyvauti šiame savait
galyje, kuris Chicagos visuo
menei yra tapęs tradicija. 

x A n g e l o s Mie l iu ly t ė s i r 
P a u l J a n k e užsakai prieš su
tuoktuves eina Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje Brigh-
ton Parke. 

x Inž. G e d i m i n a s Bisk i s i r 
jo ž m o n a dr . B i r u t ė eismo 
nelaimėje buvo sunkiai sužeis
ti. Dr. B. Biskienė mažiau 
suže i s t a , ta i tuoj i še is iš 
ligonines, o inž. G. Biskis ilgiau 
turės gydytis. 

x Lie tuvių F o n d u i užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko 
jo: 1,000 dol. Bronė Stangenber 
gienė. po 100 dol. Bronius ir Ju 
ze Angeleikai, kun. Vyt Bal 
čiūnas, prel. Jonas Balkūnas , 
Emilija Gaška, Birutė Jasai
tienė. Julius Paulėnas, Viktoras 
ir Ona Šamatauska i . Juozas 
Stašaitis. Domicėlė Vizgirdienė. 
Lietuvių Fondas visiems dėkoja. 

(ak.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Rengiasi minėti a.a. prof. Antaną Maceiną rugsėjo 20 d. Jaunimo centre. Iš kairės matyti dr. 
J Makštutts, dr. -J Musonis, J. Lungienė. R. Kupriene, J. Žadeikis, S. Kuprys, E. Juodvalkytė ir kt. 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAVYKĘS „DRAUGO' ' 

B A N K E T A S 

Metinis . .Draugo" renginių 
komiteto surengtas banketas 
Martiniųue restorano pokylių 
salėje buvo rugsėjo 27 d. J au 4 
vai. po pietų rinkosi būriai lie
tuvių dienraščio „ D r a u g o " 
rėmėjų ar artimųjų, norinčių 

x P i a n i s t a s M a n i g i r d a s 
M o t e k a i t i s a t l iks i š t raukas iš 
muz. S tas io Šimkaus ilgesnio 
kūr inio . .Siluetai". Taip pat 
akompanuos solistams ir ..Dai
navos" ansambl iu i spalio 4 d. 
. .Margučio" reng iamame muz. 
Stasio Š i m k a u s gimimo 100 
metų sukak t i e s minėjime-kon-
certe. J a u n i m o centre. 

x M u z . P e t r a s V a s b e r g a s 
sunkiai serga ir yra paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje 305 
kambary . Jį galima aplankyt i 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Su j uo negal ima susikalbėt i 
telefpnu. 

x A u d r o n e A m b r o z a i t y t ė , 
Santa Monica. Cal.. gražino 
laimėjimų šakneles su 12 dol. 
auka . Po 10 dol. a ts iuntė: Vy
t au t a s Beleckas. Sunny Hills. 
Fla.. inž. Albinas Smolinskas . 
akt. F,glė Vilutienė. Chicago, 111. 
Nuoši rdus ačiū. 

x G e n . k o n s u l a s V a c l o v a s 
Kleiza, Chicago. 111.. Heleri 
Buč inskas . Oak L a u n . 111.. 
Eugenia Valavičius. Hammond 
Ind.. Aldona Jančienė. Yonkers. 
N.Y. . E l e n a V a s y l i ū n i e n ė . 
Sommerv i l l e . Mass. , S ta sys 
Pap lauskas . Tujunga. Ga.. Joli
ta Leonas . Chicago. 111.. J. 
Sha tas , \Vaterbury. Conn.. Do
vydas Pleškys . Miami. Fla.. S. 
B. T a t a r ū n a s . Detroit. Mich.. 
įvairiomis progomis a ts iuntė po 
10dol. aukų Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x KASA, Liet. Fed. Kr. Uni
j a ( C h i c a g o s skyr ius ) , š.m. 
rugsėjo 29 d. bus a tdara iki 3 
vai. p.p . trečiadienį, rugsėjo 30 
d. bus uždaryta . 

