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Viešpaties globojama 
Spaudos istorijoje turbūt 

sunku surasti kitą tokį panašų 
leidinį, kuris savo kelyje turė
tų tiek, galima sakyti, nenu
galimų kliūčių, kaip „LKB 
Kronika". 

Giliausio pogrindžio sąly
gomis, nuožmiausių persekio
jimų, moderniškiausių sekimo 
priemonių, šantažo, klastingų 
provokacijų apsuptyje, nere
tai ir savųjų šmeižiama, ji 
kruvinų aukų ir net gyvybės 
kaina tiesiog stebuklingu 
būdu liudija visam pasauliui 
didelę ir skardžią tiesą lietu
vių tautos tikinčiųjų priespau
dą ir vargus. Štai jau daugiau 
kaip 13 metų ji eina erškėčiuo
tu, tačiau tiesiu, Viešpaties 
rankos globojamu keliu. 
Neveltui jos ateities perspekty
va išreikšta gana aiškia ir 
logiška sąlyga: ji bus leidžia
ma tol, kol vyks tikinčiųjų 
persekiojimas. 

Neatrodo, kad ateistai būtų 
tokie naivūs ir nesuprastų, ką 
reiškia šitokia alternatyva. 
Tačiau puolimas prieš „LKB 
Kroniką" nemažėja, o priešin-
gai, metama vis nauji ofenzy-
viniai rezervai, naudojamos 
vis naujesnės ir rafinuotesnės 
priemonės jos suUkvidavimui. 

Provokacijų ir šantažo 
tinkle supančiota dalis Lietu
vos dvasiškijos. kuri taip pat 
bando smerkti „LKB Kroni
kos" veiklą. Taip ardoma 

vienybė, sėjamas nepasitikė
jimas. 

Dėl „Kronikos" keikiamos ir 
šmeižiamos ne tik Vatikano, 
bet ir kitos užsienio radijo sto
tys, kurios savo laidose naudo
jasi jos medžiaga. 

Neseniai vienoje ateistinėje 
brošiūroje — „Ateizmas, reli
gija ir ideologinė kova" 
(Vilnius, 1985) — atspaus
dintas net toks kurioziškas 
šedevras, kur rašoma: „reakci
niai e m i g r a n t a i v e i k i a 
i šbandy tu i m p e r i a l i z m o 
ideologinių diversijų metodu. 
Jie kuria propogandinius 
stereotipus apie tariamą tikin
čiųjų persekiojimą Tarybų 
Lietuvoje ir kartu ieško asme
nų, kurie, pasigavę šiuos 
stereotipus, savaip juos 
perdirbtų ir kaip tariamai 
autentišką medžiagą grąžintų 
ten, iš kur ji išėjo: lietuvių 
išeivijos antikomunistiniams 
sluoksniams... Pastarieji šią 
medžiagą stengiasi kuo akty
viau panaudoti ir ideolo
ginėms diversijoms prieš 
Tarybų Lietuvą, ir užsienio 
šalių viešajai nuomonei dezin
formuoti . P i r m i a u s i a j i 
perspausdinama (...) su rubri
ka , Užsienio spauda apie 
Lietuvą' " (p. 100). 

Įdomu, kaip šį „atradimą" 
premijavo aukštesnės KGB 
instancijos?.. 

J. Alvytis 

KATALIKAI PASAULYJE 
TRADICINIS 
KARDINOLŲ 
PRIĖMIMAS 

Clementina salėje Vatikane 
popiežius Jonas Paulius II 
susitiko su Romoje gyvenan
čiais Kardinolų kolegijos 
nariais ir Romos kurijos parei
gūnais. Tai tradicinis susitiki
mas Kalėdų išvakarėse, kurio 
metu Šv. Tėvas paprastai 
kalba apie svarbesniuosius 
Bažnyčios rūpesčius. Šiemet 
Jonas Paulius II šia iškil
minga proga išreiškė savo 
rūpestį pasaulio taika ir krikš
čionių bei visų tikinčiųjų 
vienybės ugdymu. Kelyje į 
taiką ir vienybę, popiežiaus 
Įsitikinimu, nepaprastai svar
bus įvykis buvo maldos už 
taiką susitikimas Asyžiuje, 
spalio mėnesio pabaigoje. Šis 
susitikimas, kuriame daly
vavo daugelio religijų atsto
vai, visus paskatino pilniau 
suprasti bendrą žmonijos 
kilmę ir bendrą tikslą, pažy
mėjo Šv. Tėvas. Visus žmones, 
nepaisant jų religinių ir ideolo
ginių skirtumų, apima tas 
pats dieviškas išganymo pla
nas, nes su kiekvienu žmogu
mi tam tikra prasme susi
vieni jo J ė z u s Kr i s tu s , 
priimdamas žmogaus prigim
tį-

NUTRŪKO PASITARIMAI 
Katalikų Bažnyčia Ni

karagvoje nutraukė dialogą su 
sandinistine valdžia, kuriuo 
buvo siekiama išspręsti 
Bažnyčios ir valstybės santy
kiuose iškilusias sudėtingas 
problemas. Iki šiol Bažnyčios 
ir valstybės atstovai Nikarag
voje susitikinėdavo kas dvi 
savaites, bet derybos nedavė 
jokių rezultatų. Valdžia at
sisakė patenkinti esminius 
Bažnyčios reikalavimus, kad 
ištremtiem vysk. Vegai ir 
vienam kunigui būtų leista 

Kardinolas John O'Connor. New Yorko arkivyskupas, lankydamasis Jordane, sustojo pales
tiniečių Baqaa pabėgėlių stovykloje susipažinti su vaikų vargana padėtimi. 

Maskva neleido kalbėti 
prezidentui 

sugrįžti atgal į kraštą ir kad 
valdžios uždarytai katalikų 
radijo stočiai vėl būtų leista 
veikti. 

CENTRAS VAIKU 
GLOBAI 

Vengrijoje Šiomis dienomis 
buvo įkurtas naujas katalikų 
centras vaikų invalidų slaugy
mui ir globai. Centro pastaty
mas ir įrengimas kainavo 25 
mil. florinų, kurių didžiausią 
dalj — 20 milijonų — surinko 
Vengrijos tikintieji, gi liku
sius keturis milijonus parūpi
no Federacinės Vokietijos 
katalikai ir vieną milijoną 
poskyri Vengrijos komunis
tinė valdžia. Iš pradžių centre 
bus priglausti ir slaugomi apie 
80 vaikų ir berniukų invalidų 
iki 18 metų amžiaus, vėliau, 
manoma centrą praplėsti 
tokiu būdu, kad jame galėtų 
būti priimti apie 120 jaunų 
ligonių. Tai jau antras Vengri
joje veikiantis katalikų cen
tras invalidų globai. Pirmąjį 
centrą 1982 m. įkūrė jau miręs 
kardinolas Lekai. 

DIENA U2 
GYVYBE 

Italijos vyskupų konferen
cija jau pradėjo pasiruošimus 
kasmetinei, jau devintajai 
dienai už gyvybės apsaugo
jimą, kuri bus minima vasa
rio pirmąją. Italijos vyskupų 
paskelbtame pareiškime pažy
mima, jog gyvybės apsaugoji
mas nuo pat jos prasidėjimo 
motinos įsčiose ligi pasku-
rinio atodūsio yra neatskiria
mai susijęs su taikos stiprini
mo pastangomis. Negali būti 
tikros taikos, rašo vyskupai, jei 
žmogaus gyvybė nėra pilnai 
apsaugojama nuo jai gresian
čių įvairių pavojų, jų tarpe nuo 
aborto, tai yra negimusios 
gyvybės žudymo ir eutanazi
jos. 

Pa lm Spr ings . — Sovietų 
Sąjunga atmetė Amerikos 
pasiūlymą, kad būtų pasikeis
ta Naujų Metų sveikinimais 
tarp Gorbačiovo ir prez. 
R e a g a n o a b i e j ų š a l i ų 
žmonėms 

Baltieji rūmai. laikinai 
įsikūrę Californijoje, kur prezi
dentas praleis trumpas darbo 
atostogas, pranešė sovietų 
atsisakymą leisti prezidentui 
kalbėti sovietų pavergtųjų 
šalių žmonėm, motyvuodami 
tuo, jog Amerika turinti 
neigiamą nusistatymą ginklų 
kontrolės klausimu. 

Maskvoje Užsienio reikalų 
ministerijos kalbėtojas Genna-
di Gerasimov pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga tokiam 
Amerikos vado pasveikinimui 
nemato pagrindo, kadangi 
Amerika a ts isakius i nuo 
neformalaus susitarimo Islan
dijoje nusiginklavimo reika
luose. Taip pat minėjo ir 1979 
m. ginklų susitarimo nesilai
kymą ir Amerikos nedaly
vavimą branduolinių 
bandymų sustabdyme. 

Penkių minučių metinis 

pasveikinimas pernai buvo 
pirmas, kai Amerikos ir sovie
tų vadai kalbėjo tų šalių pilie
čiams. Kai prez. Nixonas vizi
tavo Maskvą, jis kalbėjo 1972 
m. ir Leonidas Beržnevas 1973 
m. kalbėjo p*£ televizija 
amerikiečiams. 

P rez iden to s v e i k i n i m a s 
per A m e r i k o s Balsą 

Kazakai 
prieš rusus 

Maskva. — Sovietų Sąjun
goje oficialiai pranešta, kad 
k e l i š i m t a i s t u d e n t ų 
demonstravo prieš rusus 
Alma-Atoje, Kazakstano 
sostinėje. 

T a s s ž inių a g e n t ū r a 
praneša, kad Mikail Soloment-
sev, kuris yra politbiuro narys 
ir rūpinasi Komunistų parti
jos disciplina, lankosi Alma-
Atoje ir tariasi su miesto 
vadais. 

Prancūzų reporteris prane
ša, kad buvo sužeistų ir yra 
žuvusių. Sovietai daugiau 
jokio pranešimo neduoda. 
Daug užsienio žurnalistų norė
jo vykti į Alma-Atą, bet sovie 
tai nedavė jiems leidimo, nes 
tame mieste nesą kur apsi
stoti. 

Sovietų d is identas Roy 
Medvedev sako, kad riaušės 
buvo grynai tautinės, nes 
kazakai yra nusistatę prieš 
rusus. Religija šį kartą neturė
jusi reikšmės Jis sako, kad 
Maskva padarė klaidą, kai 
pasiuntė rusą užimti pirminin 
ko vietą. Daug sunkiau kaza-
kams yra dabar, negu kad buvo 
Kruščiovo laikais. 

Prezidentas tada pasinau
dojo Amerikos Balso radijo 
laidomis. Jo Naujų Metų 
sveikinimas buvo perduotas 
įvairiomis kalbomis. Savo 10 
min. žodyje, prezidentas sakė, 
kad abi šalys esančios arčiau 
viena kitos, negu kada nors 
prieš tai. Islandijos pasita
rimai išryškino pozicijas ir tai 
esąs pozityvus dalykas, nežiū
rint to. kad strateginio apsigy
nimo klausimu tie pasitari
m a i d a v ė n e i g i a m u s 
rezultatus Bet vis tiek žengta 
j priekį. Daugelyje dalykų 
padarytas didesnis progresas 
per dvi dienas Reykjavyke, 

ginklų negu diplomatai padarė per 
dvejus metus, kalbėjo prezi
dentas. Daug dar reikia 
padaryti, bet pažanga yra. 

Afgan i s tanas — 
sovietų V i e t n a m a s 

Jis pagyrė Sovietų Sąjungą 
už p a s k u t i n i u s į v y k i u s 
žmogaus teisiu srityje. Tai 
duoda daugiau pasitikėjimo 
abiem kraštam Jei tos teisės 
pažeidžiamos, dingsta pagrin
das pas i ta r imams. ,,Mes 
sveikiname daromą progresą 
toje srityje, kaip kad norė
tume, kad toks progresas būtų 
i r b r a n d u o l i n i ų g i n k l ų 
sumažinime", kalbėjo prez. 

Reaganas radijo kalboje sovie
tų tautoms. Vėliau prezidento 
kalba buvo transliuota per 
M a s k v o s rac i ją , t a č i a u 
išcenzūruota. Afganis tano 

reikalai išbraukti iš kalbos 
teksto. 

Paskirta 
pre»...j3 

Adelaidė. - lietuvių Karių 
Veteranų sąjungos „Ramo
vės" skyrius buvo paskelbęs 
konkursą set -įos veikalui. 
Buvo atsiųsta i'šimt kūrinių. 

Premijavimo komisiją suda
rė Vytautas V gylius, Janina 
Vabolienė. Viktorija Vitkūnie-
nė, Vytautas < >pulskis ir I,eo-
nas Gerulaitis 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kini jos demonstracijos, 
kurių metu buvo reikalau
jama demokratijos ir daugiu 
žmogaus laisvių, baigiasi dali
nu laimėjimu, nes kai kurių 
miestų vadovybės sutiko, kad 
sekančiuose rink'muose būtų 
renkami pozicijai ne vienas, 
bet keli kandidatai ir žmonės 
galėtų pasirinkti už ką balsuo
ti. 

— Wash ing tone naujasis 
Saugumo tarybos patarėjas 
prezidentui sudaro komisiją iš 
buvusių ekspertų I rano 
reikaluose prie įvairių prezi
dentų, kurie galėtų padėti 
suformuoti naują politikos 
kursą Irano reikaluose, ypač, 
kad būtų išvengta klaidų. 

— Romoje mirė kardinolas 
Pietro Parente, kuris jau buvo 
95 m. amžiaus. J is buvo 
v ienas iš vadovaujančių 
Bažnyčios teologų. Su jo mirti
mi Kardinolu Kolegijoje liko 
143 kardinolai, iš kurių 34 
negali balsuoti popiežiaus 
rinkimuose, nes yra 80 m. 
amžiaus arba senesni. 

— N e w Y o r k e Unisys kom
piuterių korporacija, kuri buvo 
sudaryta iš Burroughs ir 
Sperry korporacijų, praneša, 
kad turės nurašyti nuo 250 iki 
275 milijonų dol., nes pasku
tiniame metų ketvirtyje turėjo 
tiek nuostolio. 

— P a i m a Spr ings Baltųjų 
r ū m ų k a l b ė t o j a s L a r r y 
Speakes praneša, kad prezi
dentas nutarė padidinti 200% 
įvežimo mokesčius Europos 
vynui, džinui, sūriui, kumpiui 
ir kai kurioms marinuotoms 
daržovėms. 

— Wash ing tone gydytojai 
sako. kad CIA direktoriaus 
William C. Casey sveikatos 
stovis yra pakenčiamas. Prieš 
dvi savaites jam buvo padary
ta smegenų vėžio operacija ir 
jis yra Georgetovvn universi
teto H geminėje. 

— T o k y o paskelbta, kad 
Japonijos ministeris pirminin
kas šiais metais gaus tik 
27,700 dol. bonų. 

Komisija vienbalsiai premi
ją paskyrė Adomui už jo kūri
nį ..Paskutinė valia". 

Atidarius pridėtą voką. 
paaiškėjo, kad slapyvardžiu 
pasirašęs Adonis yra Anatoli
jus Kairys. Jam paskirta 500 
dol premija. 

Kardinolas aplankė 
palestiniečius Jordane 
Amman. — Kardinolas 

John O'Connor, Nevv Yorko 
arkivyskupas, Jordane lankė
si palestiniečių pabėgėlių 
stovykloje, buvo jų mokykloje 
ir vaikščiojo jų purvinose 
gatvėse. Baigęs savo vizitą, 
kardinolas kalbėjo žurnalis
tams: „Niekas negali išeiti iš 
čia nesusijaudinęs, maty
damas palestiniečių vargą". 
Jis lankėsi Baqaa palestinie
čių stovykloje. Jų netoli sosti
nės Amman yra 10. Vaikučiai 
kard inolu i da inavo ir 
atsakinėjo į klausimus. 
Kardinolas lankė vieną šeimą 
iš 14 asmenų, kurios vyras, jo 
dvi žmonos ir vaikai gyvena 
dviejuose kambariuose, kurie 
yra dvylikos pėdų didumo 
kiekvienas. 

Izraelio reakcija 

Kardinolas vizituoja Viduri
nius Rytus. Praėjusį pavasarį 
jis buvo Libane ir to vizito 
metu pasakė, kad palestinie
čiai turi turėti savo kraštą. 
Tada Izraelis tuoj pat reagavo 
ir pakvietė kardinolą atvykti į 
Izraelį ir vietoje pamatyti kitą 
pusę. Ypač Amerikos žydams 
nepatiko šis kardinolo išsi
reiškimas. Ketvirtadienį kard. 
O'Connor atvyko į Izraelį. 

