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

„Juoda dėmė šalies 
istorijoje" 

Maskva. 
1987 m. sausio 19 d. Klaipėdos 

tikinčiųjų 4 atstovai kreipėsi į 
TSRS Reikalų tarybą Maskvo
je, reikalaudami grąžinti netei
sėtai iš jų valdžios atimtą 
Taikos Karalienės bažnyčią. 
Valdžios pareigūnai bandė 
„nuraminti" žmones, siūlydami 
Klaipėdoje esančios bažnytėlės 
rekonstrukciją ar net leidimą 
statyti naują. Klaipėdiečiai 
kategoriškai atsisakė panašių 
siūlymų, reikalaudami pilno 
neteisėtų iš valdžios pusės 
veiksmų atitaisymo. 

Tą pačią dieną į Religijų rei 
kalų tarybą Maksvoje atvyko 
kita, maždaug 15 asmenų tikin
čiųjų delegacija. Jos tarpe buvo 
asmenys beveik iš visų Lietuvos 
vyskupijų: Juozas Kazalupskas. 
Petras Cidzikas, Petras Gra
žulis, Alfonsas Bumbulis, Sau
lius Kelpšas, Janina Judikevi-
čiūtė, Aldona Raižytė, Robertas 
Grigas, Žemaitytė, Valaitytė ir 
kt. Delegacija prisidėjo prie 
klaipėdiečdių reikalavimo 
grąžinti neteisėtai paimtą ir 
paverstą filharmonijos sale 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
šventovę, reikalavo, kad 
valdiški bedieviai nesikištų į 
Bažnyčios vidaus reikalus, 
leistų J.E. Vyskupui Julijonui 
Steponavičiui eiti savo 

ganytojiškas pareigas Vilniaus 
arkivyskupijoje, l iautųsi te
rorizuoti vyskupus, netrukdytų 
jaunuoliams laisvai stoti į 
vienintelę respublikoje veikian
čią Kauno kunigų seminariją, 
— nutraukti tikinčiųjų, ypatin
gai jaunimo, valdžios pareigūnų 
(saugumo, milicijos bei moky
tojų) vykdomą persekiojimą. 

Juos priėmęs RRT įstaigos 
pareigūnas elgėsi i t in man
dagiai, kas visiškai nebūdinga 
tikinčiųjų susitikimuose su val
džios atstovais. Pats pripažino, 
jog savo laiku cerkvių, bažnyčių 
atiminėjimas, pavertimas san
dėliais, arklidėmis a r tiesiog 
sunaikinimas, vienuolynų užda
rinėjimas — , juoda dėmė šalies 
istorijoje"; stebėjosi ir sakė 
nežinąs, kokiu pagrindu vado
vavosi LTSR Ministrų Taryba, 
išleisdama įsakymą uždaryti 
Klaipėdos bažnyčią, tai , jo 
įsitikinimu, aiški klaida, t ik 
vargu, ar bus įmanoma ją ati
ta i sy t i , g rąž inan t a t im tą 
bažnyčią, mat valdžia dar 
niekada nėra nieko grąžinusi, 
išskyrus vieną Rusijos' 
vienuolyną, kurio grąžinimas 
buvęs išimtiniu atveju, sekė 
ankstesnis siūlymas sutikti su 
esamos bažnyčios rekonstra
vimu ar naujos statyba. 

(Bus daugiau) 
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Lenkai atmetė 
komunistinės 

vyriausybės planą 
Pirmasis balsavimas Rytų bloke 

Konstitucijos salėje, Washingtone, prez. Reaganas ir jo kabineto nariai gieda „God Biess America", 
kai buvo padaryti nauji politiniai pareigūnų paskyrimai. Iš kairės matyti Teisingumo departamen
to viršininkas Edwin Meese. Iždo sekretorius James Baker, prezidentas, viceprezidentas George 
Bush, Valstybės sekretorius George Shultz ir buvęs Gynybos sekretorius Caspar Weinberger. 

Tyrinėjimai pakenkė 
amerikiečiams 

Chicaga turi naują merą 

Chicago. — Chicagos miesto 
taryba trečiadienio rytą 4:01 vai 
išrinko naują miesto merą 
užbaigti mirusio mero VVashing-
tono kadencijai, kuri baigiasi 
1989 m. 

Miesto taryba, kurioje yra 50 
narių, su 29 balsais išrinko 
Eugene Sawyer naujuoju miesto 
meru. J i s gavo 3 balsus 
daugiau, negu, kad reikalau
jama pagal nuostatus 26 balsų. 
Sawyer per visą dieną, daly
vaudamas pasitarimuose, jau 
buvo tiek išvargintas, kad 
kuriam laikui buvo pasitraukęs 
iš miesto rotušės; be to prie jn 
blogos nuotaikos prisidėjo ir 
grasinimai telefonais jam ir jo 
šeimai. Priėjo namų buvo suor
ganizuotos demonstracijos ir po
licija turėjo saugoti jo namus. 
Atrodo, kad tai darė jo opozijos 
žmonės, kurie būtinai norėjo 
išrinkti Timothy Evans, kurį 
palaikė ir pastorius Jesse 
Jackson. Po vidurnakčio 
Sawyer sugrįžo į salę ir jo 
rėmėjai nepakei tė savo 
nuomonės ir jis buvo išrinktas 
miesto meru. 

Atrodo, kad Eugene Sawyer 
yra koalicijos žmogus, nes už ii 
balsavo baltieji ir kai kurie 
juodieji miesto tarybos nariai. 
Tokios koalicijos norėjo ir miręs 
meras H. Washington. 

Daug T. Evans rėmėjų buvo 
susirinkę prie City Hali rūmų 
ir demonstravo šaukdami, kad 
nori Evans, bet tuo jie nepajė
gė pakeisti daugumos valios. 
Sawyer, ku r i s yra 54 m. 
amžiaus, kaip tik 1982 m. 
pasiūlė Harold YVashingtoną į 
Chicagos merus. J is visada 
palaikė gerus ryšius ir su bal
taisiais miesto tarybos nariais. 

Jis laikomas daugiau konserva
tyviu žmogumi negu Evans ir 
atrodo, jog gali bū t i su 
bal ta is ia is miesto t a rybos 
nariais prieš nekilnojamo turto 
mokesčių padidinimą, už kurį 
buvo miręs meras Washington, 
norėjęs tuos mokesčius padidin
ti 84 mil. dol. sumai. 

Tarybos narys adv. Edward 
Burke, kuris buvo Washingtono 
oponentas, pagyrė Savvyer, nes 
jis „yra jautrus visų mūsų rei
kalams". 

Washingtonas . — Prez. Rea
ganas, kalbėdamasis su David 
Frost, kurio intervievv bus 
atspausdintas U.S. Nevvs & 
World Report žurnale, pasakė, 
jog George Bush „yra geriausias 
viceprezidentas kokį aš atsi
menu šiame krašte". Preziden
tas nepasisakė nė už jokį pre
zident inį kandidatą . Frost 
padarė pasikalbėjimus ir su 
buvusiais prezidentais Herald 
Ford ir Jimmy Carter ir jis dar 
turės pasikalbėjimus &u prezi
dentiniais kandidatais. 

Carteris, pats demokratas, 
pasakė, nors jis mėgsta sen. Ed-
ward Kennedy, kuris ėjo prieš 
jį 1976 m. rinkimuose, bet „Aš 
nenoriu jį matyti prezidentu. Aš 
nemanau, kad jis yra kvalifi
kuotas būti Amerikos preziden
tu". Paklaustas, kodėl, Carteris 
atsakė: „Aš nenoriu leistis į 
detales apie tai". 

Buvęs prez. Fordas aptarė biu
džeto deficitą, kuris tęsiasi jau 

penkerius metus, kaip Reagano 
administracijos „perdėtu" biu
džetu. 

Maža dalis teko 
Con t ras vyrams 

Reaganas, su kuriuo vyko pa
sikalbėjimas jo kabinete, pasa
kė, jog jis ir dabar nemano, kad 
buvo parduoti ginklai Iranui už 
iškeitimą pagrobtųjų žmonių. 
Prez identas sakėsi nieko 
nepadėjęs grobikams. Ir 
šiandien prezidentas pareiškė, 
kad jis nežino, kas atsitiko su 
gautu pelnu iš ginklų parda
vimo Iranui. 

Kaip žinome, Irano - Contras 
pranešimas po Kongreso tyri
nėjimų išleistas specialioje 
knygoje, rašo, jog gauta pelno iš 
viso 16.1 mil. dol. Iš tos sumos 
tik 3.8 buvo duota Nikaragvos 
laisvės kovotojams, o kiti 
pinigai nuėjo ginklų pirkliams 
už patarnavimus, kai kurioms 
slaptoms operacijoms ir buvo 
palikti šveicarų banko rezerve. 
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Eugene Sawyer, vakar išrinktasis 
Chicagos miesto meras. 

— Bonoje pranešama, kad 
atsiėmė savo k a n d i d a t ū r ą 
Norvegijos ministeris Kaare 
VVilloch būti NATO valstybių 
karinių pajėgų vadu. Tuo būdu 
buvo paliktas laisvas kelias 
Vokietijos Gynybos ministeriui 
Manfred Worner, kurį remia 
VVashingtonas, Londonas ir 
Paryžius. Tai bus pirmasis 
vokietis sąjungininkų karo jėgų 
vadu NATO sąjungoje. 

P a r y ž i u s . Du prancūzai , 
kurie buvo pagrobti Beirute, 
buvo paleisti į laisvę. Tai 
padaryta po to, kai buvo vedami 
labai intensyvūs pokalbiai su 
grobikais ,kurie save dabar 
pasivadino Revoliucijonierių 
organizacijos nariais, ir su Pran
cūzijos. Sirijos ir Irano vy
r i ausyb ių n a r i a i s , sako 
diplomatai. Padėjo ir Alžirija, 
kur i su tomis valstybėmis 
palaiko gerus ryšius. 

Paleistieji yra Jean Norman-
din, filmuotojas, ir Roger Au-
que, foto žurnalistas, kuris buvo 
i š l a iky t a s pagrobime 11 
mėnesių, o pirmasis 20 mėnsių. 
Minėtos organizacijos atstovas 
pasakė, jog šie prancūzai buvo 
paleisti todėl, kad Prancūzijos 
vyriausybė pažadėjo pakeisti 
savo nusistatymą Irano atžvil
giu ir atsisakyti remti Iraką. 

Prancūzijos prezidentas pasi
džiaugė, kad buvo paleisti Pran
cūzijos piliečiai, tačiau atsisakė 
daryti bet kokius komentarus 
apie Iraką. Kiti prancūzų poli
tikai taip pat susilaikė nuo pla
tesnių aiškinimų. 

Revol iucinio t e i s ingumo 
grupė yra sudaryta iš dviejų 
terorsitinių organizacijų, kurios 
yra Irane ir Sirijoje. Šiuo metu 
dar yra laikomas pagrobime 21 
a smuo , kur i e y r a įvair ių 
tautybių žmonės. 

Buvęs prez. Carteris sako, jog 
Irano - Contras skandalas buvo 
daug didesnis skandalas negu 
Watergate afera, kai turėjo pasi
t r a u k t i prez. Nixonas iš 
pareigų, bet jis mano, kad prez. 
Reaganas turėjo būti apsaugo
tas, nes jis visko nežinojo, ką 
darė jo pavaldiniai. Bet „Irano 
skandalas pakenkė mūsų tau-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Valstybės departamento 
sekretoriaus G. Shultzo pava
duotojas John C. VVhitehead 
ketvirtadienį, gruodžio 3 d., pri
ėmė pabaltiečių delegaciją ry
šium su M. Gorbačiovo vizitu 
YVashingtone. Buvo kalbamasi 
Pabaltijo valstybes liečiančiais 
klausimais. Šiuo metu žinoma, 
kad iš lietuvių dalyvavo JAV 
LB krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Volertas, Lietuvių 
Informacijos centro pareigūnai 
Gintė Damušytė ir Viktoras Na
kas. 

— V/ashingtone prez. Reaga
nas akcentavo, jog Sovietų įsiki
šimas Nikaragvoje, Afganista
ne, Angoloje ir kitur yra didžioji 
kliūtis ryšių pagerinimui ir tai 
negali būti pridengta branduo
line raketų sutartimi. 

Prez. Rona ld Reagan 
pasakė, jog su sovietais mes 
turime laikytis blaiviai ir 
stipriai taikos vardan. Jis sakė 
darysiąs žygius, kad Gorba
čiovas suprastų sovietų 
įsikišimą į kitų valstybių rei
kalus, kaip pavojų taikai. 

— Aliaską sukrėtė žemės dre
bėjimas, kuris Richterio skalė
je rodė 7.4 ir truko vieną minutę 
laiko. Tai buvo centrinėje 
Aliaskos dalyje. Neįvyko di
desnių nelaimių. 

— Madride pradėjo savo pa
reigas žymioji pasaulio balerina 
Maja Plitsetskaja kaip Ispanijos 
baleto artistinė vadovė. Pagal 

tai... arabų pasaulyje ir viduje", naują kontraktą, ji praleis pusę 
kalbėjo Carteris. „Skirtumas 
šiuo metu nuo Watergate 
skandalo buvo tik toks, jog 
kraštas nebenorėjo kito Water-
gate, reikėjo, kad prezidentūra 
būtų išgelbėta ir apsaugota, 

metų Ispanijoje ir kitą pusę 
metų Maskvoje. Ispanijos 
baletas jai už tai sumokės 
44,000 dol. 

— Bostone ligoninėje esąs 
buvęs Atstovų rūmų speakeris 

kaip institucija, ir aš tam pilnai ,Tip" O'Neill po padarytos ope-
pritariu", sakė Jimmy Carter. 

Carteris pasisakė manąs, jog 
greitoje ateityje nebūsią galima 
sužinoti, kiek prez. Reaganas 
žinojo apie Saugumo tarybos 
veiklą, o ypač apie adm. John 
Poindexterio ir pulk. Oliver 
North akciją. „Ir mes turime 
prileisti, kad prezidentas ne 
viską žinojo ir todėl taip įvyko". 

— Johannesburge praneša
ma, kad pradėjo ieškojimus 
nukr i t u s io Pietų Afrikos 
lėk tuvo , kuris vežė 159 
žmones. Lėktuvas Boeing 747 
turėjo nusileisti Maricijaus 
vietovėje, kad pasipildytų ben
zino skridimui iš Formozos į 
Johannesburgą. 

racijos jaučiasi gerai ir po v 
dienų bus išleistas namo. 
— New Yorkan atvyko buvęs 
Metropolitan Operos impresario 
Rudolf Bing su savo jauna žmo
na Carrol, kuriems teismas ne
pripažįsta lygių teisių, nes gar
susis menedžeris serga 
Alzheimerio liga ir yra praradęs 
atmintį. Jo turtų negalinti pa
veldėti jaunoji žmona ir jai yra 
uždrausta švaistytis jo pinigais. 

— Haiti valstybė pateko į 
politinius sunkumus, kai praė
jusį sekmadienį buvo išsklaidyti 
prezidentiniai rinkimai ir kai 
įvyko masinės riaušės. Valsty-

Varšuva. — Lenkijos komu
nistinė vyriausybė pripažino, 
jog sekmadienį žmonės pasisakė 
prieš jos paskelbtą referendu
mą, kad būtų ekonominių prog
ramų griežtas apribojimas ir 
tam tikrų politinių pakeitimų 
pažadą. Tai pirmas kartas, kai 
Rytų bloko krašte komunistų 
vyriausybė pravedė balsavimus, 
kurių rezultatai nepalankūs to 
krašto komunistų valdžiai. Len
kijos įstatymas reikalauja, jog 
populiariame balsavime daly
vautų dauguma galinčių 
balsuoti, kad toks referendumas 
būtų priimtas. 

Generolo prala imėj imas 

Vyriausybės reikalų pranešė
jas Jerzy Urban pasakė spaudai, 
jog tik 44.28% iš Lenkijoje 

Žydai pasitinka 
Gorbačiovą 

VVashingtonas. — Penki bu
vę Sovietų Sąjungoje kovotojai 
už žmogaus teises liudys Ame
rikos komitete, kuris vadina
mas Helsinkio komitetu ir 
kuriam vadovauja kongresme-
nas Steny H. Hoyer ir jo pava
duotoju yra kongr. Dennis De-
Concini. Tas komitetas pakvietė 
liudyti gruodžio 4 d. Natan 
Ščaranskį, Idą Nudel, Vladimir 
Slepak, Yuli Endelstein ir Lev 
Elbert. Jie liudys apie žydų 
teisių klausimą Sovietų 
Sąjungoje, prieš Gorbačiovui 
dar atvykstant į Ameriką. Visi 
šie žydų liudininkai yra gerai 
žinomi kovotojai už žmogaus 
teises, buvę kalėjimuose ir dar
bo stovyklose. 

Didelės demonstraci jos 

Amerikos žydai planuoja 
labai dideles demonstracijas 
VVashingtone išvakarėse Gorba
čiovo atvykimo į Ameriką. 
Sakoma, jog tai bus pati di
džiausia žydų demonstracija. 
Policijai yra pranešta, kad 
numatoma apie 25,000 de 
monstrantų. Bus reikalaujama, 
kad išleistų v i sus žydus 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. 
Tų demonstracijų vadas Daivid 
Harris sako, kad tai nebus pro
testo demonstracijos, bet kad 
Gorbačiovas suprastų, jog žydai 
turi žmogaus teises emigruoti 
ten, kur jie nori ir kad prez. Rea
ganas tą klausimą iškeltų vir
šūnių konferencijos metu Sovie
tų lyderiui Gorbačiovui. 

— Maskvoje Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog Combus-
tion Engineering korporacija su
sitarė su sovietų vyriausybe 
sudaryti naują bendrą fabriką. 
kuris gamins alyvos industrijai 
reikalingus įrankius. Sovietai 
turės 51% akcijų. 

— Washingtone Senatas pa
tvirtino James Burnley būti 
Transportacijos departamento 
sekretoriumi. 

— Dakoje, Bangladešo valsty-
bėję, buvo suareštuota beveik 
2,500 asmenų, kurie dalyvavo 
prieš vyriausybę suruoštose 

esančių 26.2 gyventojų, galinčių 
balsuoti, pritarė vyriausybės no
rimai programai. Pralaimėji
mas rodo pasikeitimus Rytų 
bloke, kurie dalinai buvo 
siūlomi sovietų Gorbačiovo. 
Atrodo, jog tai yra didelis 
politinis pralaimėjimas gene
rolui Jeruzelskiui, kuris stipriai 
palaiko sovietu Gorbačiovą. 

Nepasitikėjimas partija 

Lenkai buvo prašomi patvir
tinti ekonominius suvaržymus, 
kurių norėjo komunistai; gal 
būt dviem ar trim metam su
veržti diržus, kaip jie sako. kad 
pagerėtų gyvenimas. Infliacija 
Lenkijoje yra labai didelė, 
kainos yra pakilusios 200%. 
Vyriausybes pareigūnai pradėjo 
skelbti, jog jie norėjo pagerinti 
gyvenimo būdą, bet patys 
gyventojai tai atmetė. Tai gali 
neigiamai atsiliepti j Vakarų 
komercinių banku sprendimą 
duoti paskolas. Sią ekonominių 
suvaržymų akciją vedė ministe-
rio pirmininko padėjėjas Z. Sa-
dovvski. 

Opozicija ragino nebalsuoti 

Komunistų vyriausybes opo
zicija, kuri eina su uždraustos 
Solidarumo unijos vadais, 
ragino nebalsuoti, kad tuo būdu 
būtų pareikštas protestas prieš 
dabartinę Jaruzelskio vyriausy
bę. Solidarumo vardu kalbėjęs 
Janusz Onyszkiewicz. pasakė, 
jog vyriausybė yra nustebusi ir 
pritrenkta balsavimo rezulta
tais. Šis referendumas, kuriame 
lenkai pirmą kartą vykdė slap
tus balsavimus uždarose 
būdelėse, parodo, kad lenkai 
nori pakeisti savo vyriausybę, 
pasakė šis Solidarumo vadas. 

Vyriausybė reformavo 
Vakarus 

Kaip rimtai Lenkijos vyriau
sybė žiūrėjo į ši balsavimą, rodo 
šis faktas, jog Užsienio reikalų 
ministeris Marian Orzechowski 
painformavo Vakarų Europos 
valstybių ambasadorius apie 
balsavimo rezultatus. Kiti Rytų 
bloko pasiuntiniai buvo infor
muojami visą laiką užsienio 
ministerijoje apie vykusius 
pasitarimus. Lenkijos Komunis
tų partijos Politinis Biuras šią 
savaitę aptars balsavimo rezul
tatus ir padarys savo sprendi
mą, praneša vyriausybės atsto
vas J. Urban. Pagal dabartinį 
Lenkijos įstatymą, vyriausybė 
yra įpareigota %'ykdyti refe
rendumą, jei už jį pasisako 51% 
balsuotojų. To Lenkijoje nebuvo, 
tad šis referendumas geriausiu 
atveju tegali būti patariamuoju 
balsu vyriausybei. 

bės departamentas atšaukė demonstracijose. Opozicijos par-
Haiti valstybei paramą tol, kol tijos reikalauja, kad prez. Hus-
nebus įvykdyti demokratiniai sain Ershad pasitrauktų iš pre-
prezidento rinkimai. zidento pareigų. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 3 d.: Prnaciškus 
Ksaveras. Hilarija. Aumantas. 
Algimantas. Vingra. 

Gruodžio 4 d.: Barbora. Jo
nas Damaskietis. Vainotas 
Liugailė, Osmundas, Erdmė. 

ORAS 
Saulė teka 6:59. leidžiasi 4:2 i 
Temperatūra dieną 12 1 . 

naktį 30 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 3 d. 

JLOBVVTTOS 

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

WATERBURIO LIETUVOS 
VYČIAI 

7-ta Lietuvos Vyčių kuopa 
spalio mėnesio susirinkime į 
valdybą išsirinko: dvasios vadu 
kun. Francis Karvelį, pirmi
ninke Oną Chaplick, vicepir
mininku Edvardą Bebrin, 
sekretore Dolores Jonaitis, iž
dininke Almą Torre, finansų 
sekretore Virginiją Kosą, pa
tikėtinius Doris Blinstrubas ir 
Aleksandrą Kosą, tvarkdariu — 
Viktorą Rusgaitį. 

Komitetų pirmininkais iš
rinkti: lietuviškųjų reikalų — 
Viktoras Vaitkus, lietuviškosios 
kultūros — Jonas Jonaitis, ir ri
tualų — Viktorija Silliman. 

Tarybą sudaro Jonas Jonaitis, 
Edmundas White. Viktoras 
Vaitkus, Betty Bebrin. Pranė 
Januška, Joana Shukaitis, Te
resė Shukaitis, Arlene Suprana-
vicius. Juozas Blinstrubas ir 
Vladas Blinstrubas. 

Sveikinimai bei geriausi 
linkėjimai 1988-tųjų metų 
valdybai, o didelis ačiū pra
ėjusiu metų sėkmingai veiklą 
išvysčiusiai valdybai. 

Virginia Kosa 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

L I E T U V O S VYČIŲ 
CENTRO 

VALDYBOS POSĖDIS 

Lietuvos vyčių centro 
valdybos posėdis įvyko spalio 
10-tą dieną Šv. Stepono parapi
jos salėje, Syracuse, NY. 

Valdybos pirmininkas Pranas 
Petrauskas posėdį pradėjo 12:30 
v. p.p., pakviesdamas dvasios 
vadą kun. Antaną Jurgelaitį, 
O.P., sukalbėti maldą. Praėjusio 
posėdžio protokolą susirinku
siems patvirtinus, pirmininkas 
pasveikino dalyvius. 

Eugenijus Ashley, Kansas Ci
ty, KS kuopos narys, einąs 
patikėtinio pareigas, apibūdino 
liepos mėn. įvykusio Visuotinio 
suvažiavimo eigą ir Centro 
valdybai įteikė čekį. Suvažia
vimas sėkmingai praėjo ir suva
žiavusiems liko prisimintinas. 

Pirm. Pr. Petrauskas pateikė 
įdomesnes korespondencijas. 
Vienas ypač jaudinantis laiškas 
buvo Marijonų vienuolyno 
generolo kun . Petraičio, 
kuriame jis dėkoja visiems 
Lietuvos vyčiams žodžiais... 
..Švęsdami palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio bea
tifikacijos paskelbimą, dėkoja
me Lietuvos vyčiams ir visiems, 
galėjusiems apeigose daly
vauti. Ir negalėjusiems kartu su 
broliais ir sesėmis vyčiais 
dalyvauti siunčiame padėkos 
maldas. įvertiname jų pas
tangas šią beatifikacijos sėk
mingą bylą remiant. Šiam soli
darumui sutvirtinti, pasiekti 
kanonizaciją, reikia skelbti 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
kultą net ir plačioje visuo
menėje, t ikėt i įvyksiančio. 
Dievo valios patvirtinto, ste
buklo. Kviečiame Lietuvos 
vyčius tuo pačiu užsidengimu, 
kaip ir praeityje, skelbti pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
mintis tikinčiųjų tarpe". 

Prel. J. Prunskis atsiuntė pa
dėkos žodžius už vyčių atsiųstą 
telegramą jo į prelatus pakėli
mo proga. Jis yra 5-tos Lietuvos 
vyčių kuopos narys, tą garbę už
sitarnavęs ir sveikintinas. 

Buvo perskaityti ir kiti 
laiškai. 

Pateiktų pranešimų domi

nuojanti tema buvo Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų jubilie
jaus šventė. 

Pirmoji vicepirmininkė Pranė 
Petkus buvo išrinkta būti 
1988-tųjų metų Lietuvos vyčių 
Visuotinio suvažiavimo ryši
n inke . Antrasis vicepirm. 
Pranas Peterson pranešė apie 
įvyksiantį naujų narių verba
vimo vajų. Trečioji vicepirm. 
Marytė Lepera pateikė duome
nis apie jos rūpesčiu platinamus 
vyčio simboliu papuoštus įvai
rius rankų darbus ir pristatė 
Lietuvos Vyčių jaunuosius, 
laimėjusius apmokėtą kelionę į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Australijoje. Šios dvi 
laimingos studentės — Rima 
Hartvigaitė ir Rita Zakarkaitė 
sugrįžusios pateiks savo įspū
džius pranešime. Dr. Steponas, 
Australijoje įvyksiančios suva
žiavimo kultūrinių reikalų ko
miteto narys, paruošė diskusijas 
tema „Ką reiškia būti lietuviu 
nemokant lietuvių kalbos", ir 
Lietuvos vyčių ats toves 
pakvietė jose dalyvauti. 

Protokolų sekretorė Marytė 
Juzėnaitė pateikė savo veiklos 
pranešimą. Finansų sekretorė 
Marija Kober kvietė organi
zacijos narius pranešti jai apie 
mirusius kuopų narius. Reikia 
patikslinti narių sąrašus, o 
mirusiuosius paminėti organi
zacijos biuletenyje „Vytyje". 
Iždininkas Alfonsas Trainis 
sąžiningai tvarkęs sąskaitų 
suvedimą ir mėnesinius prane
šimus prisiuntęs pirmininkui. 

Patikėtinis Eugenijus Asley 
patvirtino išdininko vedamas 
knygas ir pranešimus. Pami
nėta, kad adv. Saulius Kuprys 
yra mūsų organizacijos teisinis 
patarėjas. 

Naujosios Anglijos apygardos 
pirm. Al Jaritis suminėjo įvyku
sius bei įvyksiančius Lietuvos 
Krikščionybės 600 m. jubilie
jaus minėjimus šioje apygardoje. 

Vidurio Atlanto apygardos 
pirmininkas Jonas Adomėnas 
pranešė apie lapkričio 8-tą 
dieną Krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo Mišias Šv. Patricko 
katedroje ir po jų ruošiamą 
banketą, kuriame pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Vytautas 
Skuodis. 

Vidurio Centro apygardos pir
mininkė Pranė Petkus pranešė 
apie rudeninį apygardos suva
žiavimą ir jubiliejaus šventės 
Mišias Švento Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje, kurias atnašavo 
vysk. Baltakis. įvykusiame 
bankete vyskupui buvo įteiktas 
Vyties kryžius. Šio suvažiavimo 
metu buvo pravestas ir kėglia-
vimo turnyras, kurį globojo — 
Pitsburgo 19-toji kuopa. 

Vidurio Amerikos apygardos 
pirmininko Algirdo Brazio 
pranešimą pateikė Marytė Juzė
naitė. Lapkričio 7-tą dieną 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje įvyksančios 
ypatingos Šv. Mišios. Lapkričio 
29-tą dieną Šventojo Vardo ka
tedroje įvyks oficialioji Lietuvos 
Krikščionybės 600 m. sukakties 
minėjimo uždarymo šventė. 
Jose giedos jungtinis choras, jų 
tarpe Lietuvos vyčių choras. Tą 
pačią dieną vyks iškilmingos 
Mišios Šv. Mergelės Gimimo bei 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčiose. Gruodžio 13-tą 
dieną 4:00 v. p.p. bus atna
šaujamos Šv. Mišios Lietuvoje 
esančių sąžinės kankinių pri
siminimui Švenčiausios Širdies 
Lietuvoje esančių sąžinės 
kankinių prisiminimui Šven-

Lietuvos vyčių 25-tos kuopos Clevelande šventės šv. Mišiose A. Luiz ienės a tneš ta a u k ą priima 
kun. G. Kijauskas. SJ. 

čiausios Širdies parapijos baž
nyčioje, 4602 S. Honore gatvėje. 

„Vyties" redaktorė Dalia Bul-
vičiūtė apibūdino biuletenio 
spaudos darbų stovį. 

Lietuviškųjų reikalų komiteto 
pirm. dr. Jokūbas Stukas 
laišku pranešė, kad komiteto 
biuletenis jau esąs išsiunti
nėtas. 

Lietuviškos kultūros komiteto 
pirm. Regina Kot susirašinėjo 
su kuopų lietuviškos kultūros 
komitetų pirmininkais ir jiems 
pateikė kelis straipsnius. 
Netrukus ji straipsnius pateik

sianti ir „Vyties" biuletenio 
redaktorei. 

Ritualų komiteto pirm. Rita 
Pinkus pristatė organizacijos 
laipsnių suteikimo sąrašą da
lyviams. Archyvų komiteto 
pirm. Larry Svelnis t u r į s 
atliekamų „Vyties" biuletenio 
numerių; jais susidomėję 
kreipiasi į jį. 

Lietuvių kalbos komiteto 
pirm. Apolonija Žiaušienė 
aptarė savo komiteto veiklą. 

1988-tųjų metų Lietuvos 
vyčių visuotinis suvažiavimas 
vyks Washington, DC, ir bus 

Nuotr . V. B a c e v i č i a u s 

mūsų organizacijos jubiliejinis 
— 75-tasis. 

Apsvarsčius einamuosius or
ganizacijos reikalus, posėdis 
buvo baigtas 5:30 v.v. kun. Jur
gelaičio suka lbė t a malda. 
Ateinantis susirinkimas šaukia
mas New Haven, CT kovo 19-tą 
dieną. 

Spalio 11d. rytą Centro vaidy
ba dalyvavo šv. Mišiose. Po to 
posėdin suvažiavę atstovai 
išvyko namo. 

Sabina Hen*on, 
Verte 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
GRUODŽIO 13 D. 

Sekmadienį, gruodžio 13 d. (ne 
gruodžio 20 d.), 12:30 vai. „Žibu
rio" mokykla kviečia visus Kul
tūros centran Kalėdų Eglutėn. 
Visi mokiniai dalyvauja kalė
dinėje programoje, kuriai jau 
seniai pradėjo ruoštis. Rūtai 
Mikulionienei režisuojant. 
Pamatysime ką vaidins, išgir
sime ką dainuos! 

Tėvų komitetas jau suplana
vęs ne tik mokinius, bet ir 
svečius sočiai pavaišinti. Tad 
kviečiami ne vien vaikų 
tėveliai, seneliai ir giminės, bet 
visi iš visų didžiojo Detroito 
apylinkių. Mokykla atkakliai 
bando nepasiduoti kliūtims — 
padėkime jai savo dėmesiu, 
pamatykime vaikų, mokytojų ir 
tėvų pastangas. Visada atsiran
da daug daugiau energijos atei
ties darbui, kai visi džiaugiamės 
drauge. Iki pasimatymo! 

j 

PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Lietuvos karių veteranų s-gos 
„Ramovė" Detroito skyrius, 
talkinant Detroito birutietėms, 
St. Butkaus šaulių ir „Švy
turio" jūrų šaulių kuopoms, 
lapkričio 22 d. Šv. Antano pa
rapijoje paminėjo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 69-tąją 
sukaktį. 

10:30 v.r. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas 
aukojo šv. Mišias už gyvus ir mi
rusius Lietuvos karius, sava
norius ir partizanus. Prieš pa
mokslą pasveikino organizacijas 
su 6 vėliavomis dalyvaujančias 
šioje šventėje. Pamokslą skyrė 
Kristaus Karaliaus, o taip pat 
ir Lietuvos kariuomenės šven
tei. Auką nešė birutietė Kristi
na Daugvydienė ir savanoris 
kūrėjas Stasys Šimoliūnas. 
Skaitymus skaitė Albertas Mi
siūnas. Gražiai giedojo parapi

jos choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Šlizia 
. 12:00 vai. parapijos salėje įvy
ko akademija ir meninė dalis. 
Ramovėnų Detroito skyriaus 
pirmininkas Mykolas Abarius 
įžanginiame žodyje apibūdino 
Lietuvos kariuomenės šventės 
reikšmę. Ši šventė labai iškil
mingai ir gražiai buvo švenčia
ma Lietuvoje. Kvietė visus jung
tis ir bendromis jėgomis dirbti 
Lietuvos laisvinimui. Atsi
stojimu ir susikaupimo minute 
pagerbti žuvę kariai. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. 

Birutietės Kristina Daugvy
dienė ir Ona Pusdešrienė daly
vavusiems šventėje sava
noriams kūrėjams Stasiui Šimo-
liūnui ir Vincui Tamošiūnui pri
segė po gėlę. Kiti du savanoriai 
kūrėjai Petras Koncė ir Kostas 
Mykolaitis šventėje nedalyvavo. 

Stasys Garliauskas, žurnalis
tas ir „Lietuvių Melodijos" ra
dijo valandėlės redaktorius-pra-
nešėjas, tarnavęs Lietuvos ka
riuomenėje , savo 30 minučių 
trukusioje paskaitoje papa
sakojo apie Lietuvos karį, ir ka
riuomenę nuo Mindaugo iki šių 
dienų. Paskaita buvo gerai 
paruošta. 

Meninę programos dalį atliko 
muz. St. Sližio vadovaujamas 
moterų vokalinio kvarteto trio 
B. Januškienė, Č. Pliūrienė ir 
N. Sližienė. Mykolas Abarius ir 
Kristina Daugvydienė reikš
dami padėką dainininkėms pri
segė po gėlę, o svečiai paplojo. 

Mykolas Abarius padėkojo kl. 
kun. Alfonsui Babonui už 
Mišias ir pamokslą, St. Gar-
liauskui už turiningą paskaitą, 
muz. St. Sližiui, parapijos cho
rui ir vokaliniam Trio už gie
dojimą bažnyčioje ir minėjime, 
birutietėms, St. Butkaus ir 
„Švyturio" jūrų šauliams, or
ganizacijoms ir svečiams už 
gausų dalyvavimą. 

Minėjimas buvo baigtas Lietu
vos himnu. 

Po minėjimo klebonijos žemu
tinėje salėje Ona ir Mykolas 

Abariai buvo paruošę vaišes, 
kurios buvo pradėtos kun. Al
fonsui Babonui sukalbėjus 
maldą. Vaišėse dalyvavo gausus 
skaičius svečių. Mykolas Aba
r ius yra ne tik Ramovėnų 
Detroito skyriaus pirmininkas, 
bet ir Lietuvių Šaulių sąjungos 
tremtyje pirmininkas. Vaišių 
metu žodį t a rė ir sėkmės linkėjo: 
Stasys ŠimoKūnas," Jonas Ur
b o n a s , V y t au t a s Ku tkus , 
Albinas Grigaitis ir Eugenija 
Bulotienė. 

A. Grinius 
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DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2834 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 434-5546 

DR. VMAY RAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
•R ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
24*4 W. 71 Street, CMcago 
Tet. 434 SS4S (veikia 24 vai.) 

Pirm., ar.tr ketv . penkt. nuo 12 iki 6 vv . 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYDYtOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W . 63rd St. 
Va! pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

0-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

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

DR. L DGCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U I L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-4207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
CNcaoo, IH. S0SS2 

Pirm antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS 

2655 W. 09 St. 
Tel. 776-M91 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

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 

P R E M I J A DANGUOLEI 
J U R G U T I E N E I 

Oakland Community College, 
Orchard Ridge Campus lapkri
čio 13 - gruodžio 2 d. vyko me
t inė Helen Deroy meno paroda. 
Parodai buvo parinkti 47 kū
riniai (iš 160 pristatytų). Iš
rinktųjų tarpe buvo ir du dail. 
Danguolės Jurgut ienės pa
veikslai. Penki meno kūriniai 
buvo premijuoti, jų tarpe ir dail. 
Danguolės Jurgutienės „Kalvos 
žiemą". 

DETROITO LIETUVIŲ 
GYNIMO KOMITETO 

VEIKLA 

OSI ištaigos kaltinamiems lie
tuviams padėti Detroite buvo 
suorganizuotas Detroito lie
tuvių gynimo komitetas. Per 
trumpą laiką dosnūs ir šiam 
reikalui jautrūs detroitiečiai 
suaukojo 8,000 dol. Iš jų 6,500 
buvo išleisti Patalausko gyny
bai. Likusieji 1,500 dol. buvo pa
siųsti „Americans for Due Pro-
cess". Taip pat šiuo reikalu 
buvo išsiųsta šimtai laiškų. Rin
kimo išlaidas padengė pats 
komitetas. 

B. Brizgys 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntai gruodžio 6 d., 
sekmadieni, 5 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje 
ruošia skautiškas kūčias. Kiek
viena šeima prašoma prisidėti 
prie kūčių stalo paruosimo, atsi-
nešant po lėkšte šiai šventei ati
tinkančio maisto. 

Ofiso te l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKSA 
V A IK V LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALUtS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I I C O S -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . t>0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pasai suMt.inm.i 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
IVA 5-2670 arba 4ft<»-444! 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS l ICOS 

KOSMFTINF. CHIRURGIIA 
Valanda pa>;.il susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
D \ N T V C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvha i vakarus nuo Harlem Avo 
T e l . 563-0700 

Valand<*s paRal susitarimą 

DR. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus 'm Kraujo ligos 
Necrtirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tat. SiS-2M2 

Valandos pagal susitarimą 
Penk: . antr. ketv k penki 

Reikalui esant atvažiuoju <r Į namus 

Tat. HE-aance 6-1611 
D R . W A L T E R J . K l f t S T U K 

Lietuvis gydytojas 
3*25 Wast 561h ttraat 

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

Trec ir iest. uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415« 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave.. C k e r o 
Kasdien 1 iki ? vai vak 

išskvrus treč šešt 12 iki4 vai popiet 

FRANK PLECKAS 
!Kalba lietuviškai? 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

JGaMftarJ lenses" 
2618 W. 71st St. - Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speoalvbe — Chirurgi ja 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
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Nepageidaujamas svečias 

LAISVĖS KRAŠTE 
SEPTYNIŲ KRYŽIŲ 
ŠVENTĖ TORONTE 

Kaip skelbiama, gruodžio 7-10 
dienomis Amerikoje viešės 
Sovietų Rusijos diktatorius 
Michail Gorbačiovas. Šio krašto 
valdžios žmonių dalis ir net 
Atstovų rūmų kai kurie nariai 
Gorbačiovą kelia ant šakių, bet 
iš tikrųjų jis daugeliui yra tikrai 
nepageidaujamas, nes Rusijos 
komunistai yra užgrobę pusę 
Europos, įsiskverbę į Azijos ir 
Afrikos paskiras vietoves, kelia 
koją į Amerikos kontinentą. 
Afganistano laisvės kovotojai 
jau keleri metai lieja kraują ir 
aukoja gyvybes už savo tautos 
laisvę, bet komunistinė Rusija 
skverbiasi į tą kraštą, kad tik 
priartėtų prie Indijos vandeny
no ir Artimųjų Rytų alyvos 
turtų. 

Amerikos vyriausybe džiau
giasi tuo vizitu, nes jau seniai 
to norėjo. Džiaugiasi, kad Gene-
voje kaip ir baigėsi derybos dėl 
nusiginklavimo i r raketų 
sunaikinimo. Čia ta sutartis bus 
pasirašyta abiejų didžiųjų vals
tybių vadų. Bet taip pat ir 
Amerika turi žinoti, kad, iš
skyrus tokią sutartį, kuri nau
dinga Sovietų Rusijai, komunis
tai visas sutartis yra sulaužę. 
Jie jokių sutarčių nevertina, nes 
ta i tik naivių vakariečių akių 
muilinimas, o ne nuoširdus su 
jais bendradarbiavimas. Ir ši su
tartis, galima iš anksto neklys
tant sakyti. bio vertinama tiek, 
kiek ir kitos sutartys — jos ver
tos tiek, kaip Churchillis ka
daise sakė, kiek tas popierius, 
ant kurio padedami parašai. 
Dar rašalas nespėja nudžiūti, o 
jau politika eina tuo keliu, 
kurią komunistai laiko sau 
naudinga. 

Gorbačiovas pačioje Sovietų 
Rusijoje, nors paskelbė „atvi
rumo" ir „persi tvarkymo" 
šūkius, nėra savo šūkiais 
populiarus. Bet jo šūkiai Vaka
ruose priimami kaip tikrai 
nuoširdūs šūkiai. To net ne
galima suprasti — ar Vakarų 
laisvų valstybių viršūnėse sėdi 
tokie neapdairūs politikai, ar jie 
t ik nori užtęsti laiką, kad jų 
valdymo laikotarpis praeitų be 
karo, taikoje, ramybėje ir kovo
je tik savaisiais dėl partijos 
laimėjimų. Bet tai tikrai supras 
tie, kuriems tas sutartis reikės 
įvykdyti. 

Lietuvių Bendruomenė pa
skelbė atsišaukimą, kad reikia 
prieš tą nepageidaujamą svečią 
demonstruoti. Žydai jau seniai 
tai ruošė, nors jų dalis tarnauja 
komunistams ir jų saugumui 
KGB, persekiodami krikščionis 
i i Rytų. Ukrainiečiai taip pat 
rengėsi demonstracijoms ir pa
rodymui savo nusiteikimų 
komunistų atžvilgiu. Pabal-
tiečiai tik dabar suskato raginti 
ir organizuoti demonstracijas 
Washingtone ir tokiuose mies
tuose, kur galima pasireikšti 
viešumoje ir pareiškti savo nuo
monę. Ypač ten, kur yra komu
nistinių valstybių konsulatai ar 
pasiuntinybės. Ir Chicagoje ar 
New Yorke demonstracijos prieš 
Gorbačiovą turėtų būti da
romos, nes ten yra rusų ar jų 
satelitų atstovybės, kurios jam 
mūsų nus i te ik imus gali 
pranešti. 

Žinoma, iš demonstracijų ne
reikia daug tikėtis ir jomis ne-
ga'ima pasiekti laisvės savo pa
vergtoms tautoms? Gorbačiovas, 
kaip valstybes svečias, bus 
apsaugotai net nuo to, kad jis 
demonstracijas mažiausiai ma
tytų ir apie jas žinotų. Bet tai 
bus viešas savo nepasiten
kinimo parodymas, nepagei

daujamo svečio tinkamas pri
ėmimas ir jam arba jo draugams 
parodymas, kad mes esame pa
vergtųjų balsas ir reikalaujame 
laisvės savo pavergtiems kraš
tams. 

Vergija niekeno nč:-\ pagei
daujama, o visų yra smerkiama. 
Tegul jis ir jo satelitai žino, kad 
laisvajame pasaulyje, nežiūrint 
persekiojimų ir noro nutildyti 
veikėjus prieš komunizmą, bus 
tokių, kurie kovos, kol komu
nizmas susipras, kol jis sugrius, 
kol jį žmonija pamatys, kad jis 
yra su aštriausiais dantimis, 
ėdančiais net savo vaikus, kad 
jis yra žiauriausia vergija, 
kankinanti visus ir norinti 
kankinti vi ą pasaulį. 

Demonstracijos prieš komu
nizmą, gedulas parodantis lais
viesiems tautos kančias tur i 
būti ginklas prieš diktatorių, 
kuris ateina į laisvą kraštą su 
apgaulingu šypsniu, su neža
dama laikytis sutartimi ir su 
nuduotu palankumu laisvie
siems Vakarų pasaulyje, kurie 
dar nepažįsta komunistinės 
vergijos. 

Gorbačiovo atvykimas į Jung
tines Amerikos Valstybes ir gal 
pasirašymas sutarties sumažin
t i ar sunakinti kai kuriuos 
ginklus yra istorinis įvykis. 
Kai didelis kraštas, didelė vals
tybė nusilenkia kitai didelei 
valstybei, tai yra istorijos pra
džia. Nuo tada prasideda nauja 
istorija, nes viena valstybė tur i 
saugotis kitos, kad ji nebūtų 
apgauta. Sutartis lieka tik 
dokumentas, bet ji nepadaro nei 
taikos, nei karo, nei ramybės, 
nei žmoniško gyvenimo. Juo la
biau tokia sutartis, kuri neduo
da jokių garantijų, kad di
džiuliuose Rusijos plotuose bus 
galima lengvai patikrinti, kiek 
vadinama Sovietų Sąjunga 
ginklų tur i ir kiek jų jau su
naikino, kiek jų perkėlė į nau
jas vietas ir kiek jų prisigamino 
naujų. Tai istorija, kurios pasė
kų dabar negalima numatyti ir 
įspėti, nes santykiaujama su 
partneriu, kuris sutarčių dar iki 
šiol nesilaikė. 

Pažįstančių komunizmą ir jo 
kėslus balsas eina vėjais, pra
eina pro politikų, pramonininkų 
ir prekybininkų ausis, nes jie 
žiūri tik šios dienos naudos, ne
galvodami, kas bus ateityje. Net 
kai kurie prezidentiniai kandi
datai žiūri tik ekonominio gyve
nimo dabartyje, o ateitis teat
neša naujas priemones ir nau
jus prekių ir pramonės gaminių 
ša l t in ius ir i špardavimo 
galimybes. 

Iš tikrųjų taip nebuvo pr r i-
ties istorijoje, taip nebuvo * .ls-
tybiniuose santykiuose, taip 
nebus ir ateityje. Kiekviena 
valstybė pirmoj vietoj žiūri savo 
naudos, o tik paskiau kitų. Juo
ba tokia sistema, kuri neturi 
jokio pagrindo tiesą skelbti ir 
savo žodžio laikytis, kai melas 
ir apgaulė yra jos viso valdymo 
geriausia priemonė. Komuniz
mas tuo juk ir laikosi jau 70 
metų Rusijoje ir kituose kraš
tuose, kad ten nėra laisvo žo
džio, kad ten visagalis KGB gali 
naikinti žmogų, žmoniškumą ir 
žmoniją. 

Tai turi matyti ypač tie, kurių 
tėvynės yra pavergtos ir kenčia 
persekiojimus, komunistinio 
saugumo — KGB sauvalią, va
dovų apgaudinėjimu ir viela 
klasta. Gorbačiovo apsilan
kymas yra istorijos pradžia, bet 
isterijos, kuri ateityje bus 
rašoma krauju. 

P.S. 

Septyni kryžiai sujudino 
Toronto lietuvius lapkričio 
14-15 dienomis, tarsi apjuos 
darni visas kasdienines veiklas, 
visus dalyvavimus vienu dideliu 
ratu ir suvesdami į bendras 
iškilmes, kuriose paminėta 600 
metų Lietuvos krikščionybės 
sukaktis. 

Iškilmės pradėtos vėliavos 
pakėlimu prie miesto rotušės, 
tuo pabrėžiant, kad ši šventė ly
giai taip svarbi, kaip ir visos ki
tos, kai viešumoje suplevėsuoja 
Lietuvos vėliava. Lapkričio 14 
d., šeštadienį, lygiai 7 vai. vaka
ro Ryersono teatre dalyvių 
tūkstantinė jautriai išgyveno 
retesnio pobūdžio originalų pas
tatymą — sukaktuvinį kon
certą. Trijų baltų ir pakrypusių 
kryžių fone. V. Čuplinsko 
tvarkomame apšvietime koncer
tas pradėtas montrealiečio muz. 
komp. Aleksandro Stankevi
čiaus simfonete „Kryžių kal
nu". Pačiam autoriui diri
guojant, ją atliko Toronto 
simfoninio orkestro dalis — 26 
orkestrantai. Melodingumas ir 
papras tumas , l iūdesio i r 
iškilmingumo sąskambiai iš 
karto strigo į klausytojų širdis. 
Gal ne vienam sukruto ir 
pasididžiavimo jausmas, kad A. 
Stankevičius, jauna lietuviška 
atžalėlė kūrybinėje muzikoje, 
atauga ir sužaliuoja tais pačiais 
lietuviškais lapeliais. Tartum 
įspūdžio ir malonaus išgy
venimo gilinimui sekė poeto 
Henriko Nagio žodis. 

Č.SENKEV1ČILTS_ 

„Ežerų ir gimtojo šaltinio 
Vandeniu nuplauki mūsų sielą: 
Nuo karaliaus iki paskutinio 
Paprasto ir pilko varguolė!io"... 

Jaudino 
žodžiai: 

ir jo pranašiški 

Krikšto vandenys žėruoja 
Nemune, 

Prisikėlei, prisikėlei Lietuva". 

Apie savą žemę, apie savus 
namus, apie savąją Lietuvą ais
čių genties brolius ir seseris kal
bėjo poetas. Ar begali būti giles
nė Rūpintojėlio prasmė, kai da
bar iš mūsų viskas atimta. Poe
tinį žodi sekė naujausiu kūriniu 
išreikštas simbolinis ryšys su 
kraštu — „600 metų klūpo" 
giesmė, parašyta dabar ok. 
Lietuvoje. Toronto muz. komp. 
Jonas Govėdas sukūrė tai gies
mei muziką ir ją pats dirigavo, 
galingam orkestro ir jungtinio 
choro sąskambiui. 

„Šeši šimtai metų trykšta. 
Mums gyvenimo versmė. 
Už tikėjimą už Krikštą 
Tedėkoja ši giesmė" ... 

Yra pagrindo laukti, kad ši 
giesmė dėl savo turinio ir 
melodingumo gali prigyti ir 
patekti į giesmynus. 

Pagrindinė koncerto dalis — 
muz. A. Stankevičiaus ir poeto 
H. Nagio kantata „Kryžių ir 

Rūpintojėliu Lie tuva" jau 
pirmaisiais savo akordais užim
ponavo klausytojus. Atrodo, 
autorių siekta paprastumo ir 
aiškumo. „Bunda aisčių žemė 
amžių migloje*' — pradeda apie 
protėvius. Su gražiais sąskam
biais slenka „Kryžius ir kala
vijas", „Lietuvos krikštas", 
„Baudž iaun inka i " , ..Rau-
dotinė" ir „Prisikėlimo giesmė". 
Šitose atskirose kantatos dalyse 
vietomis įsijungia choras, vie
tomis atliekama melodekla
macija, vietomis solistai Anita 
Pakalniškytė, Slavą Žiemelytė, 
Rimas Strimaitis ir Vaclovas 
Verikaitis. Klausytojus ypač 
jautriai pagavo A. Pakalnišky
tės „ Motinos rauda". Jungtinį 
chorą sudarė: Lietuvos Kan
k in ių parapijos choras, 
Missisauga, Ont., vad. J. Govė-
do, „Aras" vyrų choras, Toron 
to, Ont., vad. V. Verikaičio, Auš 
ros Vartų parapijos choras, Ha-
milton, Ont., vad. D. Deksny-
tės-Powell, „Pašvaistė" — Lon
dono lietuvių choras, London, 
Ont. , vad. Ritos Vilienės, 
kaičio, „Volungė" — lietuvių 
Prisikėlimo parapijos choras, 
Toronto, Ont., vad. V. Veri
kaičio, „Volungė" — lietuvių 
dainos ansamblis, Toronto, 
Ont., vad. D. Skrinskaitės-
Viskontienės. 

Po koncerto visi lauke rikia
vosi su žvakėmis ir transparen-
tais eisenai į Šv. Mykolo ka
tedrą. Žvakes dalino skautai, 
eisena tvarkė dr. R. Petrauskas 
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red. prel. dr. P. Gaida. 
je matyti prel. J. Tadaraoskas ir „Tėv. žiburiu'" 

Nuotr. S. Dabkaus 

su grupe talkininkų. Priekyje 
buvo nešamas specialus, lietu
viška ornamentika išgražintas 
kryžius, kurį padarė Poškus. 
Buvo žygiuojama centr ine 
Yonge gatve, kuri visada būna 
pilna pėsčiųjų ir automobilistų. 
Tuo būdu užteko žiūrovų, 
kuriems buvo dalinami specia
lūs lankstinukai — iliustruota 
informacija apie Lietuvą ir 
krikščionybės sukaktį. Policijos 
pareigūnai sankryžose stabdė 
judėjimą. Eisena buvo filmuo
jama ir vakare rodyta televizijos 
programoje. 

Minia su degančiom žvakėm 
suėjo į katedrą, kurioje vysk. P. 
Baltakis, OFM, pašventino at
neštą kryžių. Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonui kun. 
Jonui Staškui vadovaujant, 
sukalbėtos penkios rožinio 
paslaptys, o Prisikėlimo parapi
jos klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, pravedė 
bendrą giedojimą, Po šių 
specialių vakarinių pamaldų 
jaunimas išnešė pašventintą 
Kryžių laukant, apstatė jį 
geltonom, žaliom ir raudonom 
žvakėm ir prie jo budėjo visą 
naktį . Nemažas būrys 
savanorių pasiliko katedros 
viduje, meldėsi, ėjo kryžiaus ke
lius ir taip pat pamainomis bu
dėjo iki ryto. Buvo ir tokių, 
kurie kėlėsi trečią, ketvirtą 
valandą ryto ir važiavo 
katedron pakeisti budinčių 
tikinčiųjų. 

Kai sekmadienį, lapkričio 15 
d., 2 vai. p.p. Toronto, Hamil
tono, Londono, St. Catharines, 
Delhi-Tillsonburgo ir kitų vie
tovių lietuviai katalikai, protes
tantai, visų krikščioniškų kon
fesijų tikintieji rinkosi pamal
doms į katedrą, dar degė žvakės 
prie kryžiaus, dar priėjo budėjo 
uniformuoti skautai ir ateitinin
kai . Pr is i r inkus pi lnutė le i 
katedrai tikinčiųjų, visiems gie
dant „Šeši šimtai metų klūpo", 
prie didžiojo altoriaus slinko il
ga vėliavų, kryžiaus ir dvasinin
kų procesija. Užėmus vietas, 
susirinkusius pasveikino iš Ota-
v/os atvykęs Šv. Tėvo atstovas 
pronuncijus Kanadai arkiv. An
gelo Palmas. Po galingai nus
kambėjusio „Pulkim ant kelių" 
prasidėjo ekumeninė pamaldų 
dalis. Giedojo kantorius sol. Jo
nas Vaškevičius, choras ir visi 
dalyviai. Tarpuose buvo skai
tomos maldos. Savomis kal
bomis visi iš eilės meldėsi: lat
vių vysk. A. Lūšis, ukrainiečių 
kat. kun. dr. M. Stasiw, provos-
lavų — vysk. N. Macukevič. 
Lietuvių evangelikų kun. Po
vilas Dilys skaitė savo sukurtą 
maldą. Toliau Mišias atnašavo, 
pamokslą pasakė ir kitataučius 
dvas in inkus kr ikščionybės 

sukakties medaliais apdovano
jo vysk. P. Baltakis. Pažymė
tina, kad mūsų vyskupas savo 
pamoksle, kalbėdamas apie 
Lietuvoje sukurtą sukakties 
ženklą ir jo simboliką, priminė, 
kad kryžius laužo ne tik 
netikintieji, bet ir pakrikštyti 
savo nekrikščionišku gyvenimu. 
Angliškai pamokslą pasakė 
Toronto arkivyskupas koad
jutorius A.M. Ambrozič. Jis pas
tebėjo, kad gilus ir pasauliui 
žinomas lietuvių tikėjimas ne
sąs vien tik lietuviams, bet kaip 
pavyzdys ir kitoms tautoms. 
Giedojo choras, vad. D. Viskon-
tienės ir V. Verikaičio. Vargo
navo J. Govedas. Šv. Komuniją 
dalino 9 kunigai, išsiskirstę po 
visą katedrą. Pamaldos baigtos 
Tautos himnu. Procesijai einant 
iš katedros, visi giedojo „Marija, 
Marija". 

Šios dvi dienas trukusios iškil
mės baigtos Anapilyje iškil
minga vakariene, kurios metu 
pagrindinę kalbą pasakė prof. 
Vytautas Skuodis, su šeima vie
šėjęs Toronte visą savaitę, 
globojamas Jono ir dr. Onos 
Gustainių bei kitų sukakties 
komiteto narių. Savo kalboje 
buvęs Sovietų S-gos kalinys, 
žmogaus ir tikėjimo teisių drą
sus gynėjas, plačiau paaiškino 
apie pogrindinę ok. Lietuvos 
spaudą, iškeldamas jos reikšmę 
pasipriešinimo ir tautos vieni
jimo uždaviniuose. „Laisvės 
sulaukia tik tie, kurie dėl jos 
kovoja", — pasakė kalbėtojas. 
Jam sukeltos griausmingos ova
cijos, nes tikrai buvo ir simboliš
ka ir reikšminga sukakties 
minėjime turėti savo tarpe 
kovotoją dėl laisvės ir kryžiaus. 
Baigminio vakaro programai 
vadovavo Indrė Čuplinskaitė, su 
Skuodžiais supažindino prel. dr. 
P. Gaida. Kalbėjo ukrainiečių 
vysk. N. Macukevič. Valgius 
palaimino pronuncijus arkiv. 
Angelo Palmas. Įvadinį ir padė
kos žodžius tarė sukakties k-to 
pirm. Vytautas Bireta. Buvo 
pristatyti garbės svečiai, o prof. 
O'Brien, knygos „Kryžių Lie
tuva" vertėjas į anglų kalbą, 
pasveikino susirinkusius, palin
kėdamas ir toliau kovoti dėl 
tikėjimo ir laisvės. 

Šita Septynių kryžių šventė, 
visus metus kruopščiai ruošta, 
dar ilgai pasiliks atminty tiems, 
kurie joje dalyvavo. Gal ne vie
ną kartą prisimins didingas 
šventės puošmenas — koncertą, 
eiseną? iškilmingą vakarienę. 
Bet budėjimas per visą naktį 
katedroje, o jaunimo lauke prie 
kryžiaus bus su didžia pagarba 
visada kartojamas, nes tai yra 
tikras užskaitas tėvų žemės 
ateičiai ir Kristaus karalystės 
stiprinimui. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

nuklotos šikšnosparnių kūnais. Olos galas dingo tam
sumoj, kiek ten šikšnosparnių gyveno, sunku pasaky
ti, sako, kad milijonai. Visi jie net netilpo oloje, dalis 
jų nepatenkinti turėjo kaboti dienos šviesoje prie įėjimo. 
Jų masė visą laiką judėjo, visi norėjo geriau į savo 
kaimyną įsikabinti, mums 
aštrius dantis. 

Labai įspūdinga buvo Besakith šventykla. — 
„šventykla-motina", pati svarbiausia visoje Bali. Tai 
buvo grupė šventyklų, kurios Aąung ugnikalnio papė
dėj terasomis kilo į viršų. Palypėjus iki viršaus, apačioj 
skleidėsi visas bokštų, bokštelių (meru) miškas. Aq-

praeiviams jie rodė savo Ung buvo tas ugnikalnis, kuriuo grožėjomės nuo Sa-
Baliniečiams jis buvo tai, kas seno-
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Bali šunys, atrodo, irgi turi privilegijuotą padėtį. 
Nors savo šventyklos jie neturi, baliniečiai juos ger
bia daugiau negu jie to užsitarnavę. Visur šunų pilna, 
bet jie aptriušę, negražūs, miestuose jie būtinai atsi
gula ant šaligatvio ten, kur eismas didžiausias. 
Baliniečiai eidami juos pagarbiai aplenkia, niekas 
nenuvaro, visai taip, kaip Indijoj gerbiamos karvės. Ar 
todėl šunys gerbiami, kad jie maitinasi „ngedjot" die
vams aukojamais ryžiais? Priešingai šunims, katės Bali 
žino savo vietą, restoranuose jos kukliai sėdi ant kė
džių ir lipa ant stalo lėkščių laižyti tik tada, kai svečias 
pabaigia valgyti. 

Šventyklų elementai buvo tie patys, merus, dvar-
palos, stupos, skelti vartai, platformos su dievų statulom, 

Kasgi pagaliau yra žmogaus 
gyvenimas, jei ne savęs 
auklėjimas? 

Degerando 

Charakteris suteikia kilnumą 
jaunystėje ir pagarbą suvytusiai 
odai ir baltiems plaukams. 

R. W. Emerson 

Kas įkvepia meilę žalčiams tokiose skirtingose tautose 
kaip baliniečiai ir lietuviai? Ar tai todėl, kad žaltys 
yra neplėšrus ir nekenksmingas, nors turi jis piktosios 
gyvatės pavidalą. Žaltys žiūrėjo į mane mažom akutėm 
nemirkčiodamas, aš žiūrėjau į jį, o mintys nešė mane 
į Lietuvos senovę. 

Animistinė bąli n iečių religija daug kur rišasi su 
gyvuliais. Turi jie ir beždžionių šventyklą. Šoferis, mus 
ten nuvežęs, perspėjo nenešioti akinių, nes beždžionės 
greitos juos pavogti. Krilovas atrodo žinojo, ką rašė savo demonų bareljefai, šventi medžiai, šventi šaltiniai 
pasakėčioj. Aišku, mus tuoj apspito būrys beždžionių, Tačiau kiekviena šventykla buvo vis tiek skirtinga nuo 
viena tuoj atsisėdo ant Giedrės galvos įdomiai fotogra- kitų. Gua Gadjah buvo uola, kurioje buvo iškaltas 
frjai, tarsi žinodama, kad už tai gaus riešutų. Šventykla milžiniškas demono veidas. Jo išsižiojusi burna buvo 
buvo labai įspūdinga ne vien tik dėl beždžionių. Pastatų durys į olą, kuri skirstėsi į koridorius ir užsibaigdavo 
ten buvo maža irjie buvo paslėpti miške, bet užtat koks altorėliais, ant kurių spinksėjo žvakės. Dar kita 
tai buvo miškas! Medžiai buvo didingi, nors ir nepasie- tūkstantmetė šventykla su milžiniškom stupom buvo 
kę seąuojų aukščio, bet bent tris kartus aukštesni visa iškalta iš uolos taip, kaip Indijos Ellora šventykla, 
negu paprastas medis. Ir dienos vidury saulė negalėjo Kiek tūkstančių tonų akmens jie turėjo ten išimti, kol 
pro juos prasiskverbti. Viešpatavo gūdi prietema. Šie 
didingi medžiai buvo unikumas ne tik Bali, bet ir visoj 
Azijoj, jie augo tik čia ir niekur kitur. 

Dar kita šventykla buvo šikšnosparnių karalystė. 
Aukštam kalne buvo ola, kurios visos sienos buvo 

nur paplūdymio. 
vės graikams buvo Olimpas, — dievų gyvenvietė. 1963 
metais Aąung, po šešių šimtų metų tylaus miego, prasi
veržė, užliejo lava beveik ketvirtą dalį Bali salos, 1600 
žmonių žuvo, 86,000 prarado namus, žemę, viską. Prasi
veržimas įvyko ne bet kokią dieną, o per ypatingą reli
ginę šventę, kuri įvyksta tik vieną kartą per 100 metų. 
Kaip tada balinietis gali netikėti savo dievais? 

Bedugul šventykla yra kaip daugelis, ji pasižymi 
tik gražia gamtos aplinka. Mums ji buvo ypatingas 
estetinis išgyvenimas. Važiavom į ją ilgai, vingiuojan
čiu keliu per kalnus. Diena buvo graži, bet juo aukš
čiau kėlėmės, juo daugiau mus ėmė aptraukti debesys. 
Jie vis tamsėjo ir pradėjom bijoti, kad pagaus mus lie
tus. 

Privažiavom kalnagūbrį, šoferis sustabdė auto
mobilį. Kitoj pusėj matėsi Bedugul. Vaizdas buvo 
nuostabus. Viskas skendėjo mėlynoj spalvoj, ežeras 
prisiglaudęs prie ugnikalnio, banguojantys kalneliai, 
visą dangų dengiantys debesy- Kalnai, medžiai. 
dangus, visi buvo mėlyni, nors kiekvieno mėlynumo 
atspalviai buvo skirtingi. Tą mėlynumą aštria juosta 
skrodė saulės spindulių pluoštas, apšviesdamas tik 
mažą paežerės kampelį ir jame kylančius šventyklos 
bokštelius. Vaizdas buvo lyg iš Constable ar Turner 

stupos įgavo formą. Ula VVatu buvo nepaprasto gam- paveikslo, nesinorėjo tikėti, kad tai gamta. Atrodė, kad 
tos grožio vietoj, pajūry, ant šimto metrų aukštumo, tai gamta, pagražinta dailininko rankos. Tęsėsi jis tik 
stačios kaip siena uolos. Mėlyna jūra, baltos bangų minutę, stovėjom mes žiūrėdami, apstulbę Nespėjau 
putos, žaluma apsupti šventyklos bokštai — reginys nufotografuoti, bet tas vaizdas įsirėžė į atminti geriau 
buvo neužmirštamas. n e gu fotografija. (Bus daugiau^ 
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IR SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS 

Kiekvienas metų laikas turi 
savo grožį. Taipgi ir ruduo, kai 
gamta žėri auksu, nokindama 
vaisius. Spalio 10 d. popietėje, 
rudens saulutei skverbiantis 
pro įvairiaspalvius Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios vitražus, varpų garsai 
pasitiko jauną porą — dr. Lore
tą Stončiūtę ir dr. Vytenį Gry
bauską, kurie pasiryžo sujungti 
savo gyvenimą ir pažadėjo mei
le ir pagarbą viens kitam. Ir 
taip gėlėm išpuoštoje bažnyčioje 
gausiam būry giminių, artimųjų 
bei draugų akivaizdoje šv. Mi
šių metu jie buvo Dievo surišti. 

Jaunąją dr. Loretą Stončiūtę 
prie altoriaus atlydėjo jos dėdė 
ir krikšto tėvas Vincas Lazaus
kas, kurios prie altoriaus laukė 
jaunasis dr. Vytenis Grybaus
kas. Jaunųjų palydą sudarė: Re
gina Gailiešiūtė ir dr. Arvydas 
Grybauskas, Danguolė Ston-
čiūtė-Kuolienė ir Saulius Bag
donas, Grasilda Reinytė-Petku-

'enė ir dr. Arvydas Dailidė. Jų 
žiedus palaiminti prie altoriaus 
nešė Kristupas Grybauskas, o 
gėlių žiedus barstė Austė Kuo-
laitė ir Anne Grybauskaitė. 
Ypač gražiai atrodė palydos pa
mergės pasipuošusios lietuviš
kais tautiniais drabužiais. 

Šv. Mišias laikė, sutuoktuvių 
apeigas atliko ir gražų pamoks
lą pasakė kunigas Leonas Za
remba. Patys jaunieji pasirinko 
prasmingus skaitymus iš Šv. 
Rašto ir prisiekė „nieko never
čiami, švč. Trejybės vardu viens 
kitą gerbti, mylėti, neapleisti ir 
būti ištikimais iki mirties". 
Skaitymus skaitė Pijus Ston-
čius, Ofelija Baršketytė, Ra
munė Kubiliūtė ir 9 metų Aidas 
Kuolas. Aukas prie altoriaus at
nešė Augis ir Aidas Kuolai. 
Apeigų metu vargonavo muzi
kas Faustas Strolia, o jam pri
tarė muzikų trio — fleita, smui
kas ir obojus. Solistės Danos 
Stankaitytės giedojimas visus 
maloniai nuteikė. Apeigų pabai
goje jaunoji dr. Loreta padėjo gė
lių puokštę prie Marijos kojų. 

Antra vestuvių dalis vyko gra

žioje Beverly Country klubo po
kylių salėje, kur viskas nusitęsė 
iki po vidurnakčio. Jaunuosius 
pro iškeltų tautinių juostų var
tus pasitiko jaunavedžių mamos 
— Stefanija Grybauskienė ir 
Izabelė Stončienė ir joms asis
tavo jaunųjų krikšto tėvai 
Rimas Gertas ir Vincas Lazaus
kas. Abiejų jaunavedžių tėvai 
jau mirę — inž. Algirdas Gry
bauskas ir inž. Pijus Stončius. 
Visiems užėmus vietas, puotai 
vadovavo Almis Kuolas, kuris, 
šiltais žodžiais pasveikinęs jau
navedžius ir vestuvių puotos 
svečius, pakvietė prel. Juozą 
Prunskį sukalbėti maldą. 

Vestuvių svečių tarpe buvo 
daug profesionalų, o ypač dak
tarų draugų, lietuvių bend
ruomenės veikėjų iš plačių 
Chicagos apylinkių ir iš tolimes
nių miestų, kaip Clevelando, 
Los Angeles, Baltimorės, Toron
to. Sveikintina, kad susilaikyta 
nuo sveikinimų bei kalbų. Vai
šių metu tik jaunosios mama 
Izabelė Stončienė tarė įspū
dingą žodį. Ji, atsidavusi lietu
viškam darbui, viena išaugino, 
išauklėjo ir išmokslino tris savo 
vaikus. Tą vakarą ji išleido sa
vo jauniausią dukrelę į marteles 
ir džiaugėsi ją atiduodama gero 
vyro globon. I. Stončienė linkėjo 
laimės, prašė nepamiršti Dievo 
ir savo šaknų — tėvynės Lietu
vos. Dėkojo visiems svečiams už 
atsilankymą į jos džiaugsmo 
puotą. Buvo gauta sveikinimų 
iš Lietuvos ir Sibiro, bet jų nes
kaitė. Jaunasis dr. Vytenis 
Grybauskas padėkojo abiem tė
vams, kad jį užaugino lietu
viškoje dvasioje ir išmokslino. 
Dėkojo Loretos tėvams už užau
gintą jam gerą žmoną. Jau
nosios brolis Pijus Stončius pak
vietė tostui už jaunųjų sveika
tą, ir taip visų gera nuotaika 
vyravo iki po vidurnakčio, puto
jo šampanas, tekėjo vynas, o jau
nimas šoko, šoko, grojant Poli-
kaičio trankiam orkestrui. 

Jaunoji dr. Loreta Stončiūtę, 
artima giminaitė palaimintojo 
arkv. Jurgio Matulaičio, gimė ir 
augo Chicagoje. Jos tėvelis mirė 

jai būnant vos trejų metų. Ta
čiau rūpestingos motinos glo
boje Loreta baigė Aušros Vartų 
pradžios mokyklą, Marijos 
aukštesniąją mokyklą. Lygia
grečiai ji lankė ir lituanistinę 
šeštadieninę mokyklą, baigė 
aukštesniąją ir pedagoginį 
lituanistinį institutą. Jas bai
gusi ji gavo teisę dėstyti istoriją 
aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje ir taip ji mokytojavo 
Dariaus ir Girėno mokykloje. 
Nuo pat mažens yra aktyvi atei
tininkė, susipratusi lietuvaitė. 
Visas lietuviškas jos gyvenimas 
netrukdė jai gerai pasiruošti 
profesijai. Baigė Loyolos univer
sitetą, tuoj po to įsigijo magis
tro laipsnį Illinois universitete 
iš burnos patologijos. Studi
juodama Loreta dirbo Illinois 
universitete prie elektroninio 
mikroskopo, įsigygama didelį 
patyrimą. Ir taip 1986 m. pava
sarį ji savo darbą apvainikavo 
odontologijos daktarės laipsniu. 
Nuo 1986 m. dr. Loreta Ston
čiūtę dirba savo profesijoje lietu
viškame Marąuette Parke ir 
Dolton, 111. Nesvetimas buvo 
Loretai ir visuomeninis darbas: 
aktyviai dalyvavo trijuose 
paskutiniuose jaunimo kongre
suose, buvo išrinkta į LB krašto 
tarybą, yra Lietuvių Fondo 
narė, dirbo PL bendruomenės 
kultūros komisijoje, šoko tauti
nius šokius, dainavo choruose, 
ėjo įvairias pareigas jaunimo 
stovyklose, dalyvavo kursuose. 
Dabar dr. Loreta priklauso Ga
jos medikų korporacijai ir yra 
tos korporacijos sekretorė. 

Dr. Vytenis Grybauskas gimė 
Kanadoje, o augo Chicagoj Mar
ąuette Parke. Jaunuoliu bū
damas skautavo, baigė Kristi
jono Donelaičio lituanistinę 
mokyklą ir ten pat lit. aukš
tesniąją mokyklą. Ruošdamasis 
profesiniam gyvenimui, jis rim
tai studijavo, baigė Loyolos 
universitetą. Būdamas gabus ir 
su gerais pažymiais, jis buvo pri
imtas į Illinois universiteto 
medicinos mokyklą. Ten pat dr. 
Vytenis įsigijo ausies, nosies ir 
gerklės (ENT) specialybę. Gavęs 
„board certification", dirba savo 
specialybėje Chicagoje. Be to, jis 
yra asistentas profesorius Illi
nois universitete. Dr. Vytenis 
Grybauskas yra parašęs moksli
nių straipsnių ir skaitęs juos 
medicinos mokslo konferenci
jose. Šiais metais kalbėjo 111. lie
tuvių gydytojų draugijos pas
kai tų serijoje ir Chicagos 
medicinos draugijos JAV 
vidurvakarių klinikinėje kon
vencijoje. Kiek jam laikas leid
žia, jis dalyvauja ir lietuviš
kame gyvenime ir yra Lietuvių 
fondo narys. Jis tvirtu žingsniu 
ir geru pasiruošimu eina savo 
specialybės profesijoje. 

Dr. Vytenis ir dr. Loreta Gry
bauskai, praleidę porą savaičių 
žaviuose Havajuose, pasiliko gy
venti Chicagoje. Tenka tik jiems 
palinkėti, kad jų meilė, kaip 
saulės šviesa, apsuptų juos abu 
ir subrendusi atneštų jiems 
abiems besitęsiančią laimę. 

Marija Remienė 

ADVENTINIS 
SUSIKAUPIMAS 

CICERO 
Pokalbis su Advento programos 

vadovu kun. K. Trimaku 
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Cicero Šv. Antano lietuvių pa
rapijoje Ateities sambūris 
ruošia susikaupimo popietes 
advento metu. Susikaupimo 
programos vadovas kun. K. Tri
makas atsakė į šiuos jam pa
teiktus klausimus. 

— Kodėl ši tema „Adventi
niai Marijos apsireiškimai" 
yra parinkta i io advento 
programai? 

— Šis adventas yra Marijos 
metuose. Savo enciklikoj „Iš
ganytojo Motina" popiežius 
Jonas Paulius II ryškina Mari
jos buvimą ir veikimą pasauly
je: „Su rimtu pagrindu mes 
krikščionys jaučiame reikalą 
pabrėžti Kristaus Motinos iš
skirtinį buvimą istorijoj, ypač 
laike šių paskutiniųjų metų, 
besitęsiančių iki 2000 m." En
ciklikoje jis pats sumini Gua-
dalupę, Liurdą, Fatimą ir kitas 
vietoves. Šioj programoj mes 
sekame popiežių. 

— Kaip galime risti Marijos 
pasirodymus su adventu? 

— Adventas yra ruošimasis 
naujai išgyventi Dievo Sūnaus 
atėjimą į žmoniją. Šių laikų 
pasirodymuose Marija kaip tik 
ruošia žmones pripažinti Dievą 
ir skaitytis su juo. Šia prasme 
jos pasirodymai yra adventiniai. 
Ir Jonas Paulius II savo encikli
koj iškelia Marijos adventinę 
reikšmę žmonijai. 

— Ar neužtenka Kristaus 
jau paskelbto Dievo ap
reiškimo? Kam reikia dar 
Marijos pasirodymų? Ypač 
šiais laikais, kada žmones 
nelinkę tikėti į antgamtinius 
dalykus. 

— Atsakymas — Dievo min
tyje, valioje ir pačiuose pasiro
dymuose. Kristaus pagrindinio 
apreiškimo pilnai „užtenka". 
Vėlyvesnieji pasirodymai yra 
Dievo malonės išliejimas ypa
tingais atvejais: tai padeda žmo
nėms Kristaus pagrindini ap
reiškimą priimti. Tokie pasi
rodymai ypač reikalingi, kai 
žmonės, nuo Dievo nutolę, yra 
nelinkę Dievo tikrove tikėti. 
Taip teigia šių laikų popiežiai, 
ypač Paulius VI ir Jonas 
Paulius II,kurie patys aplankė 
Fatimą ir paaukojo pasaulį 
Marijai. 

— Kodėl parinkote tas tris 
vietoves: Liurdą, Fatimą ir 
Medjugorje? 

— Todėl, kad įvykiai tose vie
tovėse yra skirti šiems laikams, 
ten skelbiamos temos liečia visą 
žmoniją ir žmonių atsiliepimas 
yra pasaulinio masto. 

— Kodėl kalbėsite apie 
Liurdą? Liurdo apsireiš
kimas juk ivyko pereitame 
šimtmetyje. Tai gal jau nebe 
aktualus, o daugiau t ik 
istorinis? 

— Nors Marijos pasirodymai 
įvyko pereitame šimtmetyje jie 
lieka aktualūs šiems laikams 
(atgailos reikalas); skelbiamos 
temos liečia visą žmoniją (pvz. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
tiesa), žmonių atsiliepimas te
bėra pasaulinio masto (šventovę 
tebelanko milijonai). 

— Fatimoj pas irodymai 
ivyko 1917 m., taigi prieš 70 
metu. Taip pat keltinas klau
simas, ar {vykis l i eka 
aktualus po tiek metą. J u k 
laiko sąlygos taip greitai 
keičiasi 

— Laiko sąlygos paviršutiniš
kai keičiasi. Deja, nei žmogus, 
nei iš jo išplaukiančios nege
rovės. Fatimą tebėra aktuali; 
ten paskelbtos temos liečia visą 
žmoniją (skatinimai, perspė
jimai, pažadas); žmonių atsilie
pimas tebėra pasaulinio pobū

džio (šventovę aplanko mili
jonai). 

— Įvykiai Medjugorje yra 
nauji ir, kiek žinoma, tebe
vykstantys dar šiais laikais. 
Tačiau jie Bažnyčios dar tik 
tebetiriami. Kodėl čia juos į 
programą įjungiate? 

— Todėl, kad įvykiai Medju
gorje yra labai aktualūs šian
dien (įvykiai buvo ir tebėra ap
tariami įvairių kraštų spaudoj 
ir televizijoj); skelbiamos temos 
(reikalas gręžtis į Dievą, labai 
rimti perspėjimai) liečia visą 
žmoniją; žmonių atsiliepimas 
yra pasaulinio masto (trumpu 
laiku vietovę jau yra aplankę 
milijonai). Geras medis atpažįs
tamas iš gerų vaisių. Galutinį 
sprendimą padarys Bažnyčia. 
Savo teigiamą viešą asmeninį 
įsitikinimą Medjugorėj Marijos 
apsireiškimais yra paskelbę Ju
goslavijos pr imas Zagrebo 
kardinolas Kuharič, Jugosla
vijos vyskupų doktrinos ir 
tikėjimo komisijos pirmininkas 
Split, arki vysk. dr. Franič, Ma
rijos teologijos pirmaujantys ži
novai Abbe Rene Laurentin ir 
kųn. Michael O'Carroll, pasau
lyje vienas žymiausių katalikų 
teologų Hans Urs von Balthasar 
ir kt. Tai svarių autoritetų 
imponuojantis liudijimas. 

— Kaip pateiksite medžia
gą apie šiuos įvykius? 

— Marijos aps i re i šk imai 
Liurde bus aptarti pamoksle 
sekmadienio Mišiose. Tą 
sekmadienį po Mišių parapijos 
salėj bus rodomas Warner Bro
thers filmų kompanijos paruoš
tas dokumentinis filmas (video 
televizijoj) apie Fatimą. Kitą 
sekmadienį, gruodžio 13 d., tuo 
pačiu laiku bus rodomas nepa
prastai gerai BBC (British 
Broadcasting Company) pa
ruošta dokumentinė televizijos 
programa, šįmet rodyta visoj 
Anglijoj. Trečią sekmadienį, 
gruodžio 20 d., po 10:30 vai. 
Mišių bus rodomas kitokio po
būdžio dokumentinis televizijos 
filmas su popiežiui pasiųsto 
laiško tekstu Medjugorje. Kaip 
žinoma, Italijos vyskupams po
piežius Jonas Paulius n yra 
davęs tokia direktyvas dėl mal
dininkų vykimo į Medjugorje: 
„Tegul jie ten vyksta, tegul ten 
meldžiasi, tegul ten pasnin
kauja ir tegul atsiverčia". Tai 
visai sutampa su ten pasirodžiu
sios Marijos skatinimais. 

Gręžimasis į Dievą yra pabrė
žiamas visuose šių laikų Marijos 
pasirodymuose. Į tai atsiliepiant 
bei ruošiantis Kristaus kalė
diniam atėjimui, penktadienį, 
gruodžio 18 d. vakare, Cicero 
parapijos bažnyčioje bus teikia
mas susitaikinimo sakramentas 
— klausomos išpažintys bei 
atlaikomos padėkos Mišios. 

Visi lietuviai ne tik iš Cicero, 
bet iš Chicagos bei jos apylinkių 
yra nuoširdžiai kviečiami šioje 
adventinio susikaupimo pro
gramoje dalyvauti. 

FORRENT 

Apt. for Rent availb. immediately. One 
bedrm.. 2nd fl., 65th & Kedzie. 
Carpeting, heat. refrtgerator and stove 
included. $28500 mo. For info. call 
John SS5-7623. Call late evening. 

H E L P W A N T E O 

IŠGELBĖJO 
NEPERŠAUNAMA 

LIEMENĖ 

Pulmano distrikto policinin
kas Harrison Speaks, 46 m., lap
kričio 26 d., 1:30 vai. naktį, 
r ilaikė Maurice Collier, 30 m., 
kuris neleist inai atbulas 
išvažiavo iš 120 gatvės į Halsted 
gatvę, Chicagoje. Collier paleido 
net keturis šūvius į policininką, 
į diržą, į piniginę ir policininkas 
liko neperšautas. Collier bandė 
pabėgti, bet jo koją peršovė 
policininkė — Charlene Byrd. 
Collier apkaltintas pasikėsini
mu nužudyti policininką. 

V.T ELECTRIC CO. 
Licenseu, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
rVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAL ĖST ATI 

B į-Tį KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU.-8ACE REALT0RS 

SVCOeM TAM — SHUMB6B 
6629 S KEDZIE 

Clothing Mfg. Co seeking experienced cut-
ter & pattern maker. Full time position. 
Located downtown West Loop. Pts. call for 
apptmt S4S-5505. 

Ieškau moters prižiūrėti ligonę ir 
gyventi ' - r tu Oak Lawn apylinkėje; 
bos duoo imas butas ir maistas. Susi
tarti dėl atlyginimo skambinti 
925-2092 savaitės dienomis po 7 vai. 
vakaro. 

MlSCELLANEOUS~^ 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRAMK ZAPOLIS 
3208Va Wa»T 95th Streat 

Tai. — GA 4-8654 

ORUT IRHftĄŽUNNOAI 
PATARNAUJAME PIRKIME Ą 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuos»£ 

vybę, taip pat pristatysim pagal pagai* 
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų' 
ieškomoj apylinkei, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
M 0 0 S. PuUskl 

787-0000 

CALUMETOTY O N SWLEY BLVD 
3 Stores, apart on 2nd flr 20 Yrs okl 

}. By owner. 
Please call in English 

7922S.PULABKIRD 

DANUTĖ 4ČERBAITĖ MAYER 

284-1000 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
iaatfcaRel Meyer dėl sąžiningo patai*, 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

MBJŠBjsatJ Carpeting 
Šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pina
te nevažiavę į krautuves! ..Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas įklo-
jamas už 179.00. "!0 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium' pamušalu įklojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai įktojarr>i seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Darais, tel.: 589-2349. 

DĖMESIO! 
Kugelio ir cepelinų mėgėjai-jos! Nevarkite 
tarkuodami bulves su rankine tarka, nes 
ClCEROJE yra gaminamos ir nebrangiai 
parduodamos ELEKTRINĖS bulvėms 
tarkuoti masinos. Įsigykite šv. Kalėdų pro
ga. Džiaugsitės, kad nereikia daugiau vargti 
bulves tarkuojant. Kreiptis: V. Novickis, 
19?71.49thCt., Cicero, ILS0650, tel.: 
• • 3 - 3 0 7 1 . 

^ H 

No. 921 -U k Lavmdale: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb.. didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas sild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavmdale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais Namas vertas prašomos kainos 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

Ho.934-i7kUwndale:2butų,3kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute, moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2Vį auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir-
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 9 7 5 - 5 5 k PuIaeM: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2Vi auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

UTHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mlekono. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistines Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGĄ* 
484$ W. B3rd St. 
CMcago, IL 00020 

i * 

RE/MAX 
REALTORS 

oftcrr 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3614950 836-8188 

Norintieji PIRKTI ar PAMMJOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate SBMJMBSI būti 
RJMM> Stankaus tdijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

• 

JURGIS GUAUDA 

The AGONY. A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

Si knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Šaulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Milkovaitis. 
Odelio formato, 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 
aprašomas mūsų tautos laisves ir nepriklausomybės 
praradimas. Kaina su persiuntimu 13.80 dol. (Il
linois gyventojai dar prideda 96 et. valstijos 
mokės* o). 

Užsakymus siusti: 

Draugas, 4848 W. t3rfl $*., 



ATSTOVĖS I JAUNIMO 
KONGRESĄ 

JAV LB PAREIŠKIMAS 
GORBAČIOVO VIZITO REIKALU 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 3 d. 

Nuo 1981 m. Daiva yra akty
vi Korp! Neo-Lithuania Los An
geles narė. 

* * * 

Daiva Čekanauskaitė 
a • 

Kaip jau žinoma, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo VI-sis kong
resas šaukiamas Australijoje 
1987 m. pabaigoje. Korp! 
Neo-Lithuania į jį delegavo du 
atstovus — neolituanes filis-
teres: Daivą Čekanauskaitę ir 
Indrę Reginą Toliušytę. Abi 

, atstovės nuo pat vaikystės yra 
darniai besireiškiančios 
lietuviškame judėjime, baigu-

; sios lituanistines mokyklas, 
kaip lygiai rūpestingai dirb
damos yra įsigijusios bakalau
ro laipsnį koledžuose. . 

Daiva Čekanauskaitė, baigusi 
University of California, Los 
Angeles, gaudama bakalau-
reatą iš ekonomijos. Šiuo metu 
dirba Norwest Finance Co., 
paskolų skyriaus vedėja. Studi
jas tęsia, siekdama įsigyti 
masterio laipsnį iš tarptautinės 
prekybos. 

Daiva baigusi lituanistinę šeš
tadieninę mokyklą ir mokytojų 
kursus. Vienerius metus 
mokytojavusi. 

Daiva yra Los Angeles lie
tuvių jaunimo ansamblio „Spin
dulio" aktyvi narė, dalyvaujanti 
šio ansamblio pasirodymuose 
lietuviams bei amerikiečiams 
Kalifornijoje, Arizonoje ir kitur. 
Taip pat Daiva dalyvavo „Spin
dulio" išvykose į Pietų Ameri
ka, Europą ir Australiją ir mūsų 
tautinių šokių festivaliuose Chi-
cagoje ir Clevelande. 

Indrė Regina Toliušytė, lie
tuviškojo Chicagos Marąuette 
Parko dukra. Jos žodžiais 
tariant, „... (mano) pradinio ir 
vidurinio mokslo metai prabėgo 
tarp Marąuette Parko ir Jau
nimo centro". Kitais žodžiais 
tariant, Marijos aukšt. mokyk
loje, Chicagos aukštesniojoje 
mokykloje bei Pedagoginiam lit. 
institute. Šias visas mokyklas ji 
baigė. Ji studijoms pasirinko 
Roosevelt universitetą Chica-
goje ir jį baigė, įsigydama baka
lauro laipsnį iš marketing sri
ties. Indrė studijas tęsia tame 
pačiame universitete, siekdama 
masterio laipsnio. 

Indrė nuo mažens reiškėsi ir 
reiškiasi lietuviškoj kultūrinėj 
veikloj, chore, balete, jaunimo 
teatre. 1981 m. įsijungusi ir nū
nai jau yra ryški Antro Kaimo 
aktorė. Indrė dalyvavo ne tik 
Chicagos Antro Kaimo sceno
je, bet ir daugelyje šio sambūrio 
išvykų kituose lietuvių telki
niuose. 

Indrė Regina Toliušytė 

Šiuo metu Indrė profesiškai 
dirba Bank of Chicago (filiale) 
skyriaus vedėjos pareigose. I 
neolituanų gretas ji įsijungusi 
1983 m., o 1984 ir 1985 m. buvo 
šios Korp! padalinio junjorių 
magistrą. 

(mv) 

GRUODIS SPAUDOS 
MĖNUO - ŠVIESAUS 

ŽMOGAUS LIUDIJIMAS 
Jau daug metų gruodis skel

biamas spaudos mėnesiu. Visuo
se kreipimuose į lietuvių visuo
menę prašoma nepalikti mūsų 
spausdinto žodžio našlaitės 

; varge ir užmarštyje, akcentuo
j a n t laikraščio, žurnalo ir 
knygos svarbą mūsų išeivijos 
egzistencijai ir jos ateičiai. 

• Lietuviškasis spausdintas 
. žodis ir krašte savo ilgametėje 
istorijoje, išskyrus trumpą 
dvidešimt dvejų metų nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį, 

- visada turėjo grumtis dėl jo 
išlikimo, atsispirti svetimųjų 
idėjų brukimui, jos grynumui, 
kovoti dėl savo tautinės minties 
skleidimo ir jos augimo. 

Mūsų kultūrinės, religinės, 
švietimo ir visuomeninės in-

• stitucijos visada primena vertin-
• ti mūsų kultūros pasiekimus, 
j rodyti pagarbą ir meilę lietuviš-
: kajam spausdintam žodžiui. 

grėsmingai tendencijai, 
skelbiamas spaudos mėnuo. 
Mūsų spausdinto žodžio 
leidėjams į talką turėtų ateiti 
visuomenė su savo organizaci
joms, draugijoms, parapijoms, 
jaunimo sambūriais. 

Sunku išrašyti receptą šiai 
problemai išspręsti. Kiekvienoje 
vietoje kitokios sąlygos. Mūsų 
gyvasis lietuvis, kaip ir mūsų 
spausdinto žodžio leidėjai, žino, 
kad yra lietuviškas žodis. 

Spaudos reikšmės priminimas 
neturėtų ribotis vien gruodžio 
mėnesiu, bet būti nuolatiniu 
šaukliu. Mes turime gausią 
spaudą. Savo misiją spauda 
išeivijoje atlieka sąžiningai. Ji 
mus informuoja objektyviai ir 
gana greitai. Ją išlaikyti 
turime, nesigailint didelių 
pastangų ir finansinės aukos. 
Spauda pasilieka mūsų išeivijos 
vienas ir jos stiprybės rodyklių. 

Sąryšy su 1987 metų gruodžio 
7-8 dienomis įvyksiančiu M. 
Gorbačiovo vizitu Washingtone, 
JAV LB kraito valdyba kreipia
si į visus lietuvius su šiais 
prašymais: 

1. Kviečiame dalyvauti 
Washingtone gruodžio 8 d., ant
radienį, nuo 6 iki 10 vai. vak. 
Lafayette Parke (skersai gatvės 
nuo Baltųjų rūmų) ruošiamoje 
pabaltiečių demonstracijoje. 
Tuo metu kai Gorbačiovas ir 
diplomatai atvyks į Baltųjų 
rūmų priėmimą, gausiai susi
rinkę mes liudysime Pabaltijo 
tautų kančias ir laisvės 
troškimą. 

2. Laiškais ir telefoniniais pa-
skambinimais prašome įtaigoti 
savo valstijų senatorius ir kong-
resmanus, kad Gorbačiovui 
nebūtų duota teisė kalbėti bend
rai JAV Kongreso sesijai (joint 
session of Congress). Sov. 
Sąjungos diktatoriui, kurio 
valdomoje valstybėje milijo
nams yra kasdien pažeidžiamos 
žmogaus teisės, tokia garbė 
negali būti suteikiama. 

3. Gorbačiovo vizitas sudaro i 
puikią progą amerikiečių spau
doje priminti Pabaltijo valstybių 
tragediją ir tebevykdomus žmo
gaus teisių pažeidimus. Išnau
dokime šią progą veikdami 
vieni ir draugėje su kitų sovietų 
pavergtų tautų atstovais. 
Neleiskime emigracijos iš Sov. 
Sąjungos klausimui nustelbti 
nemažiau svarbius sovietų 
ekspansionizmo, tautų apsis
prendimo, šeimų sujungimo, 
tikėjimo persekiojimo bei kitų 
žmogaus teisių pažeidimo klau
simus. 

Savo ruožtu JAV LB krašto 
valdyba prez. R. Reaganui yra 
paruošusi memorandumą. JAV 

1 prezidentas yra prašomas ape
liuoti į Sov. komunistų partijos 
generalinį sekretorių, kad Sov. 
Sąjunga pripažintų negaliojan
čiais Molotovo — Ribbentropo 
paktą, įskaitant ir 1939 m. rug
pjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. slap
tuosius protokolus ir pašalintų 
jo išdavas. Tas reikalauja ats
tatyti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybę ir jų 
teritorinį integralumą pagal 
1920 m. taikos sutartis su Sov. 
Rusija. Memorandume taip pat 
užsimenama apie sovietų 
vykdomus Helsinkio akto 
sutarimų pažeidimus ir prez. 
Reaganas yra prašomas interve-
nuoti politinių kalinių ir sąžinės 
kalinių reikalu. 

JAV LB krašto valdybos pir
mininkas inž. Vyt. Volertas 
priėmė Coalition for Peace 
Through Strength pirm. ad
mirolo Tomas H. Moorer 
kvietimą pasirašyti po JAV 
Kongreso narių ir visuomeninio 

gyvenimo vadovų peticija skir
ta prez. Reaganui. Prezidentas 
prašomas būti ypatingai at
sargiu su sovietais tariantis 
strateginių ginklų mažinimo 
klausimais ir vengti sutarties, 
kuri ateityje leistų Sov. Sąjun
gai šantažuoti Vakarų Europos 
valstybes. » 

Pastaba: Baigus šį prane
šimą spaudai, buvo patirta, kad 
Baltieji rūmai atsisako savo su
manymo M. Gorbačiovui leisti 
kalbėti JAV kongreso bendrai 
sesijai. Kviečiame šį reikalą 
sekti, kol atšaukimas galutinai 
neformalizuotas. 

Šių dienų gyvenime matome, O jos skaitymas, anot dr. J. Gir-
kad ir ta išeivijos karta, kuri niaus, visada teišlieka, kaip 
stovyklose įsikūrimo metais šviesaus žmogaus liudijimas, 
jautė spausdinto žodžio alkį, 
dabar ir ji tampa abejinga ne tik JA V LB Kultūros taryba 
mūsų raštijai, bet ir bendrai — _____ m t m m 
lietuviškosios kūrybos apraiš
koms. Čia gimusi karta retai 
tepapildo savo biblioteka mūsų 
rašytojų bei poetų kūrybos to
mais, o perijodinis spausdintas 
žodis retas paukštis puošniose 
rezidencijose. 

Parodyti rezistenciją šiai 

— „Aš esu vartai. Jei kas eis 
per mane, bus išgelbėtas" (Jn. 
10:9). 

— „Aš esu kelias, tiesa ir gy
venimas" (Jn. 14-6) 

— „Aš atėjau, kad žmonės 
turėti} gyvenimą — kad aps
čiai jo turėtų" (Jn.l0:10) 

LIETUVIŲ 
REIKALAVIMAS 
GORBAČIOVUI 

Amerikos Lietuvių Taryba 
raštu kreipėsi į prezidentą 
Reaganą, kad pasitarimuose su 
atvykusiu Gorbačiovu iškeltų 
lietuviams svarbius reikala
vimus. Turi būti paleisti poli
tiniai disidentai. Turi būti su
stabdytas religinis persekio
jimas ir vysk. J. Steponavičius 
grąžintas iš ištrėmimo į savo 
valdytą Vilniaus vyskupiją. 
Kad Vasario 16 minėjime daly
vaują žmonės nebūtų bau
džiami. Lietuvos okupacija, ku
rios pagrinde yra Ribbentro-
po-Molotovo paktas, turi būti už
baigta ir Sovietų įgulos iš Lie
tuvos išvežtos. Lietuvių tautai 
turi būti sudarytos sąlygos lais
vuose rinkimuose tvarkyti savo 
valstybės gyvenimą. Šių laisvės 
reikalavimų pildymas padės 
normaliau vystytis ir santy
kiams. Tą memorandumą 
pasirašė Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Gr. Lazaus
kas ir vicepirmininkas K. Ok-
sas. 

A.tA. 
PETRAS PETRULIS 

-
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1987 m. gruodžio 1 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lucille Langley, 

žentas James, sūnus Richard Petrulis, marti Janice, anūkai: 
Patricia Estivez, James Langley ir Christine Petrulis; dvi 
seserys: Konstancija Puodelis, vyras Izidorius ir Adelė Bara
nauskas, vyras Jonas; dukterėčia Eleanor Lukosaitis, vyras 
Anthony su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 3 d.,nuo 2 iki 
9 v.v. Butkaus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 4 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, seserys, anūkai. 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.TA. 
ROMOS 

PRAPUOLENIENĖS 
IZOKAITYTĖS 

... 

Šių metų gruodžio mėn. 1-mą dieną suėjo vieneri metai 
kai iš mūsų tarpo išsiskyrė mylima Roma. 

Liūdnai sukakčiai paminėti, Šv. Mišios užjos sielą bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. gruodžio mėn. 
6-tą dieną, sekmadienį, 9:15 vai. ryto. 

Prašome draugus ir artimuosius dalyvauti šv. Mišių 
aukoje ir bendroje maldoje prisiminti a.a. Romą. 

Nuliūdę sūnūs Jonas ir Tomas Prapuoleniai, 
motina O. Izokaitienė ir kiti giminės. 

Brangiam Vyrui 

A.tA. 
ANTANUI PLAUŠINAIČIUI 

mirus, buvusią „Aušros Vartų" tuntininkę v.s. HA
LINĄ PLAUŠINAITTENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučia 

„Aušros Vartų" tunto vadija ir sesės 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

mirus okup. Lietuvoje, jo sūnui EDMUNDUI VEN
GIANSKUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

LKVS Ramovės Čikagos skyriaus valdyba 

A.tA. 
Dr. JONUI JURGILUI 

mirus, jo žmoną STASE, dukrą su šeima, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Damuliai 
Kevalaičiai 
Narbutai 
Prišmantai 
Šauliai 
Mikuckiai 

Janickai 
Liucija Mikelk 
Praniai 
Zita Rudvalienė 
Skimantai 

A.tA. 
KAZIMIERA KAZLAUSKIS 

Gyveno Holy Family Villa, Lemont, IL. 
Mirė 1987 m. lapkričio 29 d., sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 74 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Irene Denng, anūkas 

Robert su žmona Gay Dering, proanūkas Gregory Dering. 
Velionė buvo žmona a.a. Vincent ir motina a.a. Frank. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 4 d. nuo 9 iki 1 

p.p. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 7lst St. 
Laidotuves įvyks penktadienį, gruodžio 4 d. Po apeigų 

koplyčioje 1 vai. p.p. bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę marti, anūkas ir proanūkas. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
JENNY NEKROSH 

Mirė 1987 m. gruodžio 1 d., 6:50 vai. v. sulaukusi 97 m. 
amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Al. marti 
Maureen, ir Fioyd. Anūkai: Allan su žmona Gail, Jan Govenat 
su vyru Robert ir Patricia Hali su vyru David; du proanūkai. 

Velionė buvo motina a.a. Vera Martin. 
Kūnas pašarvotas gruodžio 3 d. ketvirtadienį nuo 4 iki 9 

vv. Lack & Sūnūs Hickory Hills Funeral Home koplyčioje, 
9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 4 d., penktadienį. Iš koplyčios 
10 vai. ryt" bus atlydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę Sūnūs, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 

430-5700. 

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. California 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 SŪNCS 
LACKAWICZ 

IJVIDOTUVIU DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 3 d. 

x „Draugo" kalendoriai 
ateinantiems metams ir Kalėdų 
korteles jau yra išsiųsti skaity
tojams. Greitai turėtų visi 
gauti. Kalėdines korteles pra
šome priimti. Taip pat galima 
užsisakyti ir daugiau „Draugo" 
administracijoje. 

x JAV LB Kultūros taryba 
gruodžio mėnesi paskelbė spau
dos mėnesiu. Taryba kviečia 
visus šį mėnesi skirti dėmesį 
lietuviškai spaudai ir švenčių 
proga užsiprenumeruoti sau ar
ba kitiems lietuvišką laikraštį. 
Šį mėnesį visi laikraščiai duoda 
nuolaidą, todėl prašome nedels
ti ir užsisakyti. 

x Partizano Daumanto 
moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus gruodžio 6 
dieną 12:30 vai. Ateitininkų na
muose Lemonte. Visi kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

x Ses. Margarita Bareikai
tė iš Toronto buvo atvykusi į 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties minėjimo iškil
mes, Katalikų federacijos 
kongresą ir Ateitininkų federa
cijos tarybos posėdžius. Ji buvo 
apsistojusi pas savo seserį ir mo
tiną, kuri neseniai turėjo gana 
sunkią operaciją. 

x Audrius Regis , buvęs 
„Margučio" radijo štabo narys, 
dabar dirbantis Amerikos Balse 
Washingtone, šiuo metu sve
čiuojasi Chicagoje. Gruodžio 8 d. 
išvyksta į Laramie. Wyominge. 
aplankyti ten gyvenant} savo 
vyresnį brolį Liną. 

x Lietuvių Jaunimo są
jungos susirinkimas bus šį 
sekmadienį, gruodžio 6 d., 12 
vai. vidurdienį Aušros Jasai-
tytės namuose, 7220 So. Troy, 
Marąuette Parke. Susirinkimas 
atviras visam lietuviškam jau
nimui. Bus kursai Chicagos jau
nimo atstovams, vykstantiems 
į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą Australijoje. 

x Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto paskaitų ir pa
šnekesių cikle „Lietuva ir lie
tuviai" PL instituto studentai 
supažindinami su įvairiomis lie
tuvių organizacijomis, o taip pat 
kultūriniu ir visuomeniniu 
gyvenimu. Šį šeštadienį, gruo
džio 5 d., 1 vai. p.p. Instituto pa
talpose Jaunimo centre stu
dentus su Ateitininkų federacija 
supažindins visuomenininke 
Jadvyga Damušienė. Lapkričio 
21d. apie skautų organizaciją ir 
lietuviškąją skautybę kalbėjo 
skautininke Irena Regienė ir 
akademike Gailė Eidukaitė. 

x Kun. Augustinas Sima
navičius. OFM. Toronto Prisi
kėlimo parapijos klebonas, ir 
kun. Jonas Staškus, Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonas. 
atstovavo Kanados lietuvių pa
rapijos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimo iškilmėse 
Chicagoje. Jie dalyvavo visose 
programos dalyse. 

x C h i c a g o s ateit ininkų 
akademikų ir sendraugių su
sirinkimas bus gruodžio 13 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių Ateitininkų namuose Le
monte. Susirinkime dalyvaus ir 
naujos sendraugių valdybos na
riai Petras Kaufmanas ir Ar
vydas Barzdukas. Kvii „iami 
visi sendraugiai ir akademikai 
susirinkime dalyvauti. 

x Lietuvos krikščionybės 
istorinė dokumentinė paroda, 
suruošta pereitą savaitgalį M. 
K. Čiurlionio galerijoje. Jau
nimo centre, susilaukė didelio 
pasisekimo ir teigiamo {verti
nimo*. Ją aplankė šimtai lanky
tojų. Visuomenei prašant, pa
rodos terminas pratęsiamas. Ją 
bus galima aplankyti ir šį 
savaitgalį: penktadienį 6-9 vai. 
vak.. šeštadienį 10-2 vai. ir 
sekmadieni 10-2 ir 5-8 vai. vak. 

x Katalikų medikų Korp! 
Gajos susikaupimas bus gruo
džio 13 d., sekmadienį. 11 vai. 
Marijonų koplyčioje prie „Drau
go". Po šv. Mišių Marijonų 
salėje bus pusryčiai ir susi
rinkimas, kuriame pranešimus 
padarys valdybos nariai ir 
kviesti prelegentai. Nariai su 
šeimomis laukiami. 

x „Nerijos" jūrų skaučių 
tunto sueiga bus šį sekma
dienį, gruodžio 6 d., Jaunimo 
centre. Visos dalyvauja 9:15 vai. 
ryto šv. Mišiose Jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų — 
iškilminga sueiga Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Tėveliai 
prašomi būtinai atvežti mergai
tes į sueigą ir patys joje daly
vauti. 

IŠARTI IR TOLI 

Po specialių pamaldų Toronte jaunimas Kryžių išneša nakties budėjimui. Nuotr. S. Dabkaus 

CHICAGOJE 

x Alfonsas Vėlavičius, Sun-
ny Hills. Fla.. LB apylinkės val
dybos pirmininkas, atsiuntė 
valdybos vardu gražų padėkos 
laišką su linkėjimais ir auka 
„Drauiiui". Labai dėkojame 
visai vaidybai ir nariams už 
mielą paramą. 

x LB Hot Springs apylin
kės valdybos pirmininkė F. 
Žeruohene*. Hot Springs. Arkan-
sas. mums rašo: valdyba. 
suprasdama lietuviškos spaudos 
sunkumus, paskyrė 50 dol., 
linkėdama viso geriausio ir sėk
mės"... Nuoširdus ačiū už lie
tuviško žodžio palaikymą. 

x Ieškoma moteris padėti 
vyrui prižiūrėti jo paliegusią 
žmoną. Malonus Floridos 
pajūrio oras. geras atlyginimas, 
maistas ir puikus kambarys. 
Smulkesnei informacijai skam
binti (312) 863-3756. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Planuokite jau dabar da 
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, 111.60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

LIETUVIŲ TRIUMFAS 
CHICAGOS KATEDROJE 

Lietuvos krikščionybės 600 m. 
jubiliejaus minėjimo užbaiga 
Chicagoje buvo katedroje. Daly
vavo kardinolas J. Bernardin, 
vysk. P. Baltakis, vysk. V. Briz-
gys vysk. Deksnys, vysk. A. 

x Adventinė programa vai
kams bus sekmadienį, gruodžio 
6 d., Šv. Antano parapijos mažo
joje salėje Cicero, 111., tuoj po 
10:30 lietuviškų Mišių. Pro
gramoje numatytas trumpas 
pokalbis apie adventą, pasakos 
skaidrėse ir rateliai. Tėveliai 
galės didžiojoje salėje stebėti 
kun. K. Trimako komentuotą 
vaizdajuostę apie Fatimos 
Mariją ir jos adventinę prasmę. 
Po programų bus kavutė tė
veliams ir lengvos vaišės vai
kams. Visi kviečiami. 

x Gail. sesuo Elena Per-
žinskienė kalbės apie choles
terolį Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Kun. Juozo Juoze-
vičiaus kilnios mintys, maldos 
ui gyvus ir mirusiuosius ir 
palaiminimas. Kraujospūdžio 
matavimas. Gydytojo at
sakymai į sveikatos reikalu 
paklausimus. Sound of Music — 
gražiausias video filmas di
džiausiame ekrane. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami. 

x Alfonsas Budnikas, Ams-
terdam. New York, su prenume
ratom pratęsimo mokesčiu at
siuntė ir 20 dol. auka. Alf. 
Budniką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savo? spaudos labai dėkojame. 

x Talman Deli šįmet švenčia 
savo gyvavimo 10-metų. Mes 
dėkojame visiems Chicagos ir 
apylinkių lietuviams, kurie 
pasitikėjo ir pasinaudojo mūsų 
patarnavimais. Penktadienį, 
gruodžio 4 d. ir šeštadienį, gruo
džio 5 d., kviečiame aplankyti 
krautuvę ir, sukaktuvių proga, 
pasivaišinti mūsų gaminiais. 
Talman Deli, 2624 W. Lithua-
nian Plaza Ct., tel. 434-9766. 
Darbo vai. kasdien 8 v. ryto - 6 
v. vakaro. Sekmadienį 9 v. ryto 
- 2 v. p.p. 

(sk.) 
x Dr. Kęstas Jučas veda 

medicinišką radijo programą 
apie alkoholizmą šeštd., gruo
džio 5 d., 1490 AM banga 7-8 
vai. ryto. ( s k > 

x Sekmadienį, gruodžio 6 
d. įvyks kalėdinė mugė Ateiti
ninkų namuose, Lemont, 111. po 
11 vai. šv. Mišių. Bus par
duodami lietuviški rankdarbiai, 
gintaras ir įvairios kalėdinės 
dovanos. Kviečiame visus 
atsilankyti. 

(sk.) 

x Alvudo visuotinas narių 
susirinkimas ir valdybos 
rinkimas bus šį sekmadienį, 
gruodžio 6 d., 4 v. p.p. Lietuvio 
sodyboje. Visiems nariams daly
vavimas būtinas. 

x Ieškoma raštines tarnau
toja turinti gerą orientaciją pre
kybos procedūrose, mokanti 
mašinraštį, sugebanti su 
žmonėmis bendrauti. Lietuvių 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant, P.O. Box 714, Bed-
ford Park, 111. 60499. 

(sk.) 

Abramowicz, arti 40 lietuvių 
kunigų ir žmonių minia — 
netoli 2000 pilnutėlė katedra. 
Šauliai, vyčiai, veteranai, atei
tininkai, skautai, giedrininkės, 
neolituanai su vėliavomis, o 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
„Grandies" šokėjai, sustoję per 
visą katedrą prie tako, praleido 
dvasiškių procesiją. Dalyvavo ir 
evangelikų vysk. J. Juozupaitis 
bei kun. H. Dumpys. Presbite
rijoje buvo ir popiežiaus žyme
nimis pagerbti Marija ir inž. An
tanas Rudis. 

Jie dalyvavo visose bažny
tinėse jubiliejaus iškilmėse Chi
cagoje. Koncelebruojant šv. Mi
šias, kardinolui patarnavo 
vienintelis Chicagos apylinkėse 
lietuvis diakonas — Edvardas 
Stockus. 

Ypatingą pajėgumą parodė 
jungtinis lietuvių choras. Čia 
buvo Lietuvos vyčių choras, Cle-
velando Dievo Motinos par. 
choras, Dainavos ansamblis, 
seselių kazimieriečių choras, ir 
liaudies instrumentų vienetai: 
B. Pakšto birbynininku grupė, 
Čiurlionio ansamblio kanklių 
orkestras ir „Uždainuokim" 
dainos vieneto nariai. Jungtinio 
choro dirigentės buvo moterys: 
Rita Kliorienė, ses. Teresė Pap-
šytė ir Emilija Sakadolskienė. 
Jungtinio choro giesmės dar su 
orkestro palyda, vargonuojant 
R. Mockui, drebino katedrą — 
taip galingą įspūdi sudarė, ypač, 
kad buvo parinktos lietuviams 
šventos melodijos. Čia buvo 
dalis Alf. Mikulskio mišių „Už 
kenčiančią Lietuvą". Įžanginė 
giesmė buvo K. Kavecko „Kris
tau, pasaulio Valdove", žodžiai 
Bern. Brazdžionio, giedota 
„Tremtinio malda" P. Palio, žo
džiai B. Augino, J. Gruodžio 
„Tėve mūsų", „Kristui kara
liui", Br. Budriūno „Neapleis
ki mūsų", žodžiai Maironio, pa
galiau Č. Sasnausko „Apsau
gok, Aukščiausias". 

Katedroje skambėjo O. Mi
kulskienės vadovaujamas kank
lių orkestras, o „Grandies" mer
gaitės apsirengusios tautiniais 

drabužiais, pagal sadutės me
lodiją, atliko su žvakutėmis 
rankose plastinį šokį apie 
altorių. Ir tai buvo giliai įspū
dingas lietuvių tautinės kul
tūros pasireiškimas katedros 
pamaldose. Šalia jungtinio 
choro skambėjo ir kantoriaus M. 
Prapuolenio balsas. 

Skaitymus atliko Aid. Zails-
kaitė ir Frank Petrauskas, o 
evangeliją paskaitė kun. Ant. 
Zakarauskas. 

Savo pamoksle kard. Bernar
dinas išreiškė solidarumą su lie
tuviais, pacitavo Lietuvos 
vyskupų laiškus, pažymėjo, kad 
taurūs ankstyvesnieji lietuvių 
požiūriai padėjo krikščionybei 
augti Lietuvoje. Pažymėjo, kad 
lietuviams turi būti grąžinta 
Klaipėdos bažnyčia, priminė lie
tuvių iškilmes Romoje ir kėlė 
reikalą pagerbti tikinčiųjų tei
ses Lietuvoje. 

Vyks. P. Baltakiui vado
vaujant, atnaujinti krikšto 
pažadai. 

Vyko įspūdingas aukų ne
šimas. V. Skuodis nešė iš Lie
tuvos atvežtą žemę, J. Ka
valiūnas — Smūtkelį, Gintė 
Damušytė nešė vyną, o gen. 
kons. V. Kleiza — duoną. Buvo 
kartojamas K. Bradūno posmas: 
„Viešpatie, šias mūsų atnašas 
paversk į maldą, į aukos kraują, 
— paverski į laisvės dieną. 
Krikštu išgelbėk, neleisk 
paklysti". 

Į Mišių galą kard. Bernar
dinas prabilo: „Dabar turėsime 
privilegiją atgiedoti .Tėve 
mūsų' lietuviškai". Baigiamose 
apeigose vysk. P. Baltakis ska
tino maldoje jungtis su broliais 
Lietuvoje. Pasidžiaugė 
popiežiaus prielankumu, dėkojo 
kardinolui, vyskupams, minėji
mo rengėjams. L. Stukienė kar
tu su vysk. Baltakiu įteikė 
jubiliejaus medalį kardinolui, 
vysk. Abramovvicziui ir liet. 
evangelikų vysk. J. Juozu-
paičiui ir kun. H. Dumpiui 

Pažymėtina, kad visoms 
bažnytinėms iškilmėms buvo iš
spausdintos programų, maldų, 

JA VALSTYBĖSE 
— Juozas Kaributas, gyv. 

Los Angeles mieste, režisierius, 
aktorius, kelionių ir prisi
minimų knygų autorius, buvo 
staiga susirgęs, paguldytas li
goninėje ir operuotas. Operacija 
pavyko ir ligonis jau grįžo į 
namus. 

— Politinių studijų savait
galis Los Angeles mieste 
įvyks 1988 m. sausio 30-31 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
politines studijas organizuoja 
LB apygarda, Jaunimo sąjunga, 
Lietuvių Fronto bičiuliai ir Bal
tų Laisvės lygos lietuvių sekci
ja. Svarsty bose dalyvaus ū* pa
grindinę kalbą pasakys Lie
tuvos rezistentas, sovietų Gula
ge septynerius metus kalintas 
prof. Vytautas Skuodis, atvykęs 
iš Chicagos. 

— Dr. Vytautas Dambrava, 
gyv. Venecuelos sostinėje Cara-
cas, didžiojoje Venezuelos spau
doje jau paskelbė daugiau kaip 
1000 ilgesnių ir trumpesnių 
straipsnių. Vytauto Dambravos, 
buv. Amerikos diplomato, pasie
kimai informacijos srityje apie 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš
tus yra unikalūs. Jo pastan
gomis didžioji Venecuelos krikš
čionių demokratų partija pri
ėmė rezoliuciją, kad Venecuelos 
vyriausybė turėtų Pabaltijo 
valstybių okupacijos klausimą 
kelti Jungtinėse Tautose. Tos 
pačios rezoliucijos kiek susilp

ninta versita pateikta ir Vene
cuelos parlamentui. 

— Baltų Laisvės lyga skiria 
premiją už straipsni Pabaltijo 
valstybių klausimu, paskelbtą 
anglų kalba leidžiamoje di
džiojoje spaudoje. Prenujos dydis 
nuo 3000 iki 6000 dolerių, žiū
rint kokio tiražo laikraštyje ar 
žurnale straipsnis bus paskelb
tas. I straipsnio vertinimo komi
siją pakviesti ir jau sutiko įeiti 
„The Washington Post", „The 
Register" redakcinių štabų at
stovai, tarptautinės politikos 
ekspertai, universitetų profe
soriai. Vertinimo komisijos 
sudėtis dar tebekomplektuo-
jama . Suinteresuotieji smul
kesnėmis premijos sąlygomis, 
kreipiasi šiuo adresu: Baltic 
American Freedom League, 
P.O. Box 29657, Los Angeles, 
CA 90027. 

— A. a. Petronėlė Vyš
niauskienė, 87 m. amžiaus, 
mirė Arizonoje, išgyvenusi ten 
apie 30 metų. Jos laidotuvėmis 
rūpinosi jos giminaitė Lillian 
Alijošius, kuri pasirūpino kūną 
nulydėti į Chicagos Šv. Kazi
miero lietuvių kapines ir palai
doti šalia vyro ir motinos. 

— Albinas ir Rūta Strazdžiai 
Iš New Yorko nusikėlė gyventi 
į Sunny Hills, Fla. Čia jau dabar 
gyvena 43 šeimos ir 24 pavie
niai asmenys lietuviai. Iš viso 
jau sudaro 110 lietuvių kolonija. 
Bet žada atvykti čia gyventi ir 
daugiau. 

giesmių knygos. Daug pasidar
bavęs rengimo komitetas, vado
vaujamas J. Kavaliūno. Bet pati 
minėjimo aukštuma buvo nuo
stabiai didingas lietuvių pasiro
dymas Chicagos katedroje. 

Juoz. Pr. 

PO CICERO 
PASIŽVALGIUS 

x Tik 9.5%! Tik 9.5%! Tik 
9.5%! Tik 905%! Kas ir Kur? 
Naujo automobilio pirkimo 
paskolos KASOJE! KASA 
Lithuanian Federal Credit 
Union 598-1333 arba 737-2110. 

(sk.) 
x Elzbieta Kati l ienė ir 

J u l i u s Paulėnas , Krista 
navičiaus Fondo amžini mece
natai, bus pagerbti Fondo vaka
ronėje š.m. penktadienį, gruo
džio 4 d. 7:30 v.v. Jaunimo cen
tro kavinėje. Vakaronėje adv. S. 
Povilas Žumbakis skaitys pa
skaitą apie federalinę taksų re
formą ir bus įteikta Fondo stei
gėjo T. Vaclovo Gutausko, S.J. 
vardo metinė premija Mildai 
Budrienei, M.D. Kviečiame 
visus dalyvauti. u i 

International Institute of Wisconmn direktoriaus žmona Dirtka kalbasi su 
Milasiais (su vaikais). Ii kairės: V. Sužiedelienė per tautybių mugę Milwaukee 
lapkričio 20 22 dienomis. M „ „ . . , . . , 

Nuotr. R. Kubiliutrs 

Cicero namų savininkų valdy
bą sudaro pirm. A. Skopas, vice-
pirm. K. Razma, parengimų 
vadovė J. Skamienė, sekretorius 
J. Kuprys ir kasininkas A. 
Kizlaitis. Valdyba Janinos 
Skamienės darbštumo dėka lap
kričio 21 d., Šv. Antano pa
rapijos salėje surengė balių, 
kuris puikiai pavyko. Salė buvo 
labai gražiai išpuošta, maistas 
buvo skanus ir jo visiems susi
rinkusiems užteko ir dar liko. 
Bebaliavojant paaiškėjo liūdna 
žinia, kad kitais metais Lietu
vių Operos pastatymo nebebus 
ir linksma, kad be jokių atidė
liojimų Altos centro valdybos 
pirmininku išrinktas liaudinin-
.kų pirmininkas inž. G Lazaus
kas. 

Yra žmonių, kurie labai daug 
dirba ir daug gero padaro 
kitiems, bet jie platesnei visuo
menei nėra žinomi. Toks buvo 
a.a. Justinas Jasmantas, kurio 
ir pavardę mažai kas žinojo, bet 
visi žinojo „Justiną". Jis mokėjo 
visokius darbus ir eidavo pas 
tautiečius dirbdamas, dažnai ir 
be jokio atlyginimo. Kai kūrėsi 
Dainavos stovykla, jis ten ilgai 
dirbo, išvalė Spyglio ežeriuką ir 
ne vien už darbą nieko neėmė, 
bet dar stovyklai paaukojo 1000 
dol. Vėliau porą savaičių dirbo 
Hot Springs, padėdamas lietu
viams sutvarkyti bažnytėlę, net 
pats supirko medžiagą ir dar 
paaukojo 1000 dol. Kelis kartus 
stambiomis aukomis ir darbu 
parėmė savo Šv. Antano parapi
ją. Justinas dirbo pas Stasę 
Patlabaitę, turėjo nelaimingą 
atsitikimą ir trečioj dienoj 
neatgavęs sąmonės Loyolos 
universiteto klinikose mirė. 
Palaidojom lapkričio 25 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
blokas 28, sklypas 719, kapas 3. 
Liko brolis Viktoras, kuris 
daugiausiai jo mirtį pergyveno, 
sesuo Izabelė, brolis Kazys ir 
plati giminė. Buvo kilęs iš Vil
kaviškio apskr., Alvito valsč 

Lapkričio 26 d. Cicero mieste 

buvo didelė šventė, nes Chi
cagos lietuviai minėjo Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukak
tį. Buvo 10 vai. ryto padėkos šv. 
Mišios, kuriose dalyvavo visi 
trys išeivijos lietuvių vyskupai 
ir didelis būrys kunigų. Su 
vėliavomis dalyvavo Amerikos 
karo veteranų 9115 posto vyrai 
ir moterys, Cicero jūrų šauliai 
ir labai daug jaunimo. Pamaldo
se be parapijos choro, muziko 
Prapuolenio vadovaujami ispa
niškai giedojo pradžios mokyk
los mokiniai. Iš garbingų svečių 
pamaldose dalyvavo Balfo pirm. 
Marija Rudienė, krikščionių de
mokratų pirmininkas inž. An
tanas Rudis ir visa eilė kitų. Po . 
pamaldų parapijos salėje buvo 
pasisvečiavimas. 

Stepas Paulauskas 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
IR ADVENTO DVASIA 

Šv. Antano parapijoje, Cicero, 
111., per tris Advento sek
madienius rengiami adventiniai 
susikaupimai Marijos apsireiš
kimų temomis. Kun. Kęstutis 
Trimakas per Sumos lietuviškas 
Mišias 10:30 v.r. savo pamoksle 
supins to sekmadienio adven
tinę mintį su vienu kuriuo Ma
rijos apsireiškimu, o po Mišių 
rodys vaizdajuostę apie kurį 
nors apsireiškimą, jį komentuo
damas. 

Gruodžio 6 d. pamoksle per 
Mišias kun. Trimakas suriš Ma
rijos Nekaltąjį Prasidėjimą su 
jos apsireiškimo Liurde svarba. 
Po pamaldų parapijos salėje jis 
rodys ir komentuos vaizdajuos
tę „Fatima — Miracle of the 
Sun". Tai dokumentinis filmas, 
kuriame įpinti I Pasaulinio karo 
vaizdai, Fatimos reikšmė, 
Solženicynas, popiežiaus pili
griminė kelionė į Fatimą ir kt. 
Kun. Trimako komentarai 
iškels Fatimos apsireiškimus 
kaip kvietimą Dievo kilnuman. 

Visi kviečiami patirti adven
to dvasią, pasiruošti Kristaus 
atėjimui per Dievo Motinos 
apsireiškimus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzk Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