<sk.> 

x Agr. A n t a n a s Š a n t a r a s , 
po sunkios operacijos kurį laiką 
gyvenęs pas dukters Dalios 
šeimų, po patikrinimo rugsėjo 
25 d. grįžo į savo namus Mar-
ąuette Parke. Jis yra labai 
dėkingas vis iems, kur ie jį 
atsiminė ligoninėje telefonais ar 
laiškais, nors pats dar negali vi
siems asmeniškai padėkoti. 

x Albina Ralys , Richmond 
Hills, N.Y., grąžino laimėjimų 
šakneles su 26 dol. auka. Joseph 
Bulota. Dayton. Ohio, atsiuntė 
12 dol. ir kartu pratęsė pre
numeratą. Labai dėkojame. 

x Kun. Ant . Be r t a š iu s , Pa-
terson. N.J., ats iuntė 25 dol. 
auką ir grąžino laimėjimų šak
neles. Labai dėkojame. Elena 
Vv'asilevvski. Broadview. 111.. at
siuntė 20 dol. Nuoširdus ačiū 

x So l . T a d a s K. R ū t a , 
Albinas Dzirvonas. Marija Gir-
dauskas. M. Stašaitis. V. Jas-
mantas. M. Puškarskis, visi iš 
Chicagos. J. Povilaitis. Omaha, 
Nebraska. J. Paliulis, Waterbu-
ry, Conn., S. Stankevičius, To
ronto. Kanada, gražino laimė
jimų šakneles ir kiekvienas pa
aukojo po K) dol. S. Stan
kevičius kartu pratęsė ..Drau
go" prenumeratą ir palinkėjo 
visam „Draugo" štahui daug 
laimės, o daugiausia sveikatos. 
Nuoširdus ačiū. 

x An tanas Giniotis iš Chica
gos. lankėsi . .Drauge" ir ta pro
ga grąžino laimėjimų šakneles 
su 20 dol. auka dienraščiui. La
bai dėkojame. 

x J a d v y g a Mulokienė, San
ta Monica. Cal., pratęsė ..Drau
go'" p r e n u m e r a t ą , g rąž ino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. dienraščio stiprinimui ir 16 
dol. išmėginimui laimės. J. 
Mulokienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielas 
aukas labai dėkojame. 

x Sofija Tekor ius , Speed-
\vay. Ind.. pratęsė ..Draugo" 
prenumeratą, grąžino laimė
jimu šakneles su 20 dol. auka. 
S. Tekorių įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Anna V i t k a u s k a s , Holly-
W(MKL Fla., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu grąžino 
laimėjmų šakneles ir paaukojo 
2d dol. A. Vitkauską skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
auka rmošįrdns ačiū 

paremti lietuvišką spaudą. Salė 
graži, buvo sausakimšai pri
grūsta — dalyvavo apie 400 
žmonių. Taip buvo bent skai
čiuojant stalus. 

Renginių komite to pirmi
ninkė po 5 vai. t rumpu žodžiu 
pasveikino svečius, primindama 
lietuviškos spaudos re ikšmę 
tautai ir išeivijai. Prieš pakvies-
dama programai vadovaut i 
Marią Rudienę, dar priminė, 
kad j i kaip didelė šalpos darbuo
t o j a , buvo Šv. Tėvo J o n o 
Pauliaus II apdovanota medaliu 
,,Pro Ecclesia et Pontifice", o 
inž. Antanas Rudis, kuris yra 
svečių tarpe, buvo paaukštintas 
Šv. Grigaliaus komandieriaus 
ordinu. Po to viso vakaro pro
g rama i vadovauti pakv ie tė 
Marią Rudienę. 

Programos vadovė Mar i a 
Rudienė pasveikino susirinku
sius, priminė salėje esantį Lie
tuvos gen. konsulą Vaclovą 
Kleizą. Marijonų vienuolijos 
generalinį vyresnįjį kun. Do
naldą Petraitį. Marijonų provin
cijolą kun. Viktorą Rimšelį ir ki
tus svečius. Prieš vakarienę pa
kvietė ..Draugo" redaktorių 
k u n . P. Garšvą s u k a l b ė t i 
invokacijai. 

Vakarienė buvo gera ir skani, 
sklandžiai patarnaujama. Kas 
norėjo, dar galėjo užsisakyti 
gėrimų, kurių nepavydėtinai 
nešė į stalus. Po sriubos ir mė
sos kepsnio buvo kava su pyra
gais, kuriuos padovanojo A. 
Ankaus Baltic Bakery. Tuo 
laiku prasidėjo ir tolimesnė 
programa. 

Vakaro vedėja M. Rudienė, 
p r ieš p a k v i e s d a m a ka lbė t i 
Marijonų vienuolijos generalini 
vyresnįjį, atvykusį iš Romos, 
apibūdino jį. kaip Amerikos 
lietuvį pirma marijonų istorijoje 
išrinktą generaliniu vyresniuo
ju. Ji trumpais bruožais nusakė 
jo biografiją, iš kurios paaiškėjo, 
kad jis gimęs ir pirmuosius 
mokslus ėjęs Chicagos Aušros 
V a r t ų parapi joje . P a s k i a u 
mokėsi Marianapolio aukšt . 
mokykloje, kaip marijonas — 
Marian Hills ir Lisle St. Pro-

copius seminarijoje. Kaip kuni
gas yra dirbęs t a m e pačiame 
Marianapolyje. Šešerius metus 
buvęs tos mokyklos direktorius 
ir dabar j au dvylika metų gyve
na Romoje, eidamas generalinio 
vyresniojo pavaduotojo, o pasku
tiniu metu generalinio vyresnio
jo pareigas. Taip apibūdinusi , 
M. Rudienė pakvietė žodžiui 
kun . D. Petrai t į . 

Marijonu generalinis vyresny
sis kun. Donaldas Pet iai t is lie
t u v i š k a i p a s i s a k ė , kad j i s 
, ,Draugą" pažįsta nuo j au 
nystės, o dabar nori pildyti vie
nuolijos a tnauj in to jo pala i 
mintojo a rk iv . J u r g i o Ma
tulaičio uždėtas pareigas — 
v a d o v a u t i spaudos apaš t a 
lavimui. J i s dėkojo visiems susi
r inkusiems už rėmimą savos 
spaudos ir prašė Dievo palaimos 
a s m e n i n i u o s e i r š e i m ų 
r e i k a l u o s e p a s v e i k i n d a m a s 
visus Marijonų kongregacijos 
vardu. Ta ip pat t rumpai pa
sveikino visus ir angl iškai , 
p a l i n k ė d a m a s ir t o l i a u 
neužmiršti lietuviškos spaudos. 

Už išsamų ir gražų kun. D. 
P e t r a i č i o žodį vadovė M. 
Rudienė padėkojo ir pakvietė 
Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninką Povilą Kilių, žymu finan
sininką ir Finansų žinovą t a r t i 
žodi. 

P. Kilius t rumpai pasveikino 
, ,Draugo ' " da rbuo to jus ir 
rėmėjus, palinkėjo ir ateityje 
savo lapus atidalyti lietuvių rei
kalams ir įteikė 2000 dol. para
mos, kurią priėmė Marijonų 
provincijolas kun. V. Rimšelis. 

L i n k s m a j a i d a l i a i b u v o 
pakviestas aktorius humoristas 
Vitalis Žukauskas, pasižymėjęs 
jau Europoje, o dabar aplankęs 
beveik visas didesnes lietuviu 
kolonijas laisvajame pasaulyje. 

Akt. V. Žukauskas visus juo
kino savo anekdotų, spaudos 
r iktu, gyvenimo klaidų, šeimų 
problemų ir žmogiškos buit ies 
reikalų humoris t išku prista
tymu. Jis dažnai buvo pertrauk
tas plojimais ir plojimais buvo 
palydėtas. 

Bankete dalvvavęs neseniai iš 

Šiaurines Chicagos vasaros stovyklos dalyviu dalis. Iš kairės: Paulius Rriz 
gys. Dana StHmokaitė, Karolis Užgiris i' Rytas Vygantas 

Nuotr. A. Vygantirnrs 

JA VALSTYBĖSE 
— Philadelphijoje Lietuvos 

k r i k š č i o n y b ė s 600 metų su
kakties minėjimas bus lapkričio 
1 d., sekmadienį, Šv. Petro ir Po
vilo katedroje. Iškilmės vyks šia 
tvarka: 2:15 vai. p.p. lietuviškos 
religinės muzikos koncertas, 
2:45 vai. p .p. procesija ir 
jubi l ie j inės šventos Mišios, 
vadovaujant kardinolui J. Krol. 
Koncerto programą atliks solis
tė Ona Pliuškonienė, smuiki
ninkė Brigita Pumpuolytė-Ka-
sinskienė ir jungtinis visų trijų 
lietuvių parapijų choras, ku
riam vadovaus Vytas Maciūnas. 
Phi lade lphi jos vyrų dainos 
vieneto ir Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos choro vadovas. 
Jungtinis choras giedos ir Mišių 
metu. Dienos iškilmės baigsis 
banketu Fisher 's Tudor House 
restorane, Bensalem. Pa. Ban
keto programoje numaty tas 
vyskupo Pau l i aus Baltakio 
žodis, arkidiecezijos savaitraščio 
redaktoriaus kun. David W. 
Givey pagerbimas ir meninė 
programa, kurią atliks muzikų 
Kasinskų šeima. Banketo orga
nizavimu ir bilietų platinimu 
rūpinasi Roma Krušinskienė, 
kurios telefonas yra 355-3030. 

— D r. Vytautas Skuodis, 
neseniai iš okupuotos Lietuvos 
Amerikon atvykęs laisvės kovo
tojas ir politinis kalinys, spalio 
14 d. su žmona ir dukra at
vyksta į Los Angeles ir spalio 17 
dalyvaus metiniame Baltų Lais
vės lygos žymenų įteikimo ban
kete ir pasakys kalbą. Baltų 
Laisvės lyga iki šiol žymenis yra 
paskyrusi ..Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikai" ir tremti
niui vyskupui okupuotoje Lietu
voje Julijonui Steponavičiui. 
Šiais metais žymuo paskirtas 
latvių „Helsinki 86" komitetui, 
k u r i s Rygoje suorganizavo 
pirmąsias masines demonstra
cijas. Tikimasi, kad iškilmėse 
dalyvaus vienas to komiteto 
a t s t o v a s . Skuodžių šeimą, 
atvykusią \ Caiiforniją, globos ir 

ok. Lietuvos atvykęs prof. Vy
t a u t a s Skuodis su šeima buvo 
pakviestas tart i žodį. Jis pa
dėkojo visiems už rūpestį jo kali
n i m o m e t u , jo nuoši rdų 
priėmimą ir dabartinį nuolatinį 
pagalbos teikimą. Jis ypač 
dėkojo M. ir A. Rudžiams už jų 
rūpestį ir nuolatinę globą jo šei
mai a tvykus ir dabartinę pa
galbą tiesiog per Balfą. Visus 
pasveikino ir paprašė paglbos 
kalinamųjų, persekiojamųjų ir 
kenčiančių lietuvių vardu juos 
užtar t i ir už juos toliau kalbėti. 

Pabaigoje buvo pakviestas 
Marijonų vienuolijos provinci
jolas kun. Viktoras Rimšelis, 
kur i s papasakojo apie lietuviš
kos spaudos sunkumus, teis
mus , kai norima sunaikinti lie
tuviškas įstaigas išeivijoje. Pa
dėkojo visiems, kurie prisideda 
prie „Draugo" išsilaikymo. Kai 
kas pranašavo „Draugui" tik 10 
metų gyventi, bet jis gyvuoja ir 
gyvuos, kol bus reikalingas lie
tuviams. J i s neieško pelno, o yra 
t ik langas visų lietuvių išei
vijoje ir pavergtos tėvynės į 
laisvąjį pasaulį. Padėkojo taip 
pa t Lietuvių Fondui, programos 
pravedėjai, renginių komitetui, 
visus juokinusiam akt. V. Žu
kauskui ir visiems atsilankiu
siems. 

Laimėjmus traukė M. Rudie
nė, juos skelbė M. Remienė. Lai
mėjo VI. Plepys 500 dol.. Berna
tavičius 300 dol.. Krivis iš Lar
go Fla., 250 dol., M. Barniškai-
tė 200 dol., B. Angeleika 150 
dol. ir dr. J. Jakševičienė 100 
dol. 

Po traukimų prasidėjo A. Stel
moko orkestrui grojant šokiai. 

Iš tolimesniu svečių buvo ma
tyt i žurn. VI. ir Dalia Būtėnai 
iš VVashingtono, dail. Pranas 
Gailius, iš Paryžiaus, taip pat iš 
Lemonto. Union Pier ir kt. 

- P n . 

Skuodžiui amerikiečių spaudos 
konferenciją suorganizuos Baltų 
Laisvės lyga. 

— A ivars J e r u m a n i s Vals
tybės depar tamento p r i i m t a s 
naujuoju Latvijos ga rbės kosu-
lu Los Angeles mies te . Šiuo 
m e t u v i s o m s P a b a l t i j o 
valstybėms, kur ių okupacijos 
n e p r i p a ž į s t a A m e r i k a , vė l 
atstovauja Los Angeles mies te 
garbės konsu la t a i . L i e t u v o s 
gen . g a r b ė s k o n s u l u y r a 
Vytautas Čekanauskas , Estijos 
g a r b ė s k o n s u l a s — J a a k 
Treiman ir dabar pa sk i r t a s Lat
vijos garbės konsu las Aiva r s 
Je rumanis . J a a k T r e i m a n ir 
Aivars J e ruman i s y r a Ba l tų 
Laisvės lygos d i r e k t o r i a i , o 
Tre iman e ina ir te i s in io pata
rėjo pareigas. 

— V ideta M a l a š a u s k a i t ė , 
gyvenanti Aurora , Colorado 
susižiedavo su M i k e G e h l . 
Gyvendama Chicagoje, V ide ta 
priklausė „Neri jos" s k a u t ė m s . 
Išsikėlusi gyventi į Denver į , j i 
vadovavo v i e t i n i a m J ū r ų 
skaučių būreliui , su ū d r y t ė m i s 
stovyklavo Rako stovykloje. Tai 
buvo pirmoji skaučių g r u p ė iš 
Colorado. Kurį la iką j i šoko 
Denverio „ R ū t o s " t a u t i n i ų 
šokių grupėje. Vide ta y r a bai
gusi Colorado Sta te un ive r s i t e 
tą, įsigydama mokslo laipsnį 
meno srityje, dabar t u r i nuosa
vą grafikos studiją. T a i p p a t j i 
yra slidinėjimo mokyto ja . Vai l , 
Colorado rajone. Michae l , k u r i s 
y r a vok ieč ių k i l m ė s , t u r i 
elektros inž in ie r iaus mokslo 
l a ip sn į , d i r b a N a t i o n a l 
Semiconductor bendrovėje . Po 
vestuvių jaunoji š e ima planuo
ja apsigyventi Vai l , Colorado. 

— LB L a s V e g a s , Nevada , 
apylinkė ga lu t ina i sus iorgani 
zavo ir išsirinko pajėgią valdy
bą. Valdybos p i r m i n i n k e iš
r inkta Mary Yanauskas , t u r in t i 
didelę pat i r t į o rganizac inė je 
veikloje. Ilgoką la iką k a ž k a s 
„virė košę", leido m e l a g i n g a s 
paskalas apie B e n d r u o m e n ę ir 
jos veikėjus, kad t ik apy l inkė 
Las Vegas mieste nesusiorgani
zuotų. Rugsėjo 17 d. sus i r ink ime 
dalyvavo LB apygardos p i rm. 
Angelė Nelsienė ir k r a š t o val
dybos vicepirm. J u o z a s Kojelis. 
Las Vegas apyl inkei daug iau
siai priklauso a n g l i š k a i ka lbą 
lietuviai. 

KANADOJE 

— Montreal io „ R ū t o s " klu
b a s rugsėjo 9 d. turė jo ekskur 
siją į Reginų „Nemuno" galeriją 
Chisamore Point, On t . , netoli 
Gababoąue miestelio. Ekskur 
s a n t u s pa s i t i ko d a i l i n i n k a i 
Anastazija ir A n t a n a s Tamo
šaičiai, Aldona Vese lk ienė iš 
Chicagos ir buvęs Mont rea l io 
gyventojas Aleksandras Ambro-
zait is . P. Regina v i s u s pa
sveikino, o dail. A. T a m o š a i t i s 
ekskursan tams p a a i š k i n o pa
veikslų ir kitų m e n o da lykų 
prasmę. 

— Regina B r i k i e n ė ir Biru
tė N a g i e n ė iš Mont rea l io buvo 
nuvykus ios į l i e t u v i ų t au 
todailės ins t i tu to suvaž iav imą 
rugsėjo 12 d. Reginų n a m u o s e 
Chicamore Point, O n t . 

— Montreal io l i t u a n i s t i n ė 
mokykla pradėjo mokslo metus 
su 39 mokiniais. Š ia i s me ta i s 
m o k y t o j a u j a v e d ė j a J o a n a 
Adamonytė, M a r y t ė Adamo-
nytė, Andreja Ce l to r iū tė , Lilija 
Gedvilaitė, Stasė Mikala jūnai -
tė. Irena Š a t k a u s k i e n ė ir Silvi
ja Staskevičienė. L i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos tėvų komite tu i šiemet 
vadovauja Violeta Adomony-
tė-Ramsey. 

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. 
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