Žiaurios stovyklų 
sąlygos 

Jo lankymasis palestiniečių 
stovykloje sukėlė nepalankius 
atsiliepimus žydų tarpe. Pales
tiniečių stovykloje gyvena 
apie 65,000 žmonių, dauguma 
jų yra pabėgę iš Vakarų Kran
to karo metu 1967 m. Čia jie 
turi 334 mokytojus ir 5 gydy
tojus, kuriuos remia Jungti
nės Tautos. Vienas daktaras 
kardinolui pasakojo, kad 
vienas iš 50 vaikų yra neda-
valgęs ir vienas iš 10 yra per 
mažo svorio. Gyvenimo sąly
gos šioje sotovykloje esančios 
toli nuo to. kas žmogui yra 
būtinai reikalinga. „Kas 
jaučia žmogišką atsakomybę, 
turi pamatyti šią stovyklą. 
Mes negalime būti akli šiam 
dalykui ir aš noriu ką nors 
daryti", kalbėjo kardinolas. 

Kur turi gyventi 
palestiniečiai 

Izraelis sako, kad pales
tiniečiai toje stovykloje nori 
gyventi tik politiniais sume
timais. Jie galėtų išsiskirstyti 
po kitus kraštus. Kardinolas 
sakėsi negalįs į tai atsakyti, 
bet manąs, kad. jei būtų 
įmanoma, jie tai padarytų, nes 
gyvenimas stovykloje yra 
nepakenčiamas. Pontifikalinė 
Palestinos misija aprūpino 
juos minimaliniais klasės 
reikmenimis vaikams ir iš to 
bendradarbiavimo žino. kad 
palestiniečiai ten gyvena tik iš 
būtino reikalo ir nori surasti 
nuolatinę vietą. Juos negali
ma išsklaidyti, sakė kardino
las. „Aš jaučiuos airis, ir visa
da, kai kalbu apie tėviškę, apie 
gimtinę, jaučiu mistinį ryšį su 
ja, kuris įpareigoja". Visi 
žmonės turi teisę apspręsti 
savo likimą. Izraelis turįs 
šaukti galingu balsu pasau
liui apie šią problema. Tai 
esanti labiausiai sprendimo 
reikalinga padėtis, nes nuo to 
priklausys Vidurinių Rytų 
taika, aiškino reporteriams 
kardinolas. 

Kardinolas išvengė atsaky
mo, kur palestiniečiai turėtų 
gyventi, koks jų statusas tun
tų būti: suvereni valstybė ar 
koks nors protektoratas, kuris 
pats save valdytų. 

Amerikos žydai pasisakė. 

kad kardinolas turėtų nebe 
važiuoti į Izraelį. Ypač tai 
pabrėžė B'nai B'rith prezi
dentas Seymour Reich. Ameri
kos hebrajų kongregacijos 
rabinas Alexander Schindler 
sako, kad tai esąs Vatikano 
politikos ėjimas ir kard. 
O'Connor neturėtų lankytis 
Izraelyje. 

Atšaukė pas imatymą 
Po to, kai buvo sutarta ir 

nustatyta kardinolo Izraelyje 
vizito eiga, Jeruzalėje su 
premjeru Yitzhak Shamir ir 
Izraelio prezidentu Chaim 
Herzog, kardinolas atsisakė tų 
abiejų vizitų, sakydamas, kad 
Vatikano protokolas draudžia 
kardinolui vizituoti Izraelio 
valstybės vadus Jeruzalėje. 
Amerikos Žydų Kongresas 
pareiškė, kad Vat ikanas 
duoda pirmenybę arabų 
tautoms prieš Izraelį. Savo 
i š l e i s t a m e o f i c i a l i a m e 
pareiškime Žydų Kongresas 
pareiškia, kad yra aukščiau
sias laikas Vatikanui sutikti 
su realiu Jeruzalės statusu 
kaip Izraelio sostine. 

J e ruza l ė — 
tarp taut in is mies tas 

Vatikano oficialūs asmenys 
pareiškė, kad tuo atveju neda
ro jokių pareiškimų, kol nebus 
išgirstas paties kardinolo 
pranešimas, kuris kitą savai
tę atvyks į Romą. Popiežius 
nori pagerinti santykius su 
Izraeliu, tačiau žydai jį kriti
kuoja, kad tai nedaroma 
greitai, bet delsiama. Šven
tasis Sostas neturi diploma
tinių ryšių su Izraeliu ir su 
Jordanu. 

Vatikanas norėjo, kad Jeru
zalė būtų tarptautinis mies
tas, kurio kontrolė nebūtų 
pajungta kokiai nors valsty
bei. Popiežius Jonas Paulius II 
nori. kad būtų Jeruzalei pripa
žintas ir garantuotas specia
lus miesto statusas, kaip cen
t r o t r i m s r e l i g i j o m s : 
krikščionybei, islamui ir 
judaizmui. Bet to nenori pripa
žinti Izrzelis, sakydamas, kad 
Jeruzalė yra amžinoji Izraelio 
sostinė. 

Siūlo konferenciją 
Kard. O'Connor pasisakė 

siūlysiąs Vatikanui imtis 
iniciatyvos sukviesti tarptau
tinę konferenciją Vidurio Rytų 
taikos klausimams spręsti. 
Izraelis iki šiol laikosi nusista
tymo tartis tik su kiekviena 
šalimi atskirai. Tos arabų 
vyriausybės, kurios taip pat 
pasisako už tarp taut inę 
konferenciją, mano, kad tai 
galėtų padaryti penkios 
Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos valstybės arba Ameri
ka ir Sovietų Sąjunga. Ameri
kai sovietai šioje konferenci
joje yra nepriimtini. Pagal 
kardinolą, popiežiškasis auto
ritetas turėtų moralinį pagrin
dą tokiai konferencijai. 

KALENDORIUS 
Sausio 3 d.: Florencijus. 

Genovaitė. Aimas, Iiesnelė. 
Sausio 4 d.: T r y s Kara

liai. Eugenijus, EI z. Seton. 
Arimantas. Ardanga. 

Sausio 5 d.: Jonas Neum.. 
Emilija, Vytautas, Gedutė. 

Sausio 6 d.: Melanijus. Mak-
ra. Arūnas. Ginda. 

ORAS 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31. 

Temperatūra šeštadienį 32 
1„ sekmadienį 34 L, pirmadie
nį 35 1.. antradienį 35 1. 



DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. sausio mėn. 3 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

VAKARONĖ SU DR. A. DAMUŠIl 
Pirmojoje šio sezono Chica-

gos ateitininkų sendraugių 
skyriaus ruoštoje vakaronėje 
buvo sutikta prof. dr. Alfonso 
Šešplaukio-Tyruolio knyga 
„Lietuva pasaulinėje literatū

r o j e " . A n t r o j i v a k a r o n ė 
gruodžio 5 d. Jaunimo centro 
kavinėje buvo skirta svarstyti 
klausimą ..Kaip spręsti energi
jos problemą ateities Lietu
voje?" Klausimui atsakymo 
ieškojo dr. Adolfas Darnusis. 
Jo pasiklausyti vakaronėn 
susirinko gražus būrys klausy
tojų. Pranešėją publikai 
pristatė prof. dr. Algis Nor
vilas. 

Savo pranešimą dr. A. 
Darnusis pradėjo iškeldamas 
du mokslininkų tyrinėjimų 
duomenis, apie kuriuos rašo 
šiandieninė spauda. Pirmiau
sia, biologai izoliavo geną, 
kuris kontroliuoja augalų 
atsparumą šalčiui. Čia aiški 
svarba Lietuvos ūkiui: jei būtų 
atrastas būdas prailginti 
augalų augimo periodą, tai 
žemės ūkiui būtų nuostabus 
laimėjimas. Antrasis atra
dimas: šiltadaržio efektas. 
Žemė pasirodo yra apsupta 
anglies dvideginio kailinu
kais, kurie kasmet didėja ir 
mūsų žemės temperatūra kyla. 
Kanadai ir Lietuvai toks 
klimato atšilimas būtų visai 
pravartu. 

Dr. Darnusis pastebėjo, kad 
arabai davė pasauliui dova
ną, k a i n a f t o s s t a t i n ę 
pardavinėjo po tris dolerius — 
tai reiškė maždaug centą už 
naftos svarą. Iš šios naftos tik 
'•>'"• yra naudojami išmin
tingai (cheminėje pramonėje). 

TESĖTI 
PAŽADAI 

Bičiuliams raginant, adv. 
Bronius Plokštis išėjęs į pensi
ją rašė savo atsiminimus. 
Kaip pats pastebi, rašė neban
dydamas ką nors pagražinti, 
girti ar nuvertinti Aprašė 
jaunystės užsimojimus, pasi
traukus iš seminarijos ryž
t i ngas p a s t a n g a s baigti 
gimnaziją, o vėliau ir univer
sitetą: sėkmes ir nesėkmes: 
sovietinės okupacijos NKVD 
agentų provokacijas ir sau
gumo rūsiuose praleistas die
nas. 1981 metais mirdamas 
visa tai paliko užrašuose, ku
riuos žmona velioniui buvo 
pažadėjusi išleisti. Ir tesėjo. 

Š.m. rugsėjo 20 d. Adelaidės 
ateitininkai L.K. Centro salė
je suruošė Antaninos Plokš-
tienės išleistos Broniaus atsi
minimų knygos „Nueitas 

kelias" susi tiktu ves. 
Sendraugių p i rmin inkas 

Aug. Kubilius keliais saki
niais apibūdino velionio ryšį 
su ateitininkais. J is vienas iš 
ateitininkų atsikūrimo pra
dininkų Adelaidėje. Ilgametis 
sendraugių p i rmin inkas , 
moksleivių organizatorius, 
vėliavos fundatorius, vienas iš 
Lietuvių Caritas — parapijos 
kūrėjų. J i s ir šiandien gyvas 
mūsų tarpe savo knygos atsi
minimais. Tam ryšiui paryš
kinti prie ant staliuko pasta
tyto velionio portreto, Kęstučio 
korporacijos kepuraitės ir juos
telės. Augustinas uždegė porą 
žvakių ir autorių bei knygą 
apibūdinti pakvietė Pr. Pus-
dešri. Jz. Stepaną ir EI Var
nienę. 

P. Pusdešris papasakojo 
visą eilę linksmų nuotykių iš 
B. Plokščio gyvenimo; kaip 
ateitininkai suruošę Broniui 
iškilmingą 65 metų sukakties 

o likusieji 97% sudeginami. Iš 
naftos gaminami šeši pagrin
diniai chemikalai. kuriais 
grindžiama kita cheminių 
medžiagų ir gaminių pramo
nė. Štai etylinas gaminamas 
bilijonais tonų. Kyla klausi
mas, kuo galima pakeisti naf
tą šių cheminių žaliavų gamy
boje . S iū los i v a d i n a m i 
agrochemikalai. (kaip kontra
stas petrochemikalams), tai 
etanolis ir metanolis. Pranešė
jas iš arčiau pažvelgė, kiek 
žemės ploto Lietuvoje reikėtų 
užsodinti bulvėmis, medžiais, 
linais, kad iš šių augalų būtų 
galima gauti žaliavas etano
lio ir metanolio gamybai. 
Išvadoje dr. Darnusis pastebė
jo, kad Iietuva be didelių bėdų 
galėtų persiformuoti j industri
ni žemės ūkj. 

Po dr. Adolfo Damušio 
pranešimo, kuris buvo paįvai
r i n t a s ekrane skaidrėmis 
p a t i e k t a i s d u o m e n i m i s 
(paskaitininkui talkino Jadvy
ga Damušienė prie projekcijos 
aparato), išsivystė įdomios 
diskusijos, kuriose dalyvavo 
dr. Kazys Ėringis. kun. dr. 
Petras Daugintis. SJ. Juozas 
Končius. Viktoras Naudžius, 
Adomas Viliušis. Aleksand
ras Valavičius ir kiti. Ypač 
įdomu buvo girdėti apie 
Brazilijos patirtį, gaminant 
etanolį iš cukrinių nendrių ir 
metanolį iš eukaliptų. Vaka
ronės dalyvius dr Algis Norvi
las kvietė prie kavos ir vaišių 
stalo, kurį paruošė Marytė 
Sal ikl ienė. Dalyviai dar 
greitai nesiskirstė namo ir 
šnekučiavosi savo tarpe. 

-/. Sakėnas 

šventę įteikė jam dovaną — 
Kęstučio korp. kepuraitę ir 
juostelę, kaip jubiliatas giliai 
sujaudintas iš džiaugsmo 
pašoko ir visus rengėjus ir 
rengėjas išbučiavo... 

Jz. Stepanas, aptardamas 
knygą, stabtelėjo prie joje ap
rašytų autoriaus gyvenimo 
įvairių laikotarpių, sufor
m a v u s i ų jo c h a r a k t e r į . 
Namuose, nuoširdžiai tikinčių 
lietuviu tėvų šeimoje aug
d a m a s kalba l ietuviškai 
Pradėjęs lankyti dvaro ūkve
džio vaikų mokyklą, su moki
niais kalba lenkiškai. Pamo
kos dėstomos ir atsakinėjamos 
rus iškai . Tų trijų kalbų 
maišatyje jis gyvena, lanky
damas ir Raseinių miesto 
mokyklą. O vis dėlto, kaip 
kalbėtojas pabrėžė, Bronius tų 
trijų kultūrų sankryžoje aug
damas ir bręsdamas, į gyve
nimo vieškelius išėjo ir reiš
kėsi kaip nuoširdus katalikas, 
kaip nepalaužiamas, nepap-
perkamas lietuvis patriotas. 

Kunigų seminarijoje per 
trejus metus galutinai subren
dęs ir pajutęs, kad: „Domine, 
non sum dignus", — „netinku 
kunigo pareigoms". — Bro
nius grįžta į pasauliečių gyve
nimą. 

Po ilgesnių pastangų ir ryž
tingo darbo Bronius išlaiko eg
zaminus į Šiaulių gimnazijos 
aštuntą klasę. Čia jis su iš ne
priklausomybės kovų į gimna
zijos suolus grįžusiais sava
n o r i a i s i š m o k y k l o s 
pasilinksminimų veja lauk 
lenkiškąsias mozurkas ir kitas 
svetimybes. 

Ketvirtais universitetinių 
studijų metais atleistas iš 
tarnybos tvirtai pasižada nie
kada negrįžti į valdiškos 
tarnybos kėdę. Ir tą pažada 
ištesi. 

Gavęs teisininko diplomą, 
stoja į prisiekusiųjų advokatų 
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Per iškilmingas Sv. Mišias Federacijos vadas Juozas Polikaitis įteikia taurę Federacijos dva
sios vadui dr. kun. V. Cukurui. 

PADĖKOS DIENOS KURSAI 
Padėkos dienos šventės 

išvakarėse pavargę kursantai 
atbildėjom į Dainavą kur
sams. Mus susitiko dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun, komen
dantas Audrius Polikaitis ir 
septyni kiti vadovai. 

Išsimiegoję Padėkos dieną ir 
kursus pradėjom sv. Mišiomis 
ir s k a n i a i s pus ryč ia i s . 
Entuziastingai ėjome pasi
klausyti dr. Dalios Katiliūtės-
Boydstun paskaitos, apie 
supratimą ir pripratimą. Pra
džioje manėme, kad tai leng
va tema mes suprantam ir pri-
prantam. Bet kai turėjome 
išrašyti 10 svarbiausių daly
kų gyvenime ir jų paeilinę 
vertybę — darėsi sunkiau. Tai 
truko gana ilgai, nes mes visi 
pripratome prie šių dalykų ir 
nesustojome pagalvoti apie jų 
reikšmę mūsų gyvenime. Taip 
ir supratome koks svarbus yra 
Dievas, talentas, draugai ir 
kiti dalykai mūsų gyvenime. 

P a m a n k š t i n ę p r o t ą , 
pamankštinome ir protinę 
įtampą sukelian6omis fut
bolo rungtynėmis. Žaidėme 
visi, oras buvo gražus — snie
go nebuvo, bet ledas Spyglyje 
žibėjo nuo saulės spindulių. 
Gerai, kad po įtemptų rung
tynių buvo diskusinio pobū
džio paskaita, nes buvo sunku 
ramiai sėdėti. Šią paskaitą 
paruošė 3 vadovai — Ona 
Žukauskaitė, Gytis Liule-
vičius. ir Dalia Polikaitytė. 
Ona kalbėjo apie šeimyninius 
konfliktus. Žinoma, kad šei
mose atsiranda konfliktų. 
Kiekvienas pasipasakojom 
nors po vieną. Paaiškino, kad 
kai atsiranda konfliktai — 
prasideda karai. Taip netu
rėtų būti. Supratę šeimos svar-

padėjėjų eiles. Besiversdamas 
a d v o k a t ū r a nuoš i rdž ia i 
rūpinasi tiek privačių, tiek ir 
organizacijų bylomis. Pokal
biuose su klientais korek
tiškas ir paslaugus. Jam sveti
mas melas ir apgaulė. Jautrus 
įžeidimams. Šių teigimų ilus-
tracijai Elena Varnienė iš atsi
minimų knygos gyvai perskai
to mūsų operos žvaigždei 
Kiprui Petrauskui iškeltosios 
baudžiamosios bylos aprašy
mą. Už įžeidimą Kipras 
nubaudžiamas dviejų dienų 
namų areštu. 

Pabaigai iš magnetofoninės 
juostelės prabyla pats Bro
nius. Išgirstame, kaip sovietų 
saugumas jiems tarnaujan
čių lietuvių rankomis uždaro 
jj saugumo rūmų rūsyje. Kas 
ir kaip jį tardo ir t.t. 

Knygos sutiktuvės baigtos 
tautos himnu. Jam nuskam
bėjus, A. Plokštienė visus 
apdovanojo atsiminimų kny
ga ir pakvietė vaišėms — gerai 
vakarienei su vynu. kava ir 
kitomis gėrybėmis. Knygos 
sutiktuvėse dalyvavo apie 
š i m t i n ė sąmoningesn ių 
Adelaidės lietuvių. 

Peržiūrėjęs Br. Plokščio 
užrašus, tekstą „Nueito kelio" 
atsiminimų knygai atrinko, 
kalbą išlygino, viršelį nupiešė 
ir viską spaudai paruošė 
poetas Pr. Pusdešris. Atspaus
dino „Tėviškės aidų" spaus
tuvė. Išleido Broniaus našlė 
Antanina Plokštienė. 

Jz. St. 

bą ir reikšdami dėkingumą už 
šeimą, nariai konfliktus turė
tų išspręsti kalbomis, ne 
karais. 

Gytis kalbėjo apie mokyklą. 
Jo paskaita prasidėjo klau
simu: „Kodėl reikia eiti į 
mokyklą — ar vien tik 
išmokti skaityti ir rašyti? 
Paaiškėjo, kad mokykla yra 
kaip antra šeima. Mokykla 
nėra tik pastatas, bet aplinka, 
kur žmonės gali susieiti—pasi-
linkminti ir pasidalinti tuo, ką 
jie išmoko. 

Dalia nagrinėjo, kad para
pija taip pat yra šeima todėl, 
kad visi tiki į tą pat} daly-
ką.Ji klausinėjo, ar mums yra 
svarbu turėti l ietuviškas 
parapijas, kaip jas išlaikyti, ir 
ar svarbu turėti Dievą mūsų 
gyvenime. 

Iškilmingai vakarienei šei
mininkė iškepė skanius kala
kutus ir skanėstų. Vakarop 
susibūrėm į būrelius disku
tuoti įvairias temas. Buvo 
pateiktas klausimas: „Jeigu 
grįžus namo Jėvai pradėtų su 
tavim angliikai kalbėti — 
kaip atsakytum? nukėlė mūsų 
mintis į ateities galimybes. 

Tada prasidėjo žaidimas 
„Koks prots". Buvo ne tik še
šios kategorijos, bet ir labai 
sunki — Liulevičių — Proto 
„sproganysis" (Brain busterL 
Baigus žaidimą, visi nuėjo 
miegoti. 

Penktadienio ryte mus pri
kėlė skanus blynų kvapas. 
Nuo šio valgio prasidėjo kur
santų 3 minučių iškalbos: 
Elena klausė „Ar vištos 
sapnuoja?'* Rasa — „Kodėl 
skautai ir ateitininkai nesu
gyvena?'", o Gitą — „Kodėl 
žolė žalia?" ir kt. klausimai. 

Mūsų ry t inė p a s k a i t a 
„Pareiga ir pasitenkinimas'" 
buvo pravesta Dovo Šaulio. 
Pareiga yra tai. kas turi būti 
atlikta: pasitenkinimas — 
malonumas. Kalbėjom apie 
pareigas ir pasitenkinimus 
mūsų šeimai, organizacijoms, 
tautai ir kitoms bendruo
menėms. Iš to sprendėme 
pareigas Lietuvai — kalbėti 
ta kalba, rašyti laiškus gimi
nėms bei kaliniams, ir tik 
bendrai duoti teisingą infor
maciją apie Lietuvą. 

Pavalgę priešpiečius ėjome 
laukan atsigaivinti žaisdami 
futbolą. Aiškiai matėsi, kad 
mergaičių komanda žaidė 
smarkiau už berniukus. 

Vėjo Liulevičiaus tema buvo 
išsami. J is pasirinko nagrinė
ti 5 šventuosius — šv. Povilą, 
kuris daug keliavo; Šv. Pijų, 
kuris labai mėgo lietuvius, 
ragino visą atsinaujinti Kris
tuje; Šv. Kazimierą, kuris 
badavo ir yra vadinamas 
jaunimo šventuoju; Šv. Tomą 
Akvinietį, kuris yra svarbiau
sias katalikų teologas, ir 
mokslo šventasis; Šv. Pran
ciškų, kuris rūpinosi teisin
gumu. Kiekvienas šventasis 
pergyveno kokią krizę, yra 
užtarėjas ir artimas su Dievu. 

Po vakarienės buvo susikau
pimo vakaras. Šiltai apsi
rengę aplankėm lauke stotis, 
ir mąstėm apie Dievo mums 
duotus talentus. Įspūdingą va
karą baigėm šv. Mišiomis ir 
pasivaikščiojimu pušyne. 

Kitą rytą po pusryčių 

N'uotr. G. Kriaučiūnienės 

klausėmės A. Barzduko 
paskaitos apie vadą. Pirmiau
sia sužinojome kelias vado 
ypatybes. A. Barzdukas kaip 
pavyzdį nurodė P. Dovydaitį ir 
S. Šalkauskį. Jų abiejų Šimto 
metų gimimo sukaktys yra 
šiais metais. P. Dovydaitis 
buvo pirmas „Ateities" redak
torius, įstojo j ateitininkiją 
1908 m. ir 1925 m. buvo 
išrinktas Ateitininkų II-jo kon
greso vadu. S. Šalkauskis — 
„Romuvos" žurnalo redak
torius buvo ir lietuvių filoso
fijos tėvas. 

Pasisot inę . pasigimnas
tikavę, susirinkome klausytis 
šių kursų paskutinės paskai
tos. Dr. V. Vygantas kalbėjo 
apie 5 atitininkijos principus 
ir ką jie reiškia jaunimui šio
mis dienomis. 

Paskutinį vakarą išreiškėm 
Dievui padėką už pasise
kusius kursus ir suvaidinome 
vaizdelius apie kursų įvykius. 
Smagiai šokom paskutiniuo
sius šokius. Pilni prisiminimų 
kitą rytą skirstėmės tikė
damiesi sugrįžti kitais metais. 

Garbė Kristui. 
Vaiva Vygantaitė 

PIRMIEJI ATSILIEPĖ 
Į Ateitininkų federacijos 

v a l d y b o s a t s i š a u k i m ą 
steigiant Ateitininkų fondą 
stambiomis aukomis atsiliepė: 
dr. Adolfas ir Jadvyga Damu-
šiai, Justas ir Janina Liepo-
niai, A. ir S. Valauskiai. Kol 
bus sudarytas Ateitininkų 
fondo komitetas. prašome 
aukas siųsti Ateitininkų 
federacijos iždininkui Stasiui 
Tamulioniui, 409 50th Place. 
Western Springs, IL 60558. 
Čekius rašyti: Lithuanian 
Catholic Federation Ateitis, 
Inc. Aukotojų pavardės bus 
p a s k e l b t o s spaudoje ir 
prisiųsti pakvitavimai. 

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i* a n k s t o 

m e t a m * 1/2 m e t ų 3 m ė n 
Chicago ir Cook County $53.00 $30.00 $20.0C 
Kanadoje ' U S A . d o l ) $53.00 
Užsienyje $53.00 
Kitur — Amerikoje . . $53.00 
Sava i t in i s iSestad. p n e d ) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

$20 .00 
$20.00 
$20 .00 

• Administracija dirba kas 
dien nuo 8:30 iki 4:30. fteftta-
dienia i j nuo h:30 iki 12:00 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
• v i i i — i u j , šeš tadienia i s nedir
ba 

• Redakci ja s t r a i p s n i u s ta i so s a v o 
nuožiūra. N e s u n a u d o t ų s tra ipsn ių 
n e s a u g o . J u o s g r ą ž i n a tik iš anks 
to sus i tarus . Redakc i ja už skel
b imų turinį n e a t s a k o . Ske lb imų 
k a i n o s p r i s i u n č i a m o s g a v u s prašy
mą. 

DR. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras •' chirurgas 

FamHy Madlcal Cllnic 
217 E. 127 St — Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Cooimurvty Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 2S7-226S 

0R. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60620 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

IŠ MOKSLEIVIU 
VEIKLOS TORONTE 

Toronto moksleiviai atei
tininkai lapkričio 9 d. suruošė 
pyragų išpardavimą, kuris 
atnešė arti 100 dol. pelno. 

Grudžio 7 d. buvo Toronto 
ateitininkų kūčios. Gražiai 
pasirodė moksleiviai, kalbė
dami apie Kalėdas seniau ir 
dabar. Baigdami paprašė 
atskirų dalyvių pasidalinti 

mintimis, kaip jie ruošiasi 
švęsti Kalėdas. Gražiai pasi
rodė ir jauniai. Tarp pasiro
dymų valgėme skaniai paruoš
tą vaka r i ene is* dvylikos 
tradicinių kūčių valgių. 

Indrė Freimanaitė 

DR. IRENA KURAS 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIR'JRGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR CDOS CHIRURGUA 

(Auglia; nuimami ofise) 
2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. 434-5849 rve'kia 24 vai) 

^irm.. antr. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OrTOMETRlSTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. - 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 1-
antr. ir penkt 10-4. šešt 10-2 vai 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BU1LD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal iianataiiMH 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPFCl.ALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandom pagai susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEYlClUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6441 S . Pu lask i R d . 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

0R. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hvvy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
n \ \ T V GYTO TOJA 
"356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 5«8-2131 

\ alando-, pagal susitarimą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai ) vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagai susitarimą, 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LICOS CHIRURGUA 

2636 VV. 7tst Street 
Priima trfoad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvcrtad nuo 1C ( r iki 6 v v 
Svsitanmui >kambint 436-5566 

6132 S. Kedzie Ave., C hkago 
VVA 5-2670 arba 48"-44 4I 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo i'oos 
Necr-.irurgims išsiplėtusių venų 

•r hemoro'du gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt, antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoiu ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDiNG 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

Ant 95tn St t oiokas i >ytus njc Robe-ts Rc.i 
Tai. 598-8101 Vai pagai susitarimą 

Tai. RE-Hance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 Wