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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Ltetuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui Gintaut0 Iešmanto, gyv. ATSR 

Vuktilo raj. Podžarjės 
gyvenvietėj, (Tęsinys) 

Laiškas 
Apie ta i 

pagrįstai buvo kalbėta „Litera-
turnaja gazeta" (1986.XII.17.) 
išspausdintame laikraštyje 
„Žvelgti tiesai į akis" („Pravde 
v glaze"). Aiškinama, girdi, 
mūsų reikalas pateikti tau 
kaltinimą, tavo reikalas gintis. 
Išsikepurnėsi — gerai, nuskęsi 
— dar geriau. Mes čia esą 
niekuo dėti, nusiplauname, kaip 
tas Poncijus Pilotas, rankas, ir 
tiek. Išeina, kad, pasak minėto 
straipsnio autoriaus, „skęstan
čiųjų gelbėjimas yra pačių skęs
tančiųjų reikalas". Juo labiau, 
kad politinėse bylose iki teismo 
advokato, nors jo vaidmuo ir mi
nimalus, paslaugomis neleidžia
ma naudotis. 

Persitvarkymo dvasia reika
lauja atviromis akimis pažvelgti 
į praeitį, atvedusią visuomenę 
į sustingimo įvairiose srityse 
būklę. Reikia pagaliau pasakyti 
visą tiesą ir apie asmens kulto 
padarinius Lietuvai. Tabu, 
kurie lig šiolei kaustė mintį 

šioje srityje, privalo būti 
galutinai pašalinti. Dėl to aš 
noriu ir ne tik noriu, bet ir 
privalau — atkreipti dėmesį į 
1974 metų rudenį įvykius susi
jusius su manimi. Tuomet VSK 
organai, remdamiesi melagingu 
įskundimu (arba pačių sugal
vota versija) padarė mano bute 
kratą. Įskundimas, esą aš 
parašęs apie R. Kalantą 15 
posmų eilėraštį ir jį, 
važinėdamas kaip žurnalistas į 
komandiruotes, platinęs po 
Lietuvą, suprantama, nepasi
tvirtino. Bet VSK darbuotojams 
tas ir nerūpėjo, nes jie turėjo 
tikslą paimti mano poetinę 
kūrybą, apibūdindami ją kaip 
„antitarybinius eilėraščius" 
(taip suformuota kratos pro
tokole). 

Iš manęs atimta poezija buvo 
panaudota tam, kad būtų 
galima mane pašalinti iš parti
jos, iš darbo, iš žurnalistų są
jungos. , . 

(Bus daugiau) 

Komjaunimas privalo 
kontroliuoti grupes 
Kai žodžiai nesiderina su darbais 

Jordano karalius Hussein, kairėje, sveikina Irako prezidentą Saddam Hussein, atvykusį j arabų 
viršūnių pasitarimus Jordano sostinėje. 

Arabų viršūnių pasitarimai 
— Prez identa i , 

Teisiamas nekaltas žmogus 
Teismo išlaidos Ottawa. — Adv. Paul Chu-

mak, vienas iš Demjanjuko gru
pės teisininkų, kuris su Edward 
Nishnik, jo žentu, Edmontono 
mieste rinko aukas Jono Dem
janjuko teismo išlaidoms pa
dengti, pranešė, jog šioje sesijo
je liudininku bus žymusis dr. 
Julius Grant, britų ranka rašy
mo specialistas, kuris išaiškino 
Hitlerio suklastotą dienoraštį, 
kai tam tikri asmenys norėjo jį 
atspausdinti ir uždirbti pinigų. 

Stebėtojų nuomone, Demjan
juko teismo eiga įgavo gynimo 
pusėje didesnį pasitikėjimą. Jo 
byla tampa surišta su to meto 
istoriniais įvykiais ir tinkamu 
tų įvykių išaiškinimu. Manoma, 
kad Demjanjuko advokatų stra
tegija padės įrodyti, kad sovietų 
pristatytas nacių asmens įro
dymo dokumentas yra specialiai 
pagamintas. 

Adv. P. Chumak šiuo metu 
atidarė savo advokato įstaigą 
Toronte. Jis pastebėjęs, kad 
Demjanjuko gynyba nėra paten
kinamoje plotmėje, ir nutaręs 
padėti. Bet jis pastebėjo, jog 
pakeisti advokatą bylos eigos 
viduryje, yra labai rizikingas 
dalykas. Jis mano, kad yra 
teisiamas nekaltas žmogus. 

Demjanjuko apsigynimo fon
das yra katastrofinėje finan
sinėje padėtyje. Iki šiol ši byla 
j au kainavo daugiau kaip 
400,000 dol. Numatoma, kad 
dar reikės bent 300,000 dol. iš
laidoms apmokėti. Gynybos 
išlaidos kainuoja maždaug 
58,300.00 dol. per mėnesį. 

Šia istorinę bylą seka visi ir 
visų tautų žmonės. Daugelis 
gali būti neteisingai apkaltinti, pašalino Habib Bourguibą pra-
ir ne vien tik ukrainiečiai, bet ėjusį sekmadienį iš prezidento 

latviai, estai, lietuviai ir posto. Tunisija yra viena vaka 

Amraan 
karaliai ir arabų pasaulio 
emiratai pradėjo pasitarimus 
Jordano sostinėje. Arabų 
valstybės nėra vieningos; jos 
susiskaldžiusios į blokus — 
vieni save vadina moderuotais 
arabais, kiti — radikalais. Tai 
pirma tokia viršūnių konferen
cija penkerių metų laike, kai 22 
arabų valstybių galvos susirin
ko bendram pasitarimui. Yra 
susidariusi opinija, kad arabų 
valstybės negali susitarti. 

J e i arabai nesusitars 

Didžiausią problemą šiuo 
metu kelia Iranas, kuris prieš 
arabų valstybes plečia karinio 
pobūdžio veiksmus Persų 
įlankos regione, remdamasis 
islamišku militarizmu. Ara
bams jau problemą sudaro 
alyvos kainos ir didėjantis 
recesijos pavojus. Be to, nesi
baigia Izraelio okupacija Jor
dano ir Sirijos teritorijose. Ne
žinia, kokią reikšmę turės įvy
kęs perversmas Tunisijoje, kai 
ministeris pirmininkas Ben Ali 

ir 

Japonų prašymas 
Amerikai 

Tokyo. — Noboru Takeshita, 
Japonijos naujasis ministeris 
pirmininkas, ragina Reagano 
administraciją ir Amerikos 
Kongresą skubiai sumažinti 
biudžeto deficitą. Pirmą kartą 
kalbėdamas spaudos konferen
cijoje kaip Japonijos vadas, 
Takeshita šio meto akcijų 
kri t imą ir dolerio ver tės 
mažėjimą surišo su Amerikos 
biudžeto nesubalansavimu. 

Jis pasižymėjo, kad Japonija 
dalyvaus pasaulio finansinėse 
problemose kartu su kitais 
kraštais ir neleis s taigaus 
yenos stiprėjimo prieš dolerio 
vertę. Takeshitos komentarai 
reiškia, jog naujoji Japonijos 
vyriausybė nekeis buvvisios 
vyriausybės kurso su Amerika. 
Bet jis dar kartą pastebėjo, jog 
Amerika privalo subalansuoti 
savo biudžetą ir prekybą. Prieš 
užimdamas premjero postą, 
Noboru Takeshita buvo Japo
nijos Finansų ministeriu. 

patys vokiečiai. 

Japonijos naujasis ministeris pir 
mininkas Noboru Takeshita kalba 
pirmojoje spaudos konferencijoje 

rietiškiausių valstybių. 
„Šitas viršūnių suvažiavimas 

vyksta tokiu metu, kai arabų 
tautos pergyvena sunkų ir 
jautrų periodą, kai yra pavojus 
jų saugumui, ekonominiam ger
būviui ir politiniam susiskal
dymui", sako Jordano Užsienio 
reikalų ministeris, kuris yra šio 
suvažiavimo pranešėjas spau
dai. „Jei ši konferencija nepasi
seks, ateitis yra niūri". 

Iranas t rukdo susitarti 

Susirinkimo pradžia nežadėjo 
nieko gero. Kai kurie kraštai 
yra opozicijoje prieš Saudi 
Arabiją, kuri organizuoja dip
lomatinį boikotą prieš Iraną, jei 
šis nesutiks su karo paliaubo
mis baigti septynerių metų 
karą. Prieš nutraukimą ryšių 
yra Sirijos ir Libijos valstybės, 
kurios turi tradicinius santy
kius su Teherano vyriausybe. 
Joms pritaria Jungtinis Arabų 
Emiratas ir Qatar, Saudi Ara
bijos sąjungininkai. Karalius 
Fahd. kurio turtingas kraštas ir 
politinis svoris jau savaime 
daug reiškia, nutarė laikytis 

nuošaliai, sako arabų diploma
tai. Bet karalių Fahd čia atsto
vauja princas Abdallah. 

Saudis remia I raką 

Kai prasidėjo Persų įlankos 
karas, Saudis daugiausia pade
da Irakui savo pinigine parama. 
Irakas jau yra gavęs 40 mil. dol. 
iš Saudi Arabijos ir Kuwaito 
valstybių. Saudis vien tik šiais 
metais yra nupirkęs ginklų ir 
amunicijos iš Egipto, už bilijoną 
dol., kuris juos nusiuntė Irakui. 
Jordanas pareiškė nepasitenki
nimą, kad pats karalius Fahd 
nedalyvauja šioje viršūnių kon
ferencijoje. Bet įdomu, jog 
Saudis pasiuntė Jordanui 126 
mil. dol. už tai, kad šis priėmė 
šią viršūnių konferenciją. Jei 
Fahd dalyvautų, jis padėtų išly
gin t i a r a b ų nuomonių 
skirtumus. 

Kaip sugrąž in t i Egiptą 
Šiuo metu šioje konferencijoje 

žymiausią rolę vaidina pats Jor
dano karalius Husseinas. Nori
ma į arabų lygą sugrąžinti 
Egiptą. Husseinas turi gerus ry
šius su Egipto prezidentu Hosne 
Mubarak. Tačiau tam labai 
priešinasi Sirija, nes Egiptas 
pasirašė taikos sutartį su Izra
eliu. Nežiūrint to, daugelis esą 
už sugrąžinimą Egipto į arabų 
pasaulį. „Ši konferencija yra 
apie Iraną ir Egiptą. Egiptas 
yra kiekvieno esančio šioje kon
ferencijoje galvoje", sako tos 
konferencijos dalyviai. 

Kai kurie šaltiniai sako, jog 
nežiūrint, kad su Iranu nieko 
nebus pasiekta, bet Kuwaitas, 
B a h r a i n , Arabų Emira tas , 
Irakas ir gal būt Saudi Arabija 
sugrąžins savo ambasadorius į 
Egiptą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kongresmanas J a m e s 
B a l b r y iš Nevados parašė 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
J. Dubinin Washingtone laišką, 
prašydamas, kad būtų leista 
nuvykti į Latviją ir ten pabūti 
lapkričio 17 19 dienomis, kai 
latviai minės savo nepriklau
somybės sukaktį ir darys de
monstracijas. Tuo tarpu atsaky
mo dar nėra gauta. 

— Managvoje, kai sugrįžo iš 
Maskvos Nikaragvos preziden
tas Daniel Ortega, pasakė, kad 
sovietų vyriausybė pažadėjo ir 
toliau teikti paramą, kad san-
dinistai galėtų apsiginti nuo 
priešų. 

— J o h a n n e s b u r g e Pietų 
Afrikos vyriausybė paleido iš 
kalėjimo Govan Mbeki, kuris 
prieš 20 metų buvo afrikiečių 
tautinės organizacijos vadas, 
nuteistas kalėti už sabotažo 
veiksmus. 

— Manilos universitete Fili
pinų policija suėmė 24 komunis
tų sukilėlius, kurie ten buvo 
pasislėpę po to, kai buvo suėmę 
apie 100 darbininkų ir už jų 
paleidimą prašė 25,000 dol. 
sumokėti. 

— Maskvoje yra atvykęs 
Valstybės sekretoriaus padėjė-

Maskva. — Sovietų Sąjungoje 
Komunistų partijoje yra apie 40 
milijonų komjaunimo narių. 
Šis padalinys išleido raštą., 
norėdamas sukontroliuoti 
įvairias politines grupes, kurios 
organizuojasi atsiliepdamos į 
Gorbačiovo galsnost politiką. 
Tame raš te , kurį paruošė 
Agitacijos ir Propagandos 
skyrius i r ant kurio y r a 
užrašyta „slaptai", nurodo, jog 
tos grupės turi būti įjungtos į 
Komjaunimo organizaciją su 
savo „sveikais principais". 

Nereikia kitų grupių 

Dokumentas nurodo, jog 
jaunų žmonių grupės turi būti 
jau egzistuojančioje Komjauni
mo organizacijoje ir jos komi
tetuose. „Nėra reikalo sukurti 
naujų organizacijų". Šito 
dokumento nuorašas pateko į 
New York Times dienraščio re
dakcijos rankas. Komjaunimo 
vyresniojo pareigūno Nikolai 
Paltsevo žodžiais, kuris yra cen 
triniame komitete ideologi
niams reikalams, pasakė, jog 
tas dokumentas tik svarstomas 
ir nėra paskutinis Komjaunimo 
organizacijos žodis. Bet jis 
išleistas organizacijos vidaus 
rėmuose vaizdžiai pasako apie 
sovietų pagrindinę organizaciją 
kai žmonės pradeda tikėti ką 
Gorbačiovas kalba. Politinių 
grupių sambūriai paskutiniu 
metu išaugo, norėdami didesnės 
demokratijos. Daugumas jų 
palaiko Gorbačiovo politinę ir 
ekonominę liniją krašte savaip 
interpretuodami tą programą. 
Toms grupėms priklauso tauti
nės organizacijos, pasivadi
nusios „naujosios k a i r ė s " 
socialiniais klubais, kurių gal
vojimas yra o r ien tuo tas į 
Vakarus, panašus disidentų 
grupėms. 

tai. kurie baigia universitetą ar
ba jau baigę mokslus. 

Laisvos diskusijos 
nepakeliui 

įdomu, kad ir dabar Komjau
nimo vadovybė nemėgsta laisvų 
diskusijų, sako partijos 
sociologas Lyor.ti Byzovas. 
Daugelis biurokratų ir kar
jeristų per ją pasiekė aukštų 
pozicijų ir bijo jas prarasti. Kom
jaunimo vadovybė nesanti 
nusprendusi kokia strategiją 
naudoti politinių susigrupa-
vimų klubų kontrolei, tačiau, jų 
veiklai reikia nurodyti veikimo 
kryptį, kuri derintųsi su Kom
jaunimo organizacijos tikslais. 
Neseniai į Leningrado univer
sitetą nebuvo priimta studen
tas, kai Komjaunimo organiza
cijos vadovybė suteikė tokia 
atestaciją, kad jis ,. turi 
nepastovų pi l i t ini nusis-

I ta tymą". Panašus atvejis 
buvo ir Maskvoje. Komjaunimo 
vadovybė nepatenkinta, kad 
jaunimas skaito ir Leono Trots-
kio raštus. 

Nematoma kontrolė 

Toliau, tame dokumente ragi
nama atkreipt i dėmesį į 
neleistiną jaunimo grupių 
veiklą, o ypač j socialinio — 
politinio pobūdžio klubo veiklą 
ir bandyti ji sukontroliuoti. 
Tik studentai, kurių politinis 
žvilgsnis ir išsilavinimas ne
kelia abejonių, gali būti Kom
jaunimo organizacijoje, pata
riama dokumente. Komjaunimo 
skyriams patariama siųsti į 
tokių klubu susirinkimus gerai 
pasiruošusius Komjaunimo na
rius, kurie pajėgtu tokio klubo 
narius pakreipti partijos veda
ma linkme. 

Laiškų rašymas Maskvoje 

Paskutiniu metu Maskvoje 
tos grupės pradėjo organizuotą 
laiškų rašymą, pasisakydamos 
už Maskvos Komunistų partijos 
sekretorių Boris Yeltsin, kuris 
norėjo pasitraukti iš Politbiuro 
todėl, kad reformos per daug lė
tai vykdomos. Partijos vadai 
kalba užsienio reporteriams, jog 
partija mano, kad Yeltsin pasi
trauks, bet ši žinia sovietų 
spaudoje uždrausta skelbti 

Komunistų partija esanti abe
jas John C. Whitehead dviejų jinga panašių grupių veiklai 
dienų pasitarimams, kad būtų Yra sudaryta komisija, kuri turi 

ištirti, ar galima toleruoti jų su-
siorganizavimą. Tame Komjau
nimo pranešime rašoma, jog to
kias grupes organizuoja studen-

Čiurlionio draugija 
Lietuvoje 

Kaunas. — Iš okupuotos Lie
tuvos pranešama, kad ten 
suorgan izuo ta Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio drau
gija. 

Čiurlionio kūryba Lietuvoje 
buvo pradėta rūpintis dar prieš 
I-jį pasaulinį karą. Apie jo me
ninę kūrybą buvo diskutuojama 
ne tik studentų, bet ir to meto 

pasiruošta viršūnių pasitari
mams gruodžio pradžioje. Pa
žymėtina ne tai, kad viršūnių 
konferencija tikrai įvyks, bet 
kad joje bus diskutuojamos 
žmogaus teisės ir humaniškieji 
reikalai,kai abu vadai pradės 
pasitarimus Washingtone. 

inteligentų tarpe. Jis tada buvo 
laikomas lyg savos rūšies 
modernistas. 

Naujoji draugija rūpinsis 
Čiurlionio kūrybos propa
gavimu. Sakoma, kad veiks 
kaip Kultūros fondo dalis. 
Vienas iš šios organizacijos 
tikslų būsiąs surasti privačiose 
kolekcijose esančius Čiurlionio 
kūrinius. Draugija išsirinko 11 
asmenų tarybą, į kurią įeina 
įvairių profesijų žmonės. Drau
gijos pirmininku išrinktas ži
nomas muzikologas bei „čiurlio-
nistas" prof. Vytautas Lands
bergis. 

— Vatikanas 1922 m. lapkri 
čio 10 d. pripažino Lietuvą do 
jure valstybe. 

— Romoje Lenkijos kardi 
nolas Josef Glemp ir Ukrai
niečių Katalikų Bažnyčios 
galva kardinolas Myroslav Ivan 
Lųbachivsky sutarė, dalyvau
jant popiežiaus Jono Pauliaus II 
asmeniniam sekretor iui 
Stanislaw Dziwicz. kad 
tūkstantmečio Ukrainos krikšto 
paminėjimas bus ir 
Censtachavoje. Kardinolas 
Lųbachivsky padėkojo kardi
nolui Glemp už tai. kad yra už
mirštos praeities klaidos, kurios 
nustatė ukrainiečių tautą prieš 
lenkų tautą. 

Viešai — glasnost. slaptai 
— partijos kontrolė 

Taip pat rekomenduojama, 
kad Komjaunimo spaudoje būtų 
kritiškai rašoma apie tokių po
litinių grupių veiklą. Ir tai jau 
buvo atlikta praktiškai. Kom
jaunimo savaitraštis „Sobesed-
nik" praėjusi mėnesį jau apkal
tino vieną klubą, pasivadinus} 
Demokratijos ir Humanizmo 
klubu, kad jis veikia pagal CIA 
instrukcijas. Viešas susikirti
mas įvyko jaunimo organizacijų 
konferencijoje Maskvoje, kur 
buvo svarstomas socialistų judė
jimas užsienio kraštuose: nepri
klausomos grupės išėjo prieš 
Komjaunimo kontroliuojamas 
grupes. Ši konferencija baigėsi 
tuo. kad Komjaunimo vadovai 
tų disidentu delegatų nebejleido 
į konferencijos patalpas. 

Komjaunimo vadovybės slap
ta instrukcija galioja, ir tai 
vyksta tada. kai viešai Gorba
čiovas skelbia glasnost politiką. 
o slapta daro visai priešingai. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 12 d.: Juozapatas. 
Sopota, Astikas, Nauma. Teodo
ras. Galvainis. 

Lapkričio 13 d.: Valentinas. 
Pranciška. Narvydas. Grožile. 
Didakas. 

ORAS 

Saule teka 6:35. leidžiasi 4:34. 
Temperatūra dieną 53 1 . 

naktį 33 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. lapkričio 12 d. 

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS TREMTYJE 

SUVAŽIAVIMAS 

Spalio 31 d. rytą Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. Southfield, Michigan, 
rinkosi šauliai iš JAV-ių ir 
Kanados, atvykę į XI-tąjį Lie
tuvos Šaulių sąjungos tremtyje 
suvažiavimą. Dauguma jų 
buvo uniformuoti. Vieni dėvėjo 
gražias jūrų šaulių uniformas, 
kiti sausumos. Neatsiliko nuo jų 
ir moterys šaulės. Prie registra
cijos s ta lo dirbo Lidija 
Mingėlienė, Eugenija Bulotie
nė, Matas Baukys ir Jonas 
Sostokas. 

9.10 v.r. LSST centro valdybos 
pirmininkas Karolis Milkovai-
t i s pasveikino atvykusius. 
Ba igdamas įžanginį žodį, 
paprašė susikaupimo minute 
pagerbti mirusius sąjungos na
r ius . Juozui Kinčiui vado
vaujant, įnešta į salę JAV-ių, 
Lietuvos ir 14 kuopų vėliavos. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Invokaciją sukalbėjo sąjungos 
kape l ionas tėvas Jonas 
Borevičius, SJ. 

cijų komisiją įėjo Petras Petru-
šaitis, Lionginas Pliūra ir 
Vladas Vilčinis, į Rezoliucijų 
komisiją — Stefanija Kaunelie-
nė, Eduardas Milkus ir Augus
tinas Mylė. 

Praėjusio šaulių suvažiavimo 
protokolas, daugumai prašant, 
nebuvo skaitomas. Pateiktoji 
darbotvarkė priimta su vienu 
pataisymu. Pranešimus padarė: 
sąjungos centro valdybos pirmi
ninkas Karolis Milkovaitis, iždi
ninkas Juozas Skeivys, jūrų 
šaulių vadas Mykolas Abarius, 
moterų vadovė Anelė Kirvai-
tytė ir ūkio vadovas Alfonsas 
Paukštė. Kiti pranešimai: Gar
bės Teismo pirmininko Antano 
Raudžio ir Revizijos komisijos 
pirmininko Petro Padvaisko. 
Vyko diskusijos įvairiais klau
simais. Vieni pranešimai buvo 
per trumpi, kiti per ilgi. Pagei
daut ina , kad ateityje pra
nešimai būtų atspausdinti ir pa
dalinti suvažiavime atstovams. 
Pranešimai priimti. 

Statuto reikalu kalbėjo kun. 
Jonas Borevičius, SJ. Jis pa
minėjo kai kuriuos reikalingus 
papildymus, bei pakeitimus. 

Lietuvos Krikščionybės sukakties minėjimo Detroite iškilmingų pietų 
metu šventės įspūdžiais dalinasi vysk. Paulius Baltakis ir Detroito 
arkivyskupas Edrnund C. Szoka. • «•. . 

Nuotr. J . U r b o n o 

Sveikinimai 

Suvažiavimą žodžiu sveikino: 
Vytautas Jokūbaitis — Vliko 
vicepirmininkas, Algis Ba
rauskas — DLCO c.v. pirmi
ninkas. Vytautas Kutkus — LB 
Michigano apygardos pirmi
ninkas. Stasys Jokūbaitis — 
Baltic Kanados lygos pirmi
ninkas, Eugenija Bulotienė — 
Michigano Tautos fondo atsto
vybės pirmininkė, Albertas 
Misiūnas — ALTS c.v. pirmi
ninko Leono Kriaučeliūno ir 
Detroito skyriaus vardu, Ste
fanija Kaunelienė — LSST gar
bės narės Onos Mikulskienės 
vardu, Juozas Šiaučiulis — laik
raščio „Nepriklausoma Lie
tuva" vardu ir Vytautas Jokū
baitis — ŠALFAS sąjungos var
du. Raštu sveikino: LSST gar
bės narys Vaidevutis Mantau-
tas, konsulas A. Simutis, g. 
kons. V. Čekanauskas, g. kons. 
V. Kleiza, Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė, s.g.n. Algirdas 
Budreckas, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos c.v. pirm. 
Alber tas Misiūnas, LKVS 
„Ramovės" c.v. pirm. Antanas 
Jonaitis, „Kario" administrato
r ius A. Samusis , Juozas 
Šiaučiulis ir kiti 

D a r b o posėdis 

l prezidiumą pakviesti: Alber
tas Misiūnas pirmininku ir Juo
zas Šiaučiulis vicepirmininku, 
sekretoriais — Algirdas Zenkus, 
Antanas Gudonis, Romas Ma-
cionis. {nešta šaulių sąjungos 
vėliava buvo įtekta prezidiumo 
pirmininkui Albertui Misiūnui. 
Sudarytos komisijos: į Nomina-

Lietuvos Krikšto 6 0 0 metų sukakties minėjimo Detroite iškilmingose pamaldose. I eil. iš k.: Gražina 
Kamantienė, PLB-nės pirm. Vytautas Kamantas, Ingrida Bublienė, Jūratė Pečiūrienė, Vytautas 
Kutkus, V. Černiauskienė ir Danguolė Jurgutienė. 

Nuotr. J . U r b o n o 

Ateinantį šaulių atstovų su
važiavimą nutarta ruošti 
Toronte, Kanadoje. 

Baigiant posėdį, LŠST vėlia
va perduota naujam LŠST CV 
pirmininkui Mykolui Abariui. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Suvažiavime dalyvavo ir bal
savo 128 šauliai. 

Banketas 

8:00 vai. vak. visiems susėdus 
prie Onos Šadeikienės gražiai 
papuoštų stalų, tėvui Jonui Bo-
revičiui, SJ, sukalbėjus maldą, 
buvo pradėtos vaišės. 

Meninėje programoje gražiai 
pasirodė muz. Stasio Sližio vado
vaujamas vokalinis moterų 
kvartetas — B. Januškienė, V. 
Pliūrienė, A. Tamulionienė iri 
N. Sližienė. 

Marius Sajus-Sajauskas 
paskaitė savo kūrybos prozos 
kūrinėlį, paruoštą šiam suvažia
vimui. Šokiams grojo R. Kas
pučio orkestras „Romantika". 
Kvarteto vadovas ir dainininkės 
apdovanoti gėlėmis. Įteikta 
dovana ir tėvui Jonui Borevi-
čiui, SJ. Bankete dalyvavo arti 
200 šaulių ir jų svečių. 

Mykolas Abarius padėkojo 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonui kun.V. Krisčiūnevičiui už 
patalpas suvažiavimui; Sv. An
tano parapijos kleb. kun. Al
fonsui Babonui už patalpas 
naudotas posėdžiams; programos 
atlikėjams ir visiems prie šio 
suvažiavimo prisidėjusiems, o 
šauliams už gausų dalyvavimą. 

Išrinktas naujas pirmininkas 
sudarė naują CV valdybą 

Nauju LSST centro valdybos 
pirmininku išrinktas Myko
las Abarius. Jis sudarė naują 
CV: Vincas Tamošiūnas — I 
vicepirmininkas, Juozas 
Šiaučiulis — vicepirmininkas 
Kanadoje, Juozas Mikulis — 
vicepirmininkas Chicagoje, Bro
nius Valiukėnas — jūrų šaulių 
vadovas, Anelė Kirvaitytė — 
moterų vadovė, Eduardas 
Milkus — sekretorius, Matas 
Baukys — iždininkas, Antanas 
Grinius — spaudos informacijai, 
Stasys Sližys — kultūros rei
kalams vadovas, Balys Tely-
čėnas — foto korespondentas, 
Jonas Sostokas — šaudymo spor
to vadovas, Juozas Kinčius — 
ūkio ir tiekimo sk. vadovas, 
Šarūnas Mingėla — jaunimo 
reikalams. 

Į Revizijos komisiją išrinkti iš 
Atlanto pakraščio: Kęstutis 
Miklas, Kazimieras Bačiauskas, 
Algimantas Sakalas. Kandida
tai - Vladas Vasikauskas ir 
Zigmas Dičpinigaitis. 

\ Garbės teismą išrinkti iš Ka
nados: Stays Jokūbaitis, Povilas 
Kanopa, Alfonsas Patamsis ir 
Balys Savickas. 

I Sąjungos Garbės narius 
pakelti: „Tremties trimito" re
daktorė šaulė Stefanija Kau
nelienė ir Šaulys Petras 
Petrušaitis. 

Rezoliucijų komisijos paruoš
tą rezoliuciją paskaitė Augustas 
Mylė. Rezoliuciją suvažiavimo 
atstovai dar papildė. Priimtoji 
rezoliucija bus paskelbta 
spaudoje. 

Pamaldos 

Sekmadienį, lapkričio 1 d., šv. 
Mišias Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje atnašavo 
LŠST vyr. kapelionas tėvas 
Jonas Borevičius, SJ, ir pasakė 
dienai skirtą pamokslą. Juozui 
Kinčiui vadovaujant, į bažnyčią 
buvo įneštos vėliavos ir susta
tytos prie Kryžių kalno pa
veikslo. Mišių skaitymus atliko 
Matas Baukys ir Asta Jurgu-
tytė, o Mišių aukas nešė 
Mykolas Abarius ir Anelė Kir

vaitytė. Giedojimui vadovavo 
Pranas Zaranka. 

Po Mišių mokyklos klasėje pa
tiekti užkandžiai ir vyko atsi
sveikinimas su išvažiuojančiais 
atstovais. Chicagos kai kurie 
šauliai išvyko namo po vaka
rykščio posėdžio ir nei bankete, 
nei šios dienos Mišiose nedaly
vavo. Užkandžio metu buvo 
pasidalinta įspūdžiais. Dau
guma reiškia pasitenkinimą, 
kad Sąjungos centro valdyba 
buvo išrinkta Detroite, nes dau
gumai tai yra trikampio vidurys 
ir lengvai pasiekiamas. 

Jūrų šaulių vadas B. Valiu
kėnas visus pakvietė atei
nančiais metais dalyvauti Jūros 
dienoje Pilėnuose, o Balys Sa
vickas pakvietė atvykti į Tau
tinių šokių švente Hamiltone. 

A. Grinius 

A. A. JONĄ ŠVOBĄ 
PRISIMENANT 

1986 m. lapkričio 15 d. mirė 
istorikas Jonas Švoba. Mirties 
metinėse šv. Mišios už veliono 
sielą bus atnašaujamos 
sekmadienį, lapkričio 15 d., 
10:30 vai. ryto Šv. Antano 
bažnyčioje Detroite. 

Velionis istorijos mokslus bai
gė Vi ln iaus univers i te te . 
Ukmergėje buvo gimnazijos 
direktorius. Už politinę ir vi
suomeninę veiklą buvo apdo
vanotas Gedimino III laipsnio 
ordinu. Vokietijoje buvo Hanau 
lietuvių gimnazijos direktorius. 
Atvykęs į JAV-es apsigyveno 
Detroite ir dirbo Fordo automo
bilių pramonėje. Detroite baigė 
Walsh Ins t i tu tą ir įsigijo 
aukštesnės sąskaitybos laipsnį 
(accountant). Dirbo Detroito 
lituanistinėje mokykloje ir 
priklausė LB-nei, Balfui, Kultū
ros klubui, ALT sąjungai ir St. 
Butkaus šaulių kuopai. Buvo 
apdovanotas Šaulių žvaigždės 
medaliu ir ordinu. Dalyvavo 
lietuvių spaudoje, rašydamas 
„Dirvoje", , ,Naujienose", 
„Naujoje viltyje", „Karyje" ir 

„Tėviškės žiburiuose". Prieš 
mirtį Jonas Švoba parašė isto
rinę knygą „Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva". 

Prisimindami darbštų visuo
menės narį, ir užjausdami 
nuliūdime likusius žmoną Jo
aną, sūnų Rimgaudą ir dukrą 
Mildą, dalyvaukime pamaldose 
už velionio sielą lapkričio 15 d. 

S. Sližys 

PRISIMINTAS 
TEISININKAS 

VINCAS ŠARKA 

Spalio 3 d. 8:00 v.r. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje 
visuomenės veikėjo, teisininko 
Vinco Šarkos 10 metų mirties 
prisiminimui už jo sielą šv. Mi
šias aukojo klebonai kun. Alfon
sas Babonas ir kun. Kazimieras 
Simaitis, solo giedojo ir var
gonavo muz. Stasys Sližys. 
Mišiose dalyvavo velionio 
dukros Izolda ir Nijolė ir jų 
šeimos, giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Po Mišių visi buvo pakviesti į 
parapijos salę pusryčiams, 
kuriuose teisininkas Stasys Ši-
moliūnas papasakojo apie velio
nio Vinco Šarkos gyvenimą. 

Tą pačią dieną, 5 vai. vak. an
tros šv. Mišios už a.a. Vinco 
Šarkos sielą buvo atnašautos 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje. 

A. Grinius 

PIRMAUJANTI 
MOKYTOJA 

• 

Illinois Švietimo taryba šių 
metų pirmaujančia mokytoja iš
rinko Jean C. Tello, kuri dėsto 
Palos Hills aukštesnėje 
mokykloje. Ji atkreipė švietimo 
tarybos dėmesį davusi savo stu
dentams įvertinti kandidatą į 
Aukščiausią teismą — Robert 
Bork. Jie parodė gerą pa
ruošimą panašius sprendimus 
daryti. 

THE L1THUANIAN WORLO WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL 
Subscription Rates: $60.00 Foreign countries $60.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

metams Vfc metu 3 mėn. 
U S A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (USA. ) dol . . $6000 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 $20.00 
Savaitinis (Sėst. pried.) . $35.00 $20.00 

[ 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2939 W. 71«t Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais Ir panktadtoniais. 
Susitarimui skambint 439-5590 

OR. VUAY RAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami oftee) 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
24*4 W. 71 Otroet, CTUcf 
Tai. 414 I M I (veilua 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 240-0067; arba 246-6581 

DR. L DECRYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDiCAL BU1LD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ U G O S 

2655 W. 49 St. 
T«l. 778-9091 

12-2 v. p.p.; tree. 12 - 2 v. p.p. 
penki.: 1 • 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2BKA 
G Y D Y f O J A S IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: p i rm. ir ketv. 12-4 

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

Ote. tai . 471-3300; ras. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKA*. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES UGOS 

7722 S. KeOsto Ava., 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANMA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
WA 5-2*70 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OtH^S LICOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Vatanck»s p^Kal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALStS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LICOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Llgin, I I I . 60120 

Tel . 742-0255 
• Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5940 S. Pulaski Road. Tai . 509-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANR PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OrTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

I . I IM90A 9 m . l l . 
Specialybė — Chirurgija 
24S4 *Vest 7l*t Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai : p i rm. , antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Tai. Rt-Nanca 9-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3929 Waet 999a Sveat 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-0 vai. vak 

Treč ir šast, uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
C Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S 

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

išskvrus treč §est M iki4 vai popiet 

DR. ANTANAS S. RAZMA 
Specialybė 

2499 W. 

11909 

112) 991-OtH 

— Vidaus ir plaučiu ligos 
7iet 9 t . OMeaaa, m. 

TeJ.:4M41M 
9—Mweatt maliasĮ 
NelaMa, M. 99499 

1 912) M 1 - 4 t t t 

Ona Mikulskienė ir dr. Bronius Kazėnas veda Čiurlionio ansamblį į Šiluvos koplyčią po tautinių 
MiSių Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje per Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjimą 
Washingtone, D.C. _ _ , „»,,. . 

Nuotr. Broniaus Cikoto 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroj* praktika 

2999 W. 59 St. CMcafO 
Tai. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

lipi. lelCPlPi 8»wfia»*a 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81*t Street 
Ofiso lel. RE 7-1160; 

Rez d . 395-4911 
Dr. Tumasonio perėmė 

DR.S. LAI 
SPECIALYBĖ - V I D A U S L ICOS 

2454 W. 7l»t Street 
434-2123 

Pirm 2-7 A n t r ir 
ketv 9-12, Penkt 2-7 

INKSTŲ PŪSLĖS IR 
PROSTATO CHIRURGU A 

2650 W . 63rd Street 
Vai.: antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p p 

SeJt pagal susitarimą 
Ofiso tel. 776-2980, rez. 449-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2484 W. 71 Street 
Tol. 434*777 

Valandos pagal susitarimą 

K E I M U M V I U M S . R U - S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 880-7756 

JOMH P. WAITKUS, M.D., FACS 
8P8CIAU8TAS CNimillOAO 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 42 St., Tai. 927-2231 
Kalbame lietuviškai 
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Centro Amerika — 

KOMUNIZMAS 
PAŠONĖJE 

Nicaragua šiuo metu kelia 
susirūpinimą ne tik Centro 
Amerikoje, ne tik kaimyninėse 
valstybėse, bet ir Šiaurės 
Amerikoje, kuri yra netoli. Ko
munizmas prietilčiu pasidarė 
Kubą per Jungtinių Amerikos 
Valstybių aplaidumą ir neapsi
žiūrėjimą. Dabar rūpestį vi
siems kelia vadinami sandinis-
tai, paėmę valdžią po Anastasio 
Somozos diktatūros Nicaraguo-
je. Prieš Somozos diktatūrą — 
tėvo ir sūnaus, kurie visą vals
tybę pasidarė savo dvaru — 
kovojo visos demokratinės jėgos. 
Bet valdžią paėmė prisiplakė
liai, komunizmui pataikavusieji 
ar vėliau komunistais pasidarę. 
Pasivadinę sandinistais, bet 
įvedė dar didesnę diktatūrą, 
negu buvo anksčiau. Net patys 
kovojusieji prieš Somozos dikta-

sandinistams, užgrobusiems ne
teisėtai Nicaraguoje valdžią. 
Ypač skaudu skaityti a r tele
vizijoje stebėti demokratų par
tijos didžiuosius kalbėtojus pasi
sakant ne už laisvės kovotojus 
ir jų rėmimą, bet priešingai — 
už sandinistus. Jie tik laukia, 
kad Ameriką apgautų Sovietų 
Sąjunga savo sutartimis, kurias 
iš anksto pasiryžusi, progai 
pasitaikius, sulaužyti. Ar šio 
krašto atstovai yra tokie naivūs, 
ar jie politikoje nieko nesupran
ta, sunku būtų atsakyti. Bet 
gyvenimas parodys, kaip jie 
savo valstybei ir tautai kasa da
bar duobę, į ' u r i ą jie patys gali 
įkristi. O iš jos išlipti bus jau per 
vėlu. 

Šiandien žvelgiant į Centro 
Amerikos valstybes, į prezi
dentą, kurio planas buvo priim-

kovojusieji prieš Somozos auua-
turą išėjo į pogrindį ir pasidarė *•" i r «* t a ! S a v o n e t N o b ^ l i o 

kovotojais prieš savo buvusius t a i k o s Poniją , negalima abejo-
draugus kovos fronte. t j & e r a i s n o r a i s - * * « e r a i s n o ; 

Komunistai, remiami Sovietų r a i s i r P r a r a s grįstas, pagal 
Sąjungos ir Kubos, taip pat ir ""*. P " į į T o P l a n o ^ t nesi-
satelitinių valstybių, šiandien ruošia laikytis j i p a s i r ^ N i c a -
įsigalėję valdžioje, persekioja raguos prezidentas Ortega, 
bet kokią opoziciją, ypač deši-
niuosius, ir veda sukomunisti-
nimo politiką. Laisvės kovoto
jai, vadinami Contras-priešai, 
kovoja j au kelerius metus, 
laukia pagalbos iš kaimynų ir iš 
stipresnių valstybių, kad galėtų 
atgauti laisvę ir įvesti demokra
tinę tvarką valstybėje, kuri il
gai kentėjo diktatūros savivalia
vimą. Tie kovotojai nesigaili nei 
gyvybių, nei turto, nei savo atei
ties, nes jie nori savo valstybėje 
matyti t ik laisvus žmones, o ne 
komunizmo sa te l i tus , ne 
Sovietų Sąjungos a r Kubos tar
nus, kokie yra dabartiniai Nica-
raguos valdytojai. 

Washingtone, D.C., politinėje konferencijoje. Iš kairės sėdi; V. Senuta, dr. V. Dambrava, A. 
Nelsienė, V. Kamantas, G. Kamantienė ir dr. K. Ambrozaitis; stovi: A. B. Mažeika, M. Ambra
zaitienė, L. Rugienienė, A. Rugienius ir D. Mažeikienė. 

POLITINĖ KONFERENCIJA 
WASHINGTONE 

Teigiami įspūdžiai su kritiškomis pastabomis 

Centro Amerika nėra nei 
žmonių skaičiumi, nei turtais, 
nei savo kultūriniu pranašumu 
tiek pasižymėjusi, kad reiktų 
tik apie ją galvoti. Bet tas kraš
tas skiria šiaurę nuo pietų — 
Šiaurės Ameriką nuo Pietų 
Amerikos valstybių, kurios yra 
reikalingos šiaurei, kaip Pietų 
Amerikai reikalinga šiaurė. 
Centro Amerika yra viduryje, 
kuri , įsigalėjus bet kuriame 
krašte komunizmui, pasidarys 
pavoj inga visoms Cent ro 
Amerikos valstybėms, pavo-

Lietuvių Bendruomenės suor
ganizuotą politinę konferenciją 
Washingtone reikia laikyti pasi
sekusia, nes 130 dalyvių tarpe 
atgaivintas interesas pačioms 
aktualiausioms lietuviškoms 
problemoms, jos plačiai ir giliai 
išnagrinėtos savo tarpe ir išgirs
tos Amerikos valdžios parei
gūnų nuomonės, o jie išgirdo 
mūsų. Amerikiečiai, Valstybės 
saugumo tarybos, Teisingumo 
departamento ir Informacijos 
agentūros atstovai, regis visi su 
Harvardo universiteto doktora
tais, tikrai turėjo pajusti, kad 
prieš save turi ne nuolankius et-
nikus, bet šviesius, gerai in
formuotus Amerikos piliečius, 
faktiškais ir loginiais argumen
tais sugebančius tvirtai ginti 
savo tezes. Išeidami iš Baltųjų 
rūmų, visi konferencijos daly-

JUOZAS K O J E L I S 

vimu, tačiau ji labiau būtų tiku
si visų svarstybų pradžioje. 

Jau t rus dėmesys konfe
rencijoje buvo parodytas iš 
Gulago išsivadavusiam Lie
tuvos rezistentui prof. Vytautui 
Skuodžiui, kuris čia dalyvavo su 
žmona Irena ir dukra Daiva ir 
skaitė paskaitą. 

Konferencijos svarstybų išva
das formulavo nutarimų komisi
ja — A. Gureckas (pirm.), dr. K. 
Ambrozaitis ir J . Danys. Nuta
rimai priimti s u kai kuriomis 
konferencios dalyvių pataisomis 
ir papildymais.., 

J e i vėl įvyktų p a n a š i 
konferencija 

iguos valdytojai. :~ A . .. . . 
Centro Amerikos prezidentų n n « a * P"*1* Amerikai, kurią 

taikos pianas, kuris apima ir jungia ta pati kalba ir daugelio 
Nicaragua, nėra vykdomas san-
dinistų, nes tam nepritaria 
Maskva, nepritaria ir Havana. 
Jie pasirašė taikos planą, bet 
viduje nepadarė jokių reformų, 
nepaleido politinių kalinių, ne
grąžino tikros laisvės spaudai, 
kurią uždarė tik dėl skirtingos 
nuomonės pareiškimų. Ir tai yra 
ne tik Centro Amerikos tra
gedija, nes komunizmas graso 
visiems. 

ruomenės sukviestos politinės 
konferencijos nutarimais. 

Ta pastaba daroma ne todėl, 
kad rašančiajam nepriimtini 
nutarimai. Pabalsavau už visus, 
nors už vienus su didesniu, už 
kitus su mažesniu entuziazmu, 
bet todėl, kad tokio pobūdžio su
važiavimuose priimti nutarimai 
praranda dalį savo svorio. Gal 
todėl PLB valdybos pirmininkas 
V. Kamantas ir pranešė, kad tie 
nutarimai keliaus į JAV ir Ka
nados LB-nių tarybų sesijas, 
PLJ kongresą ir PLB seimą. Kai 
tuose susitelkimuose dalyvių 
kriterijai tiksliai aptarti, tad 
nutarimai ir galės būti skel
biami jų vardu. 

Dviejų simpoziumų, ben-
' drosios politinės veiklos ir ryšių 
, su tauta klausimais referentai 

gal ir negalėjo išvengti įšokimų 
į kaimyno kompetencijos lauką, 

Nicaraguos partizanams — 
contras būtų lengviau, jeigu 
prieš juos nebūtų kurstomos net 
laisvųjų valstybių grupės pači- , 
fizmo vardu. Kremlius nuolat 
kalba apie taiką, bet kala 
ginklus, ieško naujų technolo
ginių pritaikymų karo reik
menims. Kremlium seka dau
gelis sąmoningai ar nesąmo
ningai, dėl naivumo ar iš
davimo, žmonių, organizacijų, 
net religijų atstovų laisvuose 
kraštuose trumparegiškumo. Ir 
Amerikoje jie priešinasi, kad tik 
nebūtų teikiama pagalba Nica
raguos laisvės kovotojams, tar
tum sandinistai atstovautų savo 
tautai ir žmonių valiai. Iš 
tikrųjų jie tik įbaugina savo 
persekiojimais, kalėjimais, 
gąsdinimu ir žudynėmis, kaip 
darė ir daro visur, kur įsigali 
komunistai. Tie vadinami „pa
cifistai" kovoja visomis prie
monėmis, kad tik komunizmui 
būtų lengviau įsigalėti Ameri
kos kontinente. 

Juokinga, jei nebūtų skaudu, 
kai skaitai, kad ir Jungtinių 
Ameriks Valstybių senatas ar 
Atstovų rūmų reprezentantai 
net viešai pasisako prieš laisvės 
kovotojus, prieš suteikimą jiems 
pagalbos, prieš pasipriešinimą 

t a pati ispaniška kilmė. Žinant 
ispanų ir jų mišinio su vietos in
dėnais būdą, nenujaučiamas pa
vojus ir visam kontinentui — 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir Kanadai. 

Čia ir yra didysis rūpestis — 
saugumas visų žmonių pietuose 
ir šiaurėje, nes, kaip jau minė
ta , Centro Amerika yra šių kon
tinento dalių jungtis ir pe
rėjimas. Komunizmo prietiltis 
pamažu, bet sąmoningai da
romas. Kuba yra t ik sala, nors 
ji Amerikos pašonėje. Granada 
a r kitos Karibų jūros salos, 
kurios dabar jau turi nepriklau
somybes, yra mažos su nedau
geliu gyventojų. Bet jos, kaip 

! nunokęs vaisius, nukristų į 
komunizmo sterblę, jei tik ko
munizmas įsigalėtų Centro 
Amerikoje. Jis pamažu pereitų 
i Meksiką šiaurėje ir Ekvadorą 
a r Kolumbiją pietuose. 

Nicaragua šiandien yra tas 
taškas, kuriame pavojų mato 
Amerikos vyriausybė, bet jo 
nemato ar nenori matyti parti
niai žmonės, kai juose pėdą 
stato ar yra pastatę Maskvos 
tarnautojai. Ir ta i yra pavo
jingiausia, nes aplink Nicara
gua yra tik nedidelės valstybės, 
su mažai kariuomenės ir mažai 
turtų, kad galėtų kariauti prieš 
Sovietų Rusuos remiamą komu
nistinę valstybę. 

Dabartinė politika, visuo
meninis gyvenimas, ypač besi
reiškiantis ir Kremliui tarnau
jantis „pacifizmo" pasaulis yra 
pavojingi laisviesiems ir laisvo
sioms valstybėms. Tas pavojus 
ateina nejučiomis dėl apsilei
dimo, nerangumo ir aklumo, re
miant savo priešą ir neremiant 
tų, kurie kovoja iki gyvybių pra
radimo u i laisvę. 

P . 8. 

ruiuų, Y.D» «.*«»aw^u~v~~ j Mokantis iš šios konferencijos, 
viai tikrai galėjo jausti pasidi- jei vėl kada nors ateityje tektų . 
džiavimą sava tautine bend- tokią konferenciją organizuoti, . tačiau vieno bendraisiais poli-
ruomene. reiktų kai ką keisti. Kaip vienas tinės veiklos klausimais refe-

Mums vyresniesiems džiaugs- iš diskusijų dalyvių pastebėjo, rento per gilus įsiveržimas į ry
mą kėlė konferencijos dalyvių nutarimai konferencijoje buvo šių su tauta problemą buvo 
sudėtis: skaičiais jaunoji ir vi- padaryti ne Lietuvių Bend- . nevietoje, kai už penkių minu-
durinioji kartos vyresniuosius ruomenės vardu, bet konfe- ! čių šią temą turėjo pradėti gvil-
paliko toli užpakalyje. Ta nenu- rencijos dalyvių vardu. Konfe- denti net penki kiti referentai, 
trūkstanti kartų linija pašte- renciją organizavo PLB, JAV ir 
bima ir atskirų temų referentų Kanados LB-nės ir PLJS. Buvę 
sudėtyje: bendrosios politikos išsiųsta 360 kvietimų, atvyko 
klausimu — G. Damušytė, J. 130. Reikia manyti, kad atvyko 
Danys, A. Gureckas ir dr. T. Re- ir tokių, kurie asmeniškai ne-
meikis; ryšių su Lietuvos lie- buvo kviesti. Ir be asmeniškų 
tuviais — M. Drunga, J. Kojelis, kvietimų visi dalyvavo teisėtai, 
dr. R. Misiūnas, V. Nakas, dr. nes visi buvo kviečiami per -„—.,_ 
B. Nemickas, OSI klausimu — spaudą. Taip pat ir asmeniškai j Vienintelis su konkrečiu planu 
dr. S. Sužiedėlis, dr. R. Vaš- kviečiamųjų kriterijai nebuvo pasirodė Koalicijos pirmininkas 
tokas, A. Mažeika (banketo aiškiai aptarti. Todėl priimtieji Antanas Mažeika. Dėmesio Ma-
metu) ir adv. P. Žumbakis. nutarimai negalėtų būti va- žeikos planui parodo ir Teisin-

Vytauto Volerto visas tr is te- dinami Lietuvių Bendruomenės gumo departamento atstovas 
mas jungianti paskaita išsi- politinės konferencijos nuta- Joseph Morris, paskirtas ry-

Mano nuomone, silpniausia 
vieta svarsty bose buvo tai, kad 
kai kurie kalbėtojai neparodė 
net intelektualinio smalsumo iš 
atvykusių Skuodžių šeimos 
patirti, kas iš tikro dedasi Lie
tuvoje. Priešingai.jie informavo 
Skuodžius. Anot jų, pogrindžio 
spauda Lietuvoje beveik suMlik-
vidavusi, rusinimo pavojaus 
nesą (rusai sulietuvėjai, iš užsie
nio atvykstančių Lietuvon 
sekimo negali būti, Lietuvos 
jaunimo taut inės sąmonės 
būklė nežinoma, o „glasnost" 
tai jau toks tikras faktorius, kad 
juo ramiai gali remtis išeivijos 
kultūrinė ir politinė orientacija. 

Vytautas Skuodis politines 
konferencios baigminėje paskai
toje, tiesiogiai nediskutuoda
mas su anksčiau kalbėjusiais 
bendradarbiavimo entuziastais, 
darė tokius teigimus: Lietuvos 
pogrindžio spauda tebėra labai 
gaji, rusinimo pavojus yra 
realus (nesidžiaugti, jei rusai 
išmoksta lietuvių kalbą), so
vietų saugumo sistema pavo
jinga, Lietuvos jaunimo tau
tinius nusiteikimus pažįstąs, 
nes dėstydamas universitete 
kad ir pridengta forma pa
darydavęs tam tikrus tyrinėji
mus. Gorbačiovo skelbiamu 
„atvirumu", „persitvarkymu" 
ir „demokratizacija" dar per 
anksti džiaugtis. Paleidžiami iš 
gulago labai išgarsinti disi
dentai ir „refiuznikai", bet 
areštuojami ir persekiojami 
mažiau žinomi, ypač dvasiškiai. 
Chruščiovas iš Sibiro išleido 
mases tremtinių ir juos reabili
tavo (valstybė prisipažino prie 
klaidos dėl tų žmonių nubau
dimo), o Gorbačiovas paleistųjų 
nereabil i tuoja. Kiekvienu 
momentu jie vėl gali būti už 
senas „nuodėmes" suimti ir iš
siųsti į Gulagą. 

(Tą klausimą, Skuodis plačiai 
diskutuoja Kalifornijos dien
raščio „The Register" žurnalis
to („senior columnist") Alan W. 

Bock spalio 25 dieną paskelb
tame straipsnyje „Glasnost and 
ex-prisoner V. Skuodis"). 

Prie konferencijos trūkumų 
reiktų skirti ir gana išrekla
muotų antibolševikines ir anti-
nacinės rezistencijos Lietuvoje 
organizatorių ir pogrindžio 
veikėjų pakvietimą, o konfe
rencijos metu palikimą jų tik 
maišytis visų kitų tarpe. Dr. 
Adolfas Darnusis ir dr. Bronis 
Kasias turėjo dalyvauti pro
gramoje. -Jų nuopelnai kovoje 
dėl Lietuvos laisvės per dideli, 
kad politinėje konferencijoje 
būtu pasitenkinta tik pavardžių 
paminėjimu. 

Ne mokyti, bet mokytis 

Buvo laukiama pasiūlų, kaip 
moksliškai spręsti vad. „karo 
nusikaltėliams" keliamų bylų 
problemą, apie ką labai karštai 
buvo kalbama JAV LB tarybos 
sesijose, bet mokslininkai tylėjo. 

Su „glasnost" dar palaukti 
Visi klausimai konferencijoje 

buvo svarstomi ramiai ir 
dalykiškai, tik tam tikra įtampa 
pasireiškė, diskutuojant „glas
nost" ir iš jos interpretacijos 
plaukiančias išvadas. Net buvo 
pasiūlytas priimti vienas nu
tarimas, prasidedąs žodžiu 
„glasnost". Susidarė įspūdis, 
kad kai kas linkės Gorbačiovo 
lozungus priimti be rezervų ir 
leistis ne tik į kultūrinį, bet ir 
į politinį bendradarbiavimą. 
..Glasnost" pagal juos nešanti 
viltį tautai ir išeivijai, net nesi
rūpinant, kad užjos ribų palikta 
Molotovo Ribbentropo pakto 
auka — Lietuvos laisvė, konsti
tucinė teisė išstoti iš Sovietų 
Sąjungos, Lietuvos katalikų 
Bažnyčia, Prūsu Lietuvos. Gudi
jos ir Sibiro lietuviai. 
Docentas Vytautas Skuodis, 
rašytojas Saulius Kondrotas, dr. 
Tomas Venclova, kurie gerai 
pažįsta pavergtą Lietuvą ir te-
nykšti režimą, yra kitos 
nuomonės. Pats „glasnost" au
torius Gorbačiovas savo anglų 
kalba pasirodžiusioje knygoje ir 
partijos suvažiavime pasakytoje 
kalboje rusų pavergtoms tau
toms laisvės nė sovietų konsti
tucijos garantuotų žmogaus tei
sių imperijos žmonėnfe nežada. 

Tuo klausimu gal būtų iš
mintinga priimti ambasado-
į iaus Warren Zimmermann pa
tarimą: ..Mes tik tada žinosime, 
ar sovietų sistema yra pasi
sukusi pozityvia linkme, kai 
pranašystės taps realybe, paža
dai — vykdymu, gestai — 
tikrove, atskiri epizodai — 
priimtu modeliu, izoliuoti žings
niai — ilgalaikiu žygiavimu. Tik 
tada mes žinosime". 

skyrė puikiu minčių formula- rimais, o t ik Lietuvių Bend- į šiams su OSI opozicija. 

Rita Bureikaitė, Lino Kojelio Bal 
tuosiuose rūmuose asistentė, rūpes
tingai pagelbėjo audiencijoje Baltuo 
šiuose rūmuose. 

Nuotr. A. Nelsienės 

KULTŪROS CENTRO 
SUKAKTIS 

Chicagos bibliotekos kultūros 
centras. 78 E. Washington, 
švenčia 10 m. sukaktį. Ta pro
ga vyksta meno paroda. Išsta
tyta per 100 kūrinių. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

prie jūros pasimaudyti, tos vietos grožis pasiliko atmin
ty per 27 metus. Buvo jau tamsu, kai pasiekėm Ala-
medos. Tropikuose naktis užeina staiga, per keliolika 
minučių. Dar reikėjo važiuoti iki Šimto salų kurorto 
keturis kilometrus ir čia mes pasiklydom. Pabandėm 
kelią, bet turėjom grįžti. Sugaištas laikas apsimokėjo. 
Kai nuėjom į policijos būstinę kelio klausti, pamatėm 
reginį, kurio gyvenime neteko matyti, nebent tik 
„laukinių vakarų" filmuose. Nuovados kieme stovėjo 
narvai, iš kurių, rankom į grotas įsikibę, žiūrėjo į mus 
kaliniai, lyg jie būtų beždžionės zoologijos sode. 

Vienas iš kelionės malonumų yra vakare pavar-
dienos kelionę, išsimaudžius sėsti prie 

Į šitas salas, apsirūpinę maistu, mes išplaukėm 
visai dienai. Seimininkas surado laivininką, kuris apsi
ėmė už 4 dolerius mus vežioti visą dieną į tiek salų, 
kiek mes norėsim. Viskas č<a atrodo kainavo po 
4 dolerius, viešbutis nakčiai 4 doleriai, vakarienė 
dviem irgi 4 doleriai. Nors buvo sekmadienis, salų buvo 
daugiau negu laivų ir me« galėjom rinktis kur tik 
gražesnis paplūdimys. 

Tačiau pats grožis slėpėsi po vandeniu, jį atidengė 
stiklinis snorkelio langelis. Čia augo platus koralų 
sodai, visi prie pat vandens paviršiaus. Plaukiant su 
snorkeliu jie atrodė ranka pasiekiami. Formų ir spalvų 
įvairumas buvo nepaprastas. Kas pora metrų pa-Per verandos tinkliukus lakstydavo driežai, gus užbaigti UKUVO «V^,.V..V, _ 

kuriuos čia visi vadindavo „jrecko". Čia mes poniškai karštos vakarienės. Mūsų viešbutis ant jūros kranto ^ *£"""*J '"*^ " ^ r
 e * \ -i i-

RVUIUUS n o YUI TauiuuaYu „gcv»w ^'»*"*= H " . .*** * • • • * . - -•• ' - «* - • plaukus atsiverdavo vis naujas fantastiškas pasaulis. 
valcvdavom vakarienę ant baltos staltieses, virėjos buvo paprastas, netgi primityvus, bet jaukus. Prie jo į i • * i i i j 

•* . . ._ * j u - i »s»i;„ » .: . * . . . „ t • J • •!.- • T- Spalvos ir atspalviai nauji, sausumos pasaulv niekada 
aptarnaujami. O tuo tarpu naujagimei dukrai lopšelio ; glaudėsi mažais „bario", po langais giedojo gaidžiai. Jie n e m a t y t i i r t u r b ū t nepavaizduoiami 

J — -—i^«~iovft ištrauktam sointos stalčiuj, naktį trukdė miegoti, bet jau bent žinojom, kad esam ^ . . , , . J . . 
* . . . . , : . L u i t a i , Iarp koralų nardė žuvys irgi ivai 

a p t a r n a u j a m i , v „«««-»,*. „-«, • „ i x ; „ : 
nesuradom, ji miegodavo ištrauktam T ^ ? 5 ? : 
Prieš namus buvo paradų aikštė. Čia mūsų berniukai 

Filipinuose. Vakarienei šeimininkė davė „adobo" būdu 
Tarp koralų nardė žuvys irgi įvairiaspalvės, kar

tais išsipuošusios tiesiog komiškais-spalvų deriniais. 
Prieš namus buvo paradų. « « £ C * mūsų P ^ . ^ T a i b u v o r e t o g a r d u m 0 niipinietiškas ž u y y g b u v o s m a l s i o s K a i > p a v a r g e s p l , l l k i o t l . aš uk 
mėgdavo prisijungti V ^ f ^ 9 ^ " ^ patiekalas, kurį Masita mokėdavo meistriškai pa a t s i s ė d a u v a n d e n s pakrašty prie salelės kranto. zuvTs patiekalas, kurį Masita mokėdavo meistriškai pa 

gaminti, bet kuris paskiau pasiliko tik prisiminimas. 
atsisėdau vandens pakrašty prie salelės kranto, žuvys 
pačios atplaukdavo manęs pažiūrėti, o gal pasirodyti 

ios " ~~ 

r w * « žmoftus yra Švelnesnis Charak te r io žmonės yra 
«Tsavo priešais, negu blogas sąžinė kultūrines bendruome-
™ * . L gavo draugais. nės, kuriai jie priklauso, 
imogus su savo u * ^ ^ R W Km^rmn 

lietuviškom vėliavėlėm nešini. Sykį jie aikštėj surado 
bombą. Buvo sujudimas, užaliarmuoti atvažiavo pio- gaminti, uci iw..»0 KG>o».u~ r— , 
nieriai, bet pasirodė, kad „bomba" buvo skirta tik vabz- Kelionių aprašinėtojai dažnai mini slaptą kampelį. . . . „. — . . . . . , . __. 
T*T Z.: ~. . . . ] i • iT - J x_» kokios jos gražios. Taip besėdėdamas as staiga 
džiams naikinti. - žavingą vietelę, apie kurią jie net nenori daug rašyti, č i a u k a d e s u a p s u p t a s tūkstančio mažu žuvvčiu 

Mūsų virėja Masita Nicdao buvo aukso širdies nes išreklamuota vietelė būna užplūsta turistų ir pra- bemačiau kaip ios atplaukė viena sekunde buvo tik 
žmoeus. Ji pasidarė mūsų šeimos nariu, mums iš- randa savo žavesį. Mano slaptas kampelis yra „šimtas „ ... . 2 ! . ., „.*. 

8 ." , , , . 0 . . . . A ^ « » ; « i n : AI J v - . .... — iT. ,. tuščias vanduo, ojau kitą mane supo spiečius identiškų 
važiuojant ii verkė nenumaldomai. Butmai norėjom ją salų prie Alamedo, Kinų juros pakrantėj. Kadaise čia . .. * * . , . , . . - _ . 

, / . J . . . . _ _ , . %*^u-i—* r _*• i. i • • i J u i « i žuvyčių. Zuvvtes elgesį, lvg jos visos butų vienas 
aplankyti, iš bazės išvažiuodami sustojom Mabalacat išsiveržė ugnikalnis, pripylė daugybę lavos. Paskui f . • .? \ - . , . , , . , 

F. / ! " Tl, .. n ^ - , . . . ..*. w....~«--1-„ x • - t i i •• t i i • J • i * organizmas. Truput) sujudėjus, jos šmėkštelėdavo 
miestely, jos tėviškėj. Pašte filipiniečiai buvo pašiau- užejojura, lavos kalnai ir kalneliai pasidarė salos. Ar . ? . J U 4 , * . j 

- . . • * . _ . .r .. t,«u«» v;<»««A u x- x- * x u . i » • • kokią pėdą j šoną. bet visos kartu, nesuardvdamos 
•nu. bet neveiksmingi. Taip, jie žino kelias Nicdao buvo čia jų visas šimtas, — nežinau, bet salos tęsėsi . . ." , , , , r 
8 u » , w n i . . « » » r \ r . • M ;^i „ , ^ ^ . . . i • i i_- . ^ t> -i- . simetrijos, tarvtum jas valdvtų nematomas dirigentas. 
seimas, bet nei vienos Masitos. Visi Nicdao gyvena ne , J u r ą kiek akis užmato. Per milijonus metų gamta ] r s t . ' ' a t p l a u ' k u s i o s • v i e „ a k l . 
oačiim miestely, bet „bario", o ten automobilis nei a- pakeitė lavos išvaizdą, jura paplovė jų pagrindą, mažės- _ . , . , . . . , , , . 
iMUf m u n « « j , „ • • »^i. . F . , ^ . . T . *7- xi.- u • TN-J mirksni išnyko, net akis nepagavo. kada jos nuplaukė. 
bai privažiuos. Teko apgailestaujant važiuoti toliau, nes salos atrodė kaip milžiniški grybai. Didesnėse . . . . _ . . . . . . .. . .. *. 

. . . . u ? • _A V ». * ... v,- t i i_ • T- . • • • • Matyt mane gerai apžiūrėjusios, ejo ieškoti naujų 
Važiavom \ Alamedo miesteli, kur mus t rauke salose lava pvirto i dirvožemi, ant jų augo tropiniai 

~ -. , .. —i i ; I . - . J ;« ; 0 J pramogų « . . j 
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SUKAKTUVINIS 
L M K FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS 
Suvažiavimas įvyko spalio 17 

d. Lietuvių Kultūros židinyje 
Brooklyn, N. Y. Šiais metais 
suėjo 40 metų nuo LMKF įkū
rimo. Ši sukaktis atmintina dar 
ir tuo, kad ji sutapo su Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimo metais. LMKF narių 
suvažiavimas sušauktas iš
rinkti trejų metų kadencijai 
naują valdybą, atžymėti LMKF 
40 metų veiklos sukaktį, aptarti 
tolimesnės veiklos gaires. 9 vai. 
ryto suvaž iav imo dalyvės 
išklausė šv. Mišias už mirusias 
nares. Mišias atnašavo kun. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Pamoksle gražiomis mintimis 
jis apibūdino lietuvių moterų 
veiklą, reikšmę visuomeni
niame gyvenime. 

Po trumpų pusryčių ir re
gistracijos LMKF pirm. Aldona 
Pintsch, pasveikinusi suvažia
vimo dalyves, atidarė visuotinį 
nar ių sus i r ink imą , pirmi
ninkauti pakvietė Chicagos 
LMKF klubo pirm. Jolandą 
Kerelienę, o sekretoriauti dail. 
Mariją Žukauskienę. Įdomiau
sia šio susirinkimo dalis — 
LMKF pirmininkės ir LMKF 
klubų atstovių pranešimai, iš 
kurių išryškėja, kad klubai 
stengiasi įvairiomis progomis 
reikštis tarptautinėje viešu
moje, bendradarbiauti su kita
tautėmis moterimis ar jų or
ganizacijomis. Tai pajėgiausias 
ir labiausiai moterų sugebamas 
būdas dažniau supažindinti ki
ta tauč ius su l ietuvių kul
tūriniais pasiekimais, su da
bartinės Lietuvos padėtimi, nes 
daugelis užklausia: „Kodėl 
apleidote savo tėvynę, jei ją taip 
mylite". 

LMKF pirm. A. Pintsch pa
darė pranešimą apie atliktus žy
gius savo pirmininkavimo pra
eitoje kadencijoje. LMKF dau
giausia re iškias i politinėje 
veikloje. Tai dalyvavimas me
tinėse General Federation of 
Women's Clubs tarptautinėse 
konvencijose, kur išdalinama 
daug informacinės medžiagos 
apie pavergtos Lietuvos būklę, 
kur LMKF pirmininkė pasako 
politinę kalbą, atskleisdama So
vietų imperializmo tikrovę pa
vergtoje Lietuvoje bei Pabaltijo 
kraštuose — Latvijoje, Estijoje. 

Chicagos klubo pranešimą pa
darė J. Janulevičienė. Kartu ji 
p ranešė apie Chicagoje 
veikiantį LMKF junjorių klubo 
veiklą. Šiam junjorių klubui 
pirmininkauja S. Kerelytė. New 
Haven, CT, klubo pranešimą pa
darė S. Valiukienė, įgaliota 
klubo pirm. V. Gustienės. Apie 
New Yorko klubo veiklą 
pranešė dail. M. Žukauskienė. 
New Jersey klubo veiklą apibū
dino pirm. A. Pintsch. Phila-
delphia, Pa., klubo pranešimą 
padarė M. Raugienė, su ja buvo 
atvykusios B. Impulienė ir B. 
Karašienė. Klubo pirm. S. 
Jurskytė negalėjo atvykti ir pri
siuntė federacijai piniginę auką 
savo klubo vardu. Stamford, Ct., 
klubo pirm. A. Kozmos pra
nešimą perskaitė M. Žukaus
kienė. Apie Hartford, Ct., klu
bo veiklą kalbėjo pirm. A. Usti-
janienė. Washington, D.C., klu
bo pirm. D. Harmon pranešimą 
perskai tė A. Pintsch. Wa-
terburio klubo pranešimą pa
darė pirm. D. Venclauskaitė. J i 
federacijai įteikė stambesnę 
auką. Apie Los Angeles klubo 
veiklą kalbėjo M. Ulėnienė, to 
klubo steigėja, pati klubo pirm. 
A. Balsienė į suvažiavimą at
vykti negalėjo. 

Į LMKF centro valdybą iš
rinktos: A. Pintsch, S. Ska-
beikienė, S. Valiukienė, dr. J. 
Vytuvienė, dr. D. Kavaliūnaitė, 
V. Čecetienė, dail. M. Žukaus
kienė, E. Donahue, M. Kli-

večkienė, A. Svalbonienė, V. 
Sutkuvienė. Iš jų 9 sudarys 
naują LKMF valdybą, kitos 2 — 
kandidatės. 

Suvažiavimas pr iėmė visą 
eilę nutarimų 

Per Amerikos Balsą radijo 
bangomis pasiųsti sveikinimą 
Nijolei Sadūnaitei, didvyriškai 
vadovavusiai 1987 m. rugpjūčio 
23 d. Vilniuje protesto demonst
racijai prieš iki šiol tebe
veikiantį Hitlerio-Stalino pasi
rašytą niekšingą paktą, drąsiai 
reikalaujant Lietuvai, Latvijai, 
Estijai, laisvės ir nepriklau
somybės. 

Pasiųsti sveikinimą Vytautui 
Skuodžiui po sunkių kančios 
metų Sovietų Gulage pagaliau 
pasiekus laisvąjį pasaulį. 

Tvirtai bendradarbiauti su 
išeivijoje veikiančiais veiksniais 
— Vliku, Diplomatine tarnyba, 
Altą, LB ir visomis institucijo
mis, kurios dirba Lietuvos 
išsilaisvinimo darbą, palaikyti 
ryšius su Lietuvių Informacijos 
centru New Yorke, kuris fede
racijai parūpina reikalingos 
informacinės literatūros apie 
pavergtą Lietuvą, apie sąžinės 
kalinius ir vertinamas kaip rim
ta politinė institucija. 

Palaikyti ryšius su pavergtos 
Lietuvos žmonėmis, juos mo
raliai ir materialiai remti, 
lankyti, bet nesibičiuliauti su 
sovietų skirtais pareigūnais — 
lietuviais, kurie reikalauja, kad 
išeivijos lietuviai atsisakytų 
minėję, kad Lietuva yra Sovie
tų pavergta. 

Remti į OSI-KGB pinkles pa
tekusiųjų lietuvių bei pa-
baltiečių gelbėjimo veiklą. 

Rašyti raštus JAV valdžios 
pareigūnams, prašant teisingo 
JAV teismo su „Jury" OSI 
apkaltintiems pabaltiečiams ir 
kad būtų sustabdytos pabal-
tiečių deportacijos į Sovietų 
Sąjungą, pabrėžiant, kad JAV 
nepripažįsta Pabaltijo pri
jungimo jėga ir prievarta prie 
Sovietų Sąjungos de jure, o de 
facto siunčia žmones mirčiai ir 
egzekucijoms į Sovietų sąjungą. 

Dar visa eilė nutarimų pa
daryta organizaciniais reika
lais. 

Vakare 6 vai. vyko vakarienė 
su kviestiniais svečiais ir 
LMKF narėmis. Kun. L. And
riekus perskaitė jautrią invo-
kaciją. Pagrindinė kalbėtoja — 
gražiakalbė Salė Valiukienė. Ši 
jos kalba turėtų būti išleista 
atskiru leidinėliu ir ta i būtų 
visam laikui lyg šios organiza
cijos vadovėlis, kuriame trum
pai ir išsamiai išsakyta kaip 
vingiavo lietuvių moterų orga
nizuotos veiklos kelias, prade
dant nuo 1907 metų, kaip buvo 
įkurta Lietuvių Moterų klubų 
federacija ir jos klubai, kokie 
buvo darbai, siekiai. Ir jei atsi
tiktų taip, kad dingtų gausus 
LMKF archyvas, iš S. Valiukie-
nės leidinėlio galima būtų susi
daryti pilną vaizdą apie Lie
tuvių Moterų klubų federacijos 
ir jos klubų veiklą. 

Žodžiu sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simu
tis, LB New Yorko apygardos 
pirm. A. Vakselis, PLKOSpirm. 
dr. A. Janačienė, LMK kultūros 
dr-jos atstovė M. Lušienė, 
LMKF garbės pirm. M. Sama-
tienė, Chicagos LMKF klubo 
pirm. J. Kerelienė. Kartu ji per
davė Chicagos junjorių klubo 
pirm. S. Kerelytės sveikinimą 
su auka Federacijai. 

Sveikinimus raštu prisiuntė 
vyskupas Paulius Baltakis, Vli-
ko vald. pirm. dr. K. Bobelis, 
Vliko garbės pirm. dr. K. Valiū
nas, LMKF garbės pirm. V. 
Zaunienė, PMT pirm. H. Ozo-
lins, ateitininkų sendraugių 

Omaha Nebr. 

MENO PARODA 

Su rugsėjo viduriu sugrįžo į 
mūsų miestą švelnia melan
cholija apsigaubęs ruduo. Džiau
giantis labai pasiilgtu ankstyvo 
rudens oru, greit buvo pamiršta 
karšta ir varginanti šių metų 
vasara su visais festivaliais, 
krikščionybės minėjimu bei 
gegužinėmis-piknikais, kurių, 
pagal naują madą buvo ne 
vienas parapijos salėje. 

Rugsėjo 28 d. Omahos lietu
viai turėjo malonią progą pama
tyti lietuvių dailininkų parodą 
iš Chicagos. Ją atvežė Algiman
tas Kezys, keliaudamas į Los 
Angeles. Apžiūrėjus parodą 
buvo parodyta video juosta iš 
Lietuvos krikšto jubiliejaus 
iškilmių Romoje. Su dideliu 
malonumu teko stebėti vaizdus 
ir grožėtis visomis iškilmėmis ir 
iki ašarų jaudinančiais iškilmių 
momentais. Vakaronės dalyviai 
buvo labai dėkingi Algimantui 
Keziui už parodos ir krikšto ju
biliejaus iškilmių atvežimą į 
Omahą. Kad visa ta i įvyko, pa
dėka priklauso ir Omahos skau
tams. Jie pasirūpino visais 
techniškais reikalais dėl ekspo
natų išdėliojimo ir videojuostos , 
parodymo. Skautės visiems 
vakaronės dalyviams buvo pa
ruošusios kavą ir saldumynus. 
Ačiū mūsų skau tėms ir 
skautams! 

RUDENS VAKARAS 

Paveiktos gaivinančios ru
denio nuotaikos, Omahos 
lietuvių moterų klubas sukruto 
suruošti rudenio vakarą. Mo
terys ryžtingos. Kaip tarė, taip 
ir padarė. Ir kaip buvo numa
tyta, spalio 17 d. į pagarsintą 
vakarą svečiai rinkosi į pa
rapijos salę. Čia juos su šypsena 
pasitiko vakaro šeimininkės. O 
jau gražių rudenio gėlių puokš
tėmis papuošti stalai kvietė 
prie jų atsisėsti, pasigrožėti 
gėlėmis ir patogiai jaustis. Pa
žvelgus į dešinę salės pusę, ma
tyti ir gėrimų bufetas, kuriame 
s impat iškas , , š inkorkė l i s " 
mandagiai aptarnavo atėjusius 
atsigaivinti ar ką stipresnio 
pasiimti. 

Kitaip prailgtų laukimas 
vakarienės. Iš virtuvės sklido 
apetitą žadinantys kvapai ir šei
mininkių balsai. Vakarienės 
šeimininkė Katrytė t ik nu
rodinėjo ir tvarkė. O tvarka vir
tuvėje visada reikalinga. Tačiau 
parapijos virtuvėje, kad ir labai 

| sumanios šeimininkės, nepajė
gia apsieiti be mūsų Alphos. Be 
jos nesuranda nei šaukštelių, nei 
puodelių, o ką jau bekalbėti apie 
kitus virtuvėje reikalingus in
dus bei įrankius. Alpha — šei
mininkių išganymas, nežiūrint 
kas tas vakarienes beruoštų. Ir 
taip po tariamų virtuvės „ne
sklandumų" vakarienė buvo la
bai gerai paruošta. Svečiai gar
džiavosi Laimutės balandėliais 
ir Onutės keptais viščiukais, 
prie kurių buvo įvairūs priedai 
su daržovėmis. 

Po vakarienės jaukioj atmos
feroj besidalinant pirmaisiais 
vakaro įspūdžiais, buvo pra-

CLASSIFIED GUIDE 

Gina Rugienitttė, „Gabijos" tunto vyresnioji skautė ir aktyvi Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos narė Detroite, susižiedavo su Robertu Blinsti ubu iš 
Chicagos. Gina studijuoja biznio administraciją Wayne State universitete 
Detroite, o Robertas teisę Loyola universitete Chicagoje. Būsima lietuviška 
šeima džiaugiasi tėvai Liuda ir Algis Rugieniai, Irena ir Rimas Blinstrubai. 
Vestuvės įvyks ateinantį rudenj, lapkričio 19 d. 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

K C L P V V A N T E D 

Reikalingas „salesman" pardavinėti mėsos 
produktus. Kompanija parūpins mašiną, 
benziną ir leidimą. Aplikantas tuh turėti vai
ruotojo leidimą, saugaus vairavimo rekor
dą ir turi būt ..bondable". Skambinti: (312) 
722-1070 tik tarp 7 ir 9 vai. ryto. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 3/6-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vfc Wes' 95th Streart 

JI. — GA 4-8654 

RSAL ESTATt 

New Yorko skyriaus vardu Pr. 
Ažuolienė, Australijos moterų 
vardu J. Vingelienė, Hamburgo 
klubo pirm. Lipšienė, Dainavos 
dr-jos Anglioje pirm. J. Kerienė, 
visuomenininke Australijoje O. 
Baužienė, LMKF regionalinės 
valdybos pirm. E. Lucienė 
Vokietija. 

Pirm. A. Pintsch perskaitė re
zoliucijas priimtas šio suvažia
vimo dalyvių. J . Kerelienė, pir
mininkavusi suvažiavimo susi
rinkimams, šiltu žodžiu pa
sveikino naujai išrinktą Lie
tuvių Moterų klubų federacijos 
valdybą. Pabaigai sugiedojo Lie
tuvos himną. _ _ .^ . 

I. Banaitienė 

nešta, kad prasidės programa. 
Progrmą atliko klubo moterys ir 
„Rambynas". 

Ona Kartanienė, Dana Prai-
tienė ir Lilė Estes atliko mi
mikos — išraiškos ir įmantrios 
gestikuliacijos vaizdelį, kas 
sukėlė juoką ir nusistebėjimą jų 
išradingumu bei ypatinga ap
rangos sudėtimi. 

Toliau Dana ir Lilė, prisimin
damos savo ankstyvąją jaunys
tę Kolumbijoj, padainavo ispa
niškai pora.gražių romansų. K. 
Rukienė ir O. Kartanienė pro
gramą papildė deklamacija ir 
eilėraščių skaitymo menu. 
Vakaro programą prailgino 
viena muzikali šeima iš pietų 
Amerikos pažįstama keletai 
lietuvių. Jie pasisiūlė būti pro
gramoje. Trys sūnūs ir tėvas — 
visi gitaristai. Jie labai gerai 
atliko keletą gražių Pietų 
Amerikai būdingų dalykėlių. 
Publika mieliems svečiams už 
gražias melodijas daug ir nuo
širdžiai paplojo. 

Kaip ir buvo laukta, pasku
tinieji scenoje pasirodė „Ramby-
no" choro vyrai. Daina sekė 
dainą, o dainų žodžiai nešė 
klausytojus kur miškai žaliuoja, 
berželiai linguoja ir žydi obelys 
ir vieškeliais plačiais, šaunūs 
kareivėliai žygiuoja. Besiklau
sant jų gražios lyrikos teko iš
gyventi malonias ir nostalgiš
kas minutes, ką gali suprasti tik 
tas, kas myli lietuvišką dainą, 
kuri taip stipriai primena palik
tą tėvynę. Rambyniečių dainos 
buvo gražus programos finalas. 
Už tai daug ir garsiai jiems buvo 
paplota. Moterų klubo pirm. La-
risa Jonykienė padėkojo choris
tams, jų dirigentui Algimantui 
Totilui ir akomp. Danai Šal-
kauskaitei už vakaro programos 
paįvairinimą. P i rmin inkė 
kvietė visus maloniai praleisti 
likusią vakaro dalį. Antano Po-
cevičiaus graži šokių muzika 
viliojančiai prašė šokti. Tačiau 
labai gaila, kad nedaug teatsi
rado paklusti šokio muzikos rit
mui. Dvi Danos be jokių išimčių 

pasistengė aprūpinti svečius 
laimėjimu bilietėliais. Laimin
gieji buvo patenkinti gautomis 
dovanomis. Vakaro vakarienė ir 
laimėjimai davė gražų derlių. 
Dėl ko rengėjos, o ypač jų val

dyba buvo labai patenkintos. 
Apsimokėjo ir padirbėti ir net 
pakentėti. Kas nedirba, tas ne
klysta! Sena taisyklė. Moterys 
optimistės ir tikisi, kad kitų 
metų rudenio vakaras pralenks 
visus iki šiol buvusius. 0 to 
belaukiant, dar turėsime Oma-
hoj ne viną renginį vertą dides
nio dėmesio. j ^ p_ 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 

LF KONCERTAS 

Rudens Lietuvių Fondo vajaus 
koncertas, tapęs tradicija St. 
Petersburge. Fla. šiemet įvyks 
gruodžio 17 d. lietuvių klube. 
Meninę programą — koncertą 
atliks solistas Antanas Pavasa
ris iš Los Angeles, Calif. 
Koncerto programą sudarys 
daugiausia operų arijos ir 
lietuvių kompozitorių dainos. 

Šiais metais Lietuvių Fondas 
švenčia 25-rių metų veiklos su
kaktį. Ta sukaktis bus atžymėta 
ir St. Petersburge gruodžio 17 d. 
Į minėjimą — koncertą atvyks
ta vienas Lietuvių Fondo stei
gėjų dr. Gediminas Balukas iš 
Chicagos, kuris padarys pra
nešimą. Tai bus gera proga St. 
Petersburgo lietuviams pasi
džiaugti geru koncertu ir savo 
įnašais paremti Lietuvių Fondą, 
kuris savo finansais remia lie
tuvišką jaunimą, švietimą ir 
kultūrą. Narių skaičius auga, 
tuo pačiu auga Lietuvių Fondo 
kapitalas ir stiprinamos lietu
viškos mokyklos bei tautinė 
kultūrą. Įnašus St. Petersburge 
galima įteikti L.F. įgaliotinei 
Janinai Gerdvilienei arba siųsti 
tiesiai L. Fondo raštinėn. 

EASY PIEROGI MAKER 
With the help of my form no need 
to pinch with fingers to make all 
šame size pierogi. 

2 Form t to choose from. 
Each form $10.00 

Makos 20 pcs — Small pierogi 
14 pcs. — targe piarogi 

••nd $10.00 
To J. CMypntecs 

8383 W. School St. 
CMcago IL 80834 2SS-SS7S 

MDA StSTAUMNT 
Mir m. 7i« at 

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

436-4937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Tara* 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji lakia 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardiono 

šiomis dienomis „Draugo"; 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms. į 
Daugelis apdovanojo kita-j 
taučius supažindindami juosi 
su lietuvišku maistu ir virimu.' 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $8.50 
Illinois gyventojai moka SS.S4 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4845 W. 63rd St., 
CMcago, IL 80S28 

'ĮBiįjšt KOMPIOTtm^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAITORS 

MCOM* TAJT - MTStfAAMCC 
6629 S KEOZE 

77S-MM 

GREIT IR«tĄŽMHNOAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBĖJ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
S. Putoki 

7674)800 

e j 

Tt22S.PULASKIR0 

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar •pirkti savo nuo
savybe per Amerikos 'populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei, 
SterbaRel M a y c dėt sąžiningo patai* 
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo.v 

No. 922 — SS Ir Lavmdala: V/t aukšto 
namas mamai. 5 kamb ir 2 mieg. 1-mam 
aukšte su gražia kabinetų virtuvą ir 
modemiška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai seimai arba pajamoms; išti
sas skiepas; alum. papuošimas; naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas; daug priedų — 65-ta 
ir Lawndale. Apžiūrėkite dabar! 

No.t34-S7lrLai»naala.2butų,3karnb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2V4 auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

Ho. 17* — SS Ir PutasM: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2V» auto garažas; garams 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? * L „ 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434.7180 

RE/MAX 
REALTORS 

Offffr 
PA/mUOOA 

RIMAS U STANKUS 
381-5850 838-818* 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 

paminėti, kad esate arbatnoraa buS 
Maso SsaiSieue kleenuss. Nuoesv 
vybėa įkainavimas naatokaaaaL 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

i POOO a ūsuos* 
1*94 W. UTH PUXA 

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

Secaucus, New Jersey: Citadet Press. 1988. Kaina su per
siuntimu in USA 87.90. Illinois gyventojai moka 88.40. 

Užsakymus siųsti: 

484S W. S3rd St 
., M. r/888 

http://pora.gr


Rochester, N. Y, 

JUBILIEJINĖS 
ŠVENTĖS PARAŠTĖJE 

'.' Turbūt kiekvienas jubiliejus 
• tur i mažiausiai dvi puses: pasi
džiaugti, kad tiek išgyventa, 

; tiek išbūta, ir pažvelgti į to iš
gyvenimo ar išbuvimo esmę. 
Buvimo trukmė pirmiausiai 

• krinta į mūsų žmogišką sąmonę 
- savo materialine puse, kurią 

išsakome trumpu žodeliu tiek. 
Tiek metų, tiek amžių. Mate
rialinio buvimo trukmė mums 
kelia ir nuostabą ir džiaugsmą. 
O nuostabą ir džiaugsmą kelia 

. t i k todėl, kad sukakt is 
švenčiame tik tų įvykių ir tik tų 

- žmonių, kurie atnešė ką nors 
j nauja, ką nors teigiamą, pakei-
, tusį žmogaus gyvenimą į gerąją 
' pusę, bent kiek pastūmėjusį su-
« stabarėti linkusį žmogų arčiau 
_ gėrio, grožio ir amžinosios tiesos 

suvokimo. Ne tik suvokimo, bet 
- ir pamėginimo tas tiesas jungti 

į savo kasdienos riedėjimą. Juk 
j t ik todėl ir mes švenčiame 
' Valančiaus, Basanavičiaus 
• sukaktis, bet nešvenčiame Mu-
: ravjovo, švenčiame Matulionio 
• ir Matulaičio, bet ne Stalino ir 
\ ne Berijos, švenčiame Kristaus, 
'. bet nešvenčiame nei Erodo, nei 
^Piloto, nei Kaipo. Niekas juk ne

švenčia nei badmečių, nei 
maro jubiliejų. 

surengti naujai pastatytuose 
konvencijų centro rūmuose. 
Vyskupas sutiko. Ne tik sutiko, 
bet iš savo pusės dar paragino ir 
diecezijos klebonus, kad tą 
dieną savo maldose prisimintų 
Lietuvą patys ir jos kančias pri
mintų savo parapiečiams. Kon
vencijų centro patalpos irgi 
buvo prieinamos, beliko tik nu
versti visokių darbų kalnus. 

Dirbantiems kiek rūpesčio 
kėlė nelabai . paki lus pa
rapijiečių nusiteikimas. Ne taip 
seniai buvome gana pakiliai 
atšventę parapijos deimantinę 
sukaktį. Tada šventę rėmė ir į 
ją suplaukė ne tik dar gyvi 
senieji, bet antros, net ir trečios 
kartos jų atžalos. Jie šnekėjo, 
kad tada buvo savos parapijos 
šventė. Parapijos, kurią savo 
prakaitu kūrė jų tėvai, o kas 
buvo prieš šešis šimtus metų 
nebe taip jau ir svarbu. Kiti 
šnekėjo, kad su šešiais šimtais 
metų nėra ko per daug ko 
staipytis, kai kiti švenčia jau 
tūkstantmečius. Ar rodyti, kad 
mes visur pavėluojame? Kai kas 
net teigė, kad švęsti visiškai ne-
reikia, nes be lenkinimo 
krikščionybė mums daugiau 
nieko ir neatnešė. Reikėjo 

Aušra ir Nida Lėlytės neša vyskupui M. Clark palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio portretą. 

Nuotr. Vytauto Staškevičiaus 

Maždaug su tokiomis min
timis maža Rochesterio Švento 

; Jurgio lietuvių parapija ir pra
dėjo planuoti 600 metų krikščio
nybės Lietuvoje jubiliejų. Iš 
tikrųjų ta mintimi jau prieš 
kokį porą metų sirgo parapijos 
klebonas kun. Justinas Vaškys. 

• Jis dar gana anksti tą reikalą 
• vis ir vis primindavo parapijos 
taryboje ir jos religinės sekcijos 
posėdžiuose, o jubiliejinių metų 
angoje jau visiškai rimtai ėmė 
stumti. Kai apmetė, kiek ir 
kokių darbų reikės padaryti, 
religinė sekcija pasijuto, kad 
keli žmonės visko negalės 
aprėpti, ėmė ieškoti talkininkų. 
Taip susidarė jubiliejinei 
šventei rengti komitetas su pir
mininke Birute Litviniene, na-

, riais Antanu Burkūnu, Nijole 
Draugeliene, Stasiu Ilgūnu, 
Jurgiu J a n k u m , Gražina 
Kavaliūniene, Paulium Klimu, 
Frank Mockevičium, Raimondu 
Obaliu, Jadvyga Reginiene ir 
Eugenijum Vidmantu. Jie pasi
skirstė užmesto plano sritimis ir 
ėmėsi darbo. Tas komitetas ir 
nusprndė su švente išeiti už 
savo parapijos ribų. Užsimojo 
prasyti vyskupą, kad religinę 
pusę leistu atšvęsti diecezijos 
katedroje ir kad pats dalyvautų 
toje šventėje, o užbaigos pokyli 

aiškintis. Reikėjo istorijoje 
ieškoti mūsų tautos likiminio 
piršto. 

Gera būtų švęsti aštuonių ar 
gal net devynių amžių jubiliejų, 
bet jeigu mūsų protėviai be ko
vos būtų suklupę po kryžiuočių 
kalaviju, ta i apie Lietuvą 
šiandien pasaulis greičiausiai 
težinotų tik tiek, kiek težino 
apie Prūsų tautą . P rūsus 
apkrikštijo daug seniau, bet 
sukakties nebėra kam švęsti. O 
dėl lenkinimo. Juk jeigu abu 
pusbroliai Jogaila ir Vytautas 
nebūtų laiku susigriebę Lietuvą 
sukatalikinti, ji tikrai būtų 
tapusi pravoslaviška, labai pato
gi medžiaga carams plėsti rusy-
bę, nuo kurios tik katalikybė 
lietuviams padėjo išsigelbėti. Be 
jos būtume sulaukę surusintos 
Gudijos likimo, nes tapti rusais 
būtų vertę dvi galingos jėgos — 
valstybinė religija ir policinė 
valstybės galia. 

Lenkai mums buvo mažiau
siai pavojingi. Jie niekada 
nebuvo mūsų okupavę ir ne
galėjo mūsų lenkinti valstybės 
brutalia jėga. Lenkai lietuvius 
tegalėjo įtaigoti savo kultūriniu 
ir ..fanaberiniu" patrauklumu, 
o paskui tą tenubėgo dalis 
lietuviškos aukštuomenės, bet 
ne visa tauta. Atrodė, kad jau 

vien dėl to krikščionybės ju
biliejų reikėtų švęsti ne tik vie
ningai, bet ir su dideliu džiaugs
mu, bet to vieningumo ir 
džiaugsmo pradžioje visiškai ne
buvo matyti. 

Ilgainiui gal tokie pašne
kesiai, gal šimtai pakartotinai 
išsiuntinėtų laiškų (klebonas 
per kelerius metus surinko kelis 
šimtus parapijai nebepriklau
sančių lietuvių adresų), gal 
popiežiaus Jono Pauliaus laiš
kai ir kalbos, gal kelionė į ju
biliejines iškilmes Romon, gal 
Pauliaus Klimo išrūpinti pasi
kalbėjimai per radiją, gal kokie 
kiti, dar neužgriebti, momentai, 
parapijiečių ir net nuo parapijos 
jau gerokai nutolusių lietuvių 
vėsumą jubiliejui pasuko bend
raujančios, jaukios, t ik ra i 
krikščioniškos šilumos pusėn. 
Tokioj nuotaikoj, žinoma, ir pats 
rengimo darbas galėjo daug 
sklandžiau eiti, nors jo ir buvo, 
galima sakyti, ligi pat ausų ir 
dar daugiau. 

Pagaliau spalio mėnesio 25 
dienos vidurdienį žmonės pra
dėjo rinktis į katedrą, į 12:30 
Mišias. Šiek tiek lietuvių, dau
giausia amerikiečiai . Bent 
dešimt minučių prieš Mišias 
erdvios katedros beveik visos sė
dimos vietos užimtos. Jau pir
mas susidūrimas su susirinku
siais plūsteli jaukumu: kai dali
namas šv. Mišių tvarkos lanks
tinukas su Kryžių kalno vaizdu 
viršelyje, kai kurie prašo jo dau
giau, kad galėtų nusiųsti savo 
artimiesiems. Ir pati katedra 
atrodo kiek kitaip negu kitais 
sekmadieniais: abiejose alto
riaus pusėse stovi po žydrą jubi
liejinę vėliavą, pats altorius pa
puoštas gėlėmis. Netrukus iš de
šinės altoriaus pusės pasirodė il
ga eilė tautiniais rūbais pasi
puošusių moterų, paskui jas 
tamsiomis eilutėmis, tautinius 
kaklaraiščius pasirišę vyrai. Tai 
penkiasdešimties asmenų cho
ras. Tą tikrai dailią eiseną susi
rinkusieji pasitiko su nuostaba 
veiduose. Toliau nuo tako 
sėdintieji net pakilo, kad geriau 
pamatytų. Po kelių minučių pro 
didžiąsias katedros duris pasi
rodė kita eisena. Chorui giedant 
„Palaimintas Viešpats", šią ei
seną vedė dailininko Algio Gin-
talio pjaustytas kryžius (Eu
genijus Vidmantas parvežė iš 
Balt imorės tų kryžių visą 
rinkinį. Buvo planuota jais pa
puošti katedros didžiųjų durų 
laiptus, bet ta diena pasitaikė 
labai vėjuota, tai įeinantieji 
kryžiais tegalėjo pasigrožėti t ik 
katedros priebažnyty), paskui 
kryžių, ėjo eilė vėliavų, tau
tiniais rūbais apsirengusios mo
terys ir vyrai, kunigai ir vys
kupa i . Vyskupas Matthevv 
Clark pasipuošęs lietuviškų 
raštų stula, kurią klebonas kun. 
Justinas Vaškys jam savo pa
rapijos vardu padovanojo. Stula, 
matyt, jam prie širdies, kad 
eidamas vienam kitam, šalia 
tako stovinčiam, ją net parodo. 
Prie altoriaus vyskupas Paulius 
Baltakis pasako trumpą įžangi
nį žodį ir įteikia vyskupui M. 
Clark jubiliejinį medalį. Vėliau 
aukojimo metu dar jam buvo pa
dovanotas palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
portretas, jo biografija ir angliš
kas tomas L.K.B. kronikos. 
Mišių metu kai kurie skaitymai 
buvo skaitomi ir lietuviškai, o 
choras daugumą giesmių gie
dojo irgi lietuviškai. Jis nuosta
biai skambiu darnumu pripildė 
erdvią katedrą. Ir ne tik mums, 
savo ausims, bet ir kitiems. Vys
kupas klausinėjo mūsų kleboną, 
iš kur gavo tokį gerą chorą, o po 
Mišių pasidžiaugęs, kad lie
tuviai praturtino apeigas ne 
vien tautiniu pasipuošimu, bet 
ir labai gražiu giedojimu, dar 
paprašė, kad ui tai chorui paplo
tų, ir katedra tuoj suūžė aplo
dismentais. Katedros klebonas 
irgi sakė, kad tokį chorą norėtų 
turėti kiekvieną sekmadienį. 
Man pačiam pasitaikė išeinan
tiems padalinti jubiliejinės lite
ratūros, ir jų ne vienas dėkojo už 
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bar gailėtųsi. Iš tikrųjų mažai 
parapijai darbo buvo tiek, kad 
į galą kokiems smulkesniems 
darbeliams jau buvo sunku su
rasti tokį parapietį, kuris ne
būtų apsiėmęs kokio didesnio 
darbo. Manau, kad nesigaili nė 
kun. Justinas, nes ir jis, nors 
pokylio programoje įrašytas tik 

garbes pirmininku, darbe buvo 
iigi ausų nuskendęs. Turint 
galvoje, kad daugelis jo 
amžiaus, net ir gerokai jau
nesnių ganytojų, pabėgę nuo 
savo avelių, kur nors ramiai il
sisi, kun. Justino atsidėjimas 
darbui tikrai stebina. 

Jurgis J a n k u s 

Vyskupas Paulius Baltakis įteikia vyskupui Matthevv Clark Lietuvos 
krikščionybės sukakties medalį. Šalia 
Kavaliūnaitė ir Dainius Vidmantas. 

stovį medali atnešę Kristina 

Nuotr. Vytauto Staškevičiaus 

gražų giedojimą ir už eisenas. 
Dėl choro tai reikia pasakyti, 

kad jo geras giedojimas neatsi
tiko taip sau. Jau turbūt 
daugiau negu prieš metus mūsų 
choro dirigentas muzikas Rai
mondas Obalis ir Rita Kliorienė 
iš Cieveiando aantzrė padirbėti 
kartu. Pirmiausia juodu ruošė 
Romos jubiliejinį repertuarą, o 
iš ten grįžę (Romoje tebuvo tik 
dalis jų chorų), pradėjo rengtis 
tam susitikimui. Rengėsi rimtai 
mėgindami siekti muzikinio to
bulumo. Kiek jo pasiekė, te
galėtų pasakyti muzikos kri
tikai, kurie moka skambesį 
išardyti ir vėl krūvon sudėti, bet 
tiems, kurie giesmėje ieško 
dvasinės atgaivos, buvo labai 
gerai. O gal ir išmanantiems 
buvo gerai, nes girdėjau, kad 
paskutines giesmes diriguo
dama ir muzikė R. Kliorienė 
nesulaikė ašarų. Ir ne kad 
giesmės būtų buvusios grau
džios, bet kad pasiekta choro 
darna širdį sugniaužė. Pačioje 
katedroje irgi ne vienas nusi
braukė ašaras. 

Prie bendrosios darnos galėjo 
prisidėti ir vyskupo M. Clark 
pamokslas, kuriame parodė di
delį pažinimą tų sąlygų, kuriose 
tenai gyvena tikintieji broliai. 
Jis net rado labai gerą būdą 
iš pat pradžios pamokslo klausy
tojų tikrai atkreipti ausį į tai, ką 
sakys tol iau. Jis kalbėjo: 
„Važiuojate East Avenue, 
sustojate pas Švento Juozapo 
seseles, bet jų tenai neberan
date. Jos išblaškytos, o jų name 
įsikūrusi kažin kokia valdžios 
įstaiga. Važiuojate ta gatve 
toliau iki John Fisher ir Naza-
ret kolegijų, bet ten neberanda
te nei filosofijos, nei teologijos 
mokslų departamentų. Vysku
pas Baltakis ir aš pats turbūt 
jau būtumėm kalėjime. Niekur 
neberastumėte nė katalikiškos 
spaudos". Po tokios įžangos 
visai su kitokiu dėmesiu buvo 
išklausyti ir kiti vyskupo žo
džiai, kurie jau nagrinėjo dabar
tinę tikinčiųjų padėtį pavergtoje 
Lietuvoje. 

Ta pačia proga noriu paminėti 
vieną reikšminga smulkmeną. 
Studentas Gailius Draugelis 
Mišių metu vieną iš skaitinių 
skaitė lietuviškai, o nešamas do
vanas aptarė angliškai. Vėliau 
vyskuas priėjęs pasakė: „Ką aš 

i matau! Tu esi dvikalbis". Vys-
; kupo nustebimą Draugelis dar 
' padidino, kai pasakė, kad čia 
mes visi dvikalbiai. Atrodo, kad 
net ir šviesūs amerikiečiai ne
betiki, kad mūsų jaunimas 
mokėtų dar ir savo tėvų kalbą. 

Po mišių abu vyskupai dar il
gai stovėjo ant katedros laiptų 
ir šnekučiavosi su išeinančiais. 

Į pokylį konvencijų rūmuose 
susirinko t re je tas šimtinių 
lietuvių ir jų svečių. Čia salę 
puošė grupė iš katedros spėtų 
atgabenti kryžių, ant stovų su
statyti Romos jubiliejiniai, tau
tinių drabužių bei kitokios lie
tuvių tautodailės paveikslai. 
Čia vyskupas Baltakis pasakė 
ilgesnę kalbą. Joje prisiminė 
savo kelionę į Lenkiją ir ypa
tingai pabrėžė tą krikščio
niškąją nuotaiką, kuri ten kyla 
lietuvių atžvilgiu. Kai buvo 
tūkstantinės lenkų minios su
tiktas audringais ir ilgai netils-
tančiais plojimais, jis labai nu
stebęs ir jį lydinčio vyskupo pa
klausęs: „Kodėl? Kas atsitiko?" 
Jam buvo paa išk in ta , kad 
lenkai žino, kokias kančias 
kenčia tikintieji lietuviai ko
munistų priespaudoje, o dar ir 
dėl to, kad popiežius, lanky
damasis Lenkijoje, kiekvienoje 
kalboje minėjo lietuvių nedalią. 
Iš tikrųjų ne kieno kito, bet šio 
popiežiaus įtakoje ir Lenkijos 
lietuviai pradedami traktuoti 
kaip žmonės tarp žmonių, o ne 
kaip kokie nepageidaujami sve
timšaliai. JAV atstovų rūmų 
narys Horton lygino Lietuvos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
amžius. Koks menkas skaičius 
200 prieš 600, ir ragino mus tuo 
skirtumu didžiuotis. Tik čia ir 
jis, atrodo, apsikrikštijimo pra
džią, kaip ir ne vienas ameri
kiečių la ik raš t i s , suplakė, 
didelei mūsų nenaudai, su vals
tybės pradžia. Atskirai dar 
reikėtų paminėti parapijos tary
bos pirmininko kalbą, kurią jis 
skyrė tiems, kurie jau nuo tos 
parapijos yra nutolę. Savo kal
bą jis užbaigė įtaigojančiu šūkiu 
— sugrįžkite! Ir tikrai jubiliejinė 
šventė praėjo su tokiu pakilimu 
ir tokia nuotaika, kad ne vienas, 
nuo parapijos nutolęs, galėjo 
pajusti knistelėjimą, jog gal ir 
vertėtų sugrįžti į tą dar pajėgų 
ir kūrybingą būrį-

Pokylis baigtas simboliniais 
tautiniais šokiais, Jadvygos Re-
ginienės sudarytais beveik iš 
visų dar gyvų parapijos kartų 
atstovų, nuo pagyvenusių ligi 
beveik pačių mažųjų ir to
rontiškes Serenados dainomis. 

Užsimota buvo plačiai, darbo 
buvo marios, bet turbūt dabar 
nėra nė vieno, kuris įdėto rūpes
čio, lašo kito prakaito, gal net 
keletos neišmiegotų naktų da-

KILS VAŽMA 

Chicagos susisiekimo taryba 
nusprendė pakelti 69c kainą už 
važiavimą miesto susisiekimo 
priemonėmis. Nuo sausio 1 d. 
reikės mokėti 1 dol., o už mė
nesinį bilietą — 50 dol. 

Su lapais rudenio 
Nukrito mano viltis. 
Tavęs nėra, tik neviltis. 
Tik ilgesys, tik skausmas lydi. 
Tavęs nėra... 

Mano vyro a.a. JONO LAUKAIČIO dešimties metų 
mirties sukakčiai paminėti šv. Mišios bus atnašaujamos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje šeštadienį, lapkričio mėn. 14 
d., 9 v. ryto. Kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Joną savo maldose. 

Žmona Petrė Laukaitienė 

A.tA. 
STASEI JONIKIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, sūnui VIKTORUI, dukroms 
DANAI VARANECKIENEI, STASEI MIKELEVI-
ČIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

Pranas ir Hortenzija Šapalai 
Vytas ir Aldona Šoliūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

H 
US 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. lapkričio 12 d.' 

x Kun. dr. Petras Stravins
kas, Švč. Trejybės parapijos kle
bonas Newark, N.J., dalyvaus 
svarstybose Katalikų federa
cijos kongrese lapkričio 27-28 
dienomis Chicagoje. Jis taip pat 
pasakys pamokslą šv. Mišiose 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
lapkričio 27 d. 12 vai. Kun. P. 
Stravinskas yra knygų au
torius, katalikų spaudos bendra
darbis ir St. John universiteto 
profesorius. Be to, kun. P. Stra
vinskas vysk. Pauliaus Baltakio 
yra paskirtas lietuviškų pa
šaukimų į kunigus koordina
torium. 

x St. Petersonienė pagal lie
tuvių tautosaką parašė eiliuotą 
pasaką „Laumė Daumė". šios 
pasakos ištraukas, palydint pri
taikytai muzikai, deklamuos 
„Grandies" jaunimas savo tra
diciniame vakare, kuris bus 
lapkričio 21 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Visi kviečiami 
praleisti vakarą su lietuvišku 
jaunimu. 

x „Spindulio" jaunimo an
samblio šokėjai, vadovaujami 
Rasos Poskočimienės, atliks 
meninę programą šį sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose vyksiančiame 
Tilžės akto paskelbimo 69 m. 
sukakties minėjime. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir arti
miau susipažinti su šiuo reikš
mingu mūsų tautai įvykiu. Mi
nėjimą rengia Mažosios Lietu
vos Rezistencinis sąjūdis. 

x JA V LB Sunny Hills apy
linkės valdybos pirmininkas 
mums rašo: „Prašau priimti 
mūsų kuklų įnašą Jūsų dienraš
čiui paremti. Mums, gyve
nantiems atokiau nuo centrų, 
„Draugas" yra ypatingai lau
kiamas svečias... Linkiu geriau
sios sėkmės visiems .Draugo' 
darbuotojams leidžiant ir toliau 
mūsų vienintelį, laisvą, lietuviš
ką laikraštį". Nuoširdus ačiū vi
siems už 25 dol. auką. 

x Monika Lembertas iš 
Santa Monica, Cal., mūsų gar
bės prenumeratorė ir nuoširdi 
rėmėja, „Draugo" stiprinimui 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Niola Čerekas, Warren, 
Mich., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. dienraščio paramai. N. 
Čereką skelbiame garbės pre
numeratorė, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Eug. Kleinas, Wollaston, 
Mass., parėmė „Draugą" 25 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Eug. 
Kleiną skelbiame garbės pre
numeratorium, o už rėmimą 
savo spaudos labai dėkojame. 

x V. Nenortas, Manchester, 
Conn., mūsų garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą su 
20 dol.. auka ir prierašu: 
„Gyvuokite ilgus metus!" Už 
paramą ir linkėjimus tariame 
nuoširdų ačiū. 

x ČALM Rudens Balius -
Čikagos aukštesniosios mo
kyklos tradicinis balius įvyks 
š.m. lapkričio 14 d. 7 v.v. Jau
nimo centre. Dalyvius links
mins įdomi programa, bus šilta 
vakarienė, ir šokiams gros Aido 
orkestras. Visus maloniai 
kviečiame smagiai praleisti 
vakarą ir tuo pačiu paremti 

x Skautininkas Gintaras 
Plačas „Lituanicos" tunto tun-
tininko pareigas perduos jūrų 
budžiui Viktorui Garbonkui šį 
sekmadienį, lapkričio 15 d.. 9-
30 vai. ryto Jaunimo centro di
džiojoje salėje vyksiančioje 
iškilmingoje tunto sueigoje. Tė
vai ir svečiai kviečiami sueigo
je dalyvauti. 

x Sąmoningo tikėjimo me
tų dvasioje lapkričio 17 d., 
antradienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro Pedagoginio instituto 
patalpose bus rodoma 30 minu
čių vaizdajuostė ..Kodėl būti 
krikščioniu?" Ralph Martin, 
FIRE grupės narys, dalinsis 
savo mintimis, patirtimi ir išva
domis. Po to bus lietuviškai 
diskusijos ir rožančius.. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Dr. A. Glevecko paskaita 
bus lapkričio 18 d., trečiadienį, 
3 vai. p.p. Seklyčioje. Tema: 
„Akių ligos ir akių priežiūra". 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Algis Kazlauskas Katali
kų federacijos Chicagos apskri
ties ir vyskupo A. Baltakio 
pastoracinio komiteto pir
mininkas, yra aktyviai įsi-
jungęo į Lietuvių Katalikų kon
greso rengimą. Kongresas vyks 
lapkričio 27 ir 28 dienomis. 
Penktadienio rytinės ir popie
tinės sesijos vyks Jaunimo cen
tre, o vidudienį Mišios bus atna
šaujamos Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Šeštadienio sesija vyks Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
priešmetinis narių susirinkimas 
bus šeštadienį, lapkričio 28 d., 
1 vai.' po pietų Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstyti. 
Bus ir valdybos rinkimai 1988 
metams. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Padėkos dieną šeimy
niniai pietūs — kalakutinė — 
rengiami Seklyčioje lapkričio 26 
d., ketvirtadienį. 12 vai. dienos. 
Registruotis reikia iš anksto 
Seklyčioje. Auka bus 7.50 dol. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Aldona Elena Gilvydy-
te-Bodiya. West Bloomfield, 
Mich.. pratęsė „Draugo" pre
numeratą vieneriems metams 
su 35 dol. auka. A. E. Bodiya 
skelbiame garbės prenumera
torė. o už rėmimą lietuviško žo
džio tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x Albina Čepėnienė, Wor-
cester. Mass., ilgametė „Drau
go" skaitytoja, rėmėja, dėl se
natvės ir kitų priežasčių prašė 
sustabdyti dienraščio siuntimą, 
o likutį — 25 dol. skiria „Drau
gui" kaip auką. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Anapilio knygynas , ku 
riam vadovauja Vyt. Aušrotas. 
VVeston. Ont.. Kanada, užsisakė 
įvairių leidinių ir kartu atsiuntė 
čekį 178.50 dol. 

x Santara-Šviesa šį penk-
tad., lapkričio 13 d. 7:30 v.v. 
visus kviečia į Jaunimo centro 
kavinę, kur geografė Dalia Va- ČALM mokyklą. Rezervacijas 

priima: Violeta Paulienė telef. 
584-5527, Audronė Uigirienė 
telef. 433-5608 ir Gražina Ka
iraitienė telef. 430-3606. 

(sk.) 

ranka kalbės apie menini 
senųjų Lietuvos žemėlapių 
vaizdavimą. 

(sk.) 

x Padėkos dienos šokiai 
vyks: lapkričio 26 4 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Ruošia Pa
saulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius. 
Visas lietuviškasis jaunimas 
yra kviečiamas. Gros, Aido" ir 
„Gintaro" orkestrai. 

x Jaunimo centras prašo 
sugrąžinti laimėjimų bilietų 
šakneles. Laimingųjų bilietų 
traukimas bus gruodžio 6 d. 
Jaunimo centro pokylio metu. 
Pokylio rengimui vadovauja 
Sofija Džiugienė, žinoma ren
ginių organizatorė. Dėl vietų re
zervacijų skambinti į Jaunimo 
centrą. 

x Vyt . A. Račkauskas , 
Cicero, 111., mūsų bendradarbis, 
pratęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka. Vyt. Račkauskui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x J o h n Aushra, Miami 
Beach, Fla., lietuvių namų įstei
gimo organizatorius, apmokė
damas sąskaitą už skelbimus, 
pridėjo ir 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Petras Skėrys iš Chicagos, 
„Draugo" rėmėjas, lankėsi 
administracijoje, pratęsė pre
numeratą ir dar pridėjo 30 dol. 
dienraščio stiprinimui. P. Skėrį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x Dr. Juozas Meškauskas, 
Chicago, 111., garbės prenumera
torius, „Lietuvos Medicinos Is
torijos" kapitalinio veikalo au
torius, lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Dr. J. 
Meškauskui už mielą paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Inž. Vytautas Vidugiris, 
Palos Verdes Pen,. Cal., visuo
menininkas, lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, pra
tęsdamas „Draugo" prenumera
tą, pridėjo jo stiprinimui visą 
šimtinę. Inž. Vyt. Vidugiriui 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Juzefą Paulauskas iš 
Chicagos su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
auką dienraščio paramai. J. 
Paulauską skelbiame garbės 
prenumeratorė, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x Bronius Prialgauskas, 
Chicago, 111., atsiuntė 25 dol. 
dienraščio palaikymui ir kartu 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. B. Prialgauską 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Julia Šakinskas iš Chica
gos, mūsų garbės prenumera
torė, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, pridėjo 20 
dol. dienraščio paramai, grąžino 
laimėjimų Šakneles su 20 dol. 
auka. J. Šakinskui už mielas 
aukas labai dėkojame. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: $2,000 Zigmas ir Jadvyga 
Kuprėnai, po $1,000 Vladas ir 
Emanuelė Kuodžiai, Julija 
Smilgienė, $260 Juozas ir Sigu
tė Užupiai, po $200 dr. Kazys ir 
Marįja Ambrazaičiai, Aleksas ir 
dr. Danguolė Vitkai, po $100 
Jonas ;r Ona Rugeliai, Liudas 
Špokas, Algird Zenkus, Algi
mantas Žilinskas. Lietuvių Fon
das visiems nuoširdžiai dėkoja. 
Prašome aukas siusti - 3001W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Sol. Daiva Mongirdaitė, lyrinis sopranas, atliks simfoniniame koncerte, 
kuris bus Lietuvos krikšto sukakties paminėjimo proga lapkričio 28 d. Mor
ton mokyklos teatre, Ciceroje, Rūtelės partiją iš Banaičio operos „Jūratė ir 
Kastytis". 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
REVOLIUCIJOS IR 

GENOCIDO SUKAKTIS 

Koalicijos už laisvę sąjūdis, 
kuriam Illinois valstijoje vado
vauja gen. Ted Sorensen, penk
tadienį, lapkričio 6 d., Oxfordo 
viešbuty, Chicagos miesto cen
tre, buvo sušaukęs spaudos kon
ferenciją. Jai vadovavo Paverg
tų tautų tarybos pirm. K. 
Oksas. Dalyvavo ir aldermanas 
Roman Pucinski. Pradžioje 
Chicagos miesto naujienų atsto
vas apklausinėjo K. Oksą apie 
šios konferencijos prasmę. 

Posėdį atidarydamas K. Ok
sas priminė, kad lapkričio 7 d. 
yra 70 metų sukaktis, kai 
komunistai paėmė Rusijoje 
valdžią. Jie dabar švenčia savo 
laimėjimą, o mes minime 70 m. 
sukaktį nuo jų priespaudos, 
genocido. 

Ir dabar komunistų valdžios 
karinėmis priemonėmis plečia
mos. Gorbačiovas savo kalboje 
priminė neteisybes prieš tūks
tančius žmonių, bet iš tikrųjų 
nužudyta ir nuskriaustų yra 
milijonai. 

Kongr. R. Pucinski pabrėžė, 
kad tos komunizmo kankina-

I mųjų prisiminimas turi būti gy-
| vas visose JAV-se. Komunistai 
i nužudė 15,000 lenkų karininkų 
Į ir kitų Katyne. Mes turime tą 
i ir kitus jų žiaurumus prisimin

ti ir negalime nurimti, kol visi 
bus laisvi ir nuo komunistų 
vergijos. 

Laisvės koalicijos pirm. gen. 
Ted Sorensen padėkojo aid. Pu-
cinskiui už paramą, rodomą pa
vergtoms tautoms. Amerikiečių 
laisvės koalicija siekia 
užtikrinti žmonių laisvę. Komu
nistai'sukakties proga švenčia 
pavergimą milijonų žmonių, o 
mes liūdime, dėl to esame pasi
rišę juodus gedulo kaspinus. 

Juoduke kunige Olivia Jonės 
pasisakė, kad ji atėjo pareikšti 
protestą prieš pavergimą Etio
pijos, Angolos. Sovietų sistemo
je nėra laisvės žmogaus teisėms. 
Tą įrodo milijonai nužudytųjų. 
Lawrence Rubinstein, atsto
vaudamas žydams, papasakojo, 
kaip jis iš Latvijos pabėgo į Dan
cigą. Jis kalbėjo, kad ir neseniai 
buvau už geležinės uždangos ir 
sutikau tiek žmonių, kurių neiš
leidžia iš Sovietų Sąjungos. Jų 
skausmą supranti tik porą 
valandų kalbėdamas su jais ir 
verkdamas dėl jų tragedijos. Su
tikau profesorius, poetus, kurie 
dabar padaryti gatvių šlavikais 
ir neišleidžia jų į vakarus. 
Neišleidžia žydų, lenkų ir kitų. 
Diplomatinės priemonės neįs
tengia jų išlaisvinti, tačiau lais
vame pasaulyje keliamas 
triukšmas atkreipia Kremliaus 
valdovų dėmesį . 

R. Pucinski pakartotinai pa
brėžė, kad mes negalime nurim
ti, kol nebus pavergtieji išlais
vinti. L. Rubinstein pažymėjo, 
kad Žydai ir kai kurie kiti su
laikomi nuo emigracijos, nes 
laikomi lyg įkaitais, siekiant, 
kad už jų paleidimą Sovietai 
gautų kompiuterius, lengvesnį 
grūdų pardavimą ir kitas eko
nomines dovanas. Prel. J. Prun-
skis priminė Kremliaus pastan
gas plėsti propagandą bandy
dami suporuoti 100 JAV mies
tų su sovietų miestais. Tai pro
pagandai reikia pasipriešinti. 

Baigiant konferenciją, Kubos, 
Afganistano, Vietnamo atstovai 
žemėlapyje įbedė vėliavėles, pa
rodydami užgrobtus komunistų 
kontrolėn kraštus. Konferencija 
vyko kambary, kur buvo di
džiulis plakatas anglų kalba: 
„Diena komunistų aukų atsimi
nimo. V. Motušis žemėlapy 
įsmeigė vėliavėles Pabaltijo 

JA VALSTYBĖSE 

- JAV LB XI-os tarybos 
trečioji sesija bus lapkričio 
13-15 dienomis Dolphin Beach 
Resort viešbutyje St. Pe-
tersburge, Fla. Sesijos darbo
tvarkę sustato LB tarybos pre
zidiumas, vadovaujamas Alg. 
Rugieniaus, o sesijos globa rūpi
nasi ir techninius ruošos reika
lus tvaro Floridos LB apygardos 
valdyba — pirm. Adolfas Ar
malis ir St. Petersburgo 
apylinkės valdyba — pirm. Alg. 
Dūda ir jų suorganizuotas 
talkos komisijos. Pagal esamą 
tvarką LB apylinkių pirmi
ninkai yra kviečiami dalyvauti 
stebėtojais LB tarybos sesijose. 

— Iš pokalbio su prof. Vy
tautu Skuodžiu įtakingas Ca-
lifornijos dienraštis „The Regis-
ter" spalio 25 paskelbė straips
nį, kuriame analizuoja tariamą 
sovietų sistemos demokra
tėjimą. Jo nuomone, Chruščio
vo įnašas į sovietų sistemos bent 
laikiną palengvėjimą buvo 
reiškmingesnis, nes nuvaini
kavo Staliną, o „kultūrinio ato
drėkio" periode buvo išleista 
keletas labai reikšmingų 
knygų, kaip Solženicyno „Vie
na diena Ivan Denisovič gyve
nime". Dabar išleidžiamos 
knygos nebuvo labai kontro
versinės ir jau buvo prieinamos 
„Samizdat" formoje. Skuodis 
pareiškė, kad tikresnį sovietų 

žmonėms palengvėjimą atneša 
laisvųjų valstybių vyriausybių 
ir spaudos spaudimas. Gorbačio
vas „paleido šimtą ar daugiau 
pagarsėjusių politinių kalinių, 
aktyvistų ir ,refiuznikų\ o tyliai 
areštuoja mažiau žinomus 
aktyvistus, daugiausia tikin
čiuosius". Išlaisvintieji turėję 
pasirašyti prie kalčių prisipaži
nimus ir pasižadėjimus. Chruš
čiovas šimtus tūkstančių iš Si
biro paleistų tremtinių amnes
tavo, o Gorbačiovas paleistųjų 
neamnestuoja. Kiekvienu 
momentu už senuosius „nusi
kaltimus" vėl gali areštuoti. 

— „Spindulio" ansamblis ir 
talkos komitetas prašo visus 
prisidėti prie išleidimo knygos 
apie a.a. Oną Razutienę, kuri 
apie 38 metus lietuvių jaunimą 
mokė tautinių šokių ir lie
tuviškų dainų, kartu vadovavo 
lituanistinei mokyklai. Ji mirė 
staigiai š.m. vasario 28 d. 
Lietuvių Bendruomenės jau
nimo ansamblio „Spindulio" 
renginyje Los Angeles, Cal. 

— Katedroje minint Lie
tuvos krikšto 600 metų 
jubiliejų, aukas neš ir skaitinius 
atliks Los Angeles lietuvių jau
nimas: Gintaras Grušas, Tadas 
Dabšys, Linas ir Regina Polikai-
čiai, Audrė Narbutienė, Laima 
Stančikaitė, Gailė Radvenytė, 
Dalytė Trotmanaitė, Renata 
Nelsaitė, Inga Nelsaitė, Dalytė 
Navickaitė, Rima Navickaitė ir 
Nida Gedgaudaitė. 

kraštuose. K. Oksas priminė 
paskutines demonstracijas Lie
tuvoj, Latvijoj, Estijoj. Kunige 
Jonės įsmeigė vėliavėles Etiopi
jos ir kitų Afrikos tautų srityse, 
pavergtose komunistų. K. 
Oksas pabrėžė, jog blogiui plis
ti, tereikia, kad gerieji žmonės 
nieko neveiktų. 

Po pietų vyko demonstracija 
Daley aikštėje. Čia kalbėjo K. 
Oksas, Monfr. Borjes, Robert 
Putman, bet ypač pasireiškė af
ganistaniečiai. Jie suvaidino 
rusus įsibrovėlius Afganistane. 
Kalbėtojai pabrėžė, kad Afga
nistane komunistai jau išžudė 
milijoną žmonių, agresiją tebe
tęsia, o Gorbačiovas atvyks 
su taikos šūkiais į JAV. Afga
nistanas priklauso vietos žmo
nėms, ne rusams komunistams. 
Demonstracija siekia atkreipti 
dėmesį į komunizmo pavojų net 
šiam kontinentui. Reikia pavojų 
suprasti ir veikti. Afganistane 
rusai išstūmė Raudonąjį 
kryžių ten daug kur badas ir li
gos. Prie estrados buvo šūkiai: 
„Sovietai vykdo žudymus! Rusai 
lauk iš Afganistano!". 

Lietuviai turėjo didžiulį pa
vergtų tautų plakatą. Konferen-
cioje buvo ir televizijos 
filmuotojai. 

Juoz. Pr. 

SU KNYGA, ŠOKIU 
IR DAINA 

Lemonto Maironio lituanis
tinėje mokykloje gyvenimas 
verda pilnu tempu. Šiais mokslo 
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x NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - T e l . 
VI 7-7747. 

(sk.) 

% NAMŲ pirkimo paskolos 
tik 10.25% (fized first mort 
gage). AUTOMOBILIU pirkimo 
paskolos tik 9.50%. ASMENIŠ
KOS paskolos tik 10.50%. Tik 
KASOJE: Lithuanisn Fe
deral CredH Union, 2515 W. 
71st Str., Chicago 60629. Tel. 
566-1333 arba 737-3110. 

(sk.) 

metais mokyklą lanko 140 
vaikų. Beveik visos klasės turi 
po 10-12 mokinių. 

Nemanykime, kad, norint 
lankyti lituanistine mokyklą, 
vaikai turi puikiai lietuviškai 
kalbėti. Veikia silpnai kalban
čiųjų darželis ir dvi klasės. Šioje 
srityje ypatingai darbuokimės 
abiem frontais — namuose ir 
mokykloje. Tėvų susipratimas ir 
lietuvių kalbos vartojimas na
muose neišpasakytai palengvi
na lituanistinio švietimo moky
tojo darbą. Yra jaunų šeimų, 
kurios, sulaukusios prieauglio, 
nusprendė namuose kalbėti 
lietuviškai. Į jų ir jų vaikų pro
gresą yra gražu ir miela žiūrėti! 

Šiais metais daug dėmesio ski
riama tautiniams Šokiams, nes 
lapkričio mėnesį mokiniai daly
vaus Milwaukee Tautų fes
tivalyje (kur lietuviai bus pa
grindinė programos tauta), o 
taip pat 1988 m. Tautinių šokių 
šventėje Hamiltone. 

Sveikiname naujas moky
tojas, įsijungusias į mokyklos 
personalo eiles: Danute Dirvo-
nienę, patyrusią Montessori 
„Žiburėlio" direktorę, kuri veda 
silpnai kalbančiųjų darželį, Ievą 
Varnaitienę, vedančią antrą 
skyrių, o taip pat mergaičių 
tinklinį, ir Zitą Visockiene, dir
bančią su aštuntu skyrium. 
Linkime joms daug sėkmės ir 
ištvermės. 

Rūpestingas tėvų komitetas 
su pirmininku Linu Norušiu 
priešakyje darbuojasi lėšų 
rinkime. Spalio 17 d. vyko gerai 
pasisekusi tradicinė Golfo 
diena. Metinis mokyklos pobū
vis numatytas balandžio 
mėnesį. Tėvų komiteto susi
rinkimai vyksta pirmą mėnesio 
šeštadienį mokyklos patalpose. 
Turintieji klausimų ar pasiūly
mų kviečiami dalyvauti. 

Sėkmės mokiniams, mokyklą 
lankantiems, mokytojams — ją 
nuolat tobulinantiems, ir 
tėvams — ja besirūpinantiems! 

Sniegą Masiulienė 
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Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A venų* 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-6700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.i 
šeStad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos pirmo skyriaus mokiniai dainuoja. ) • 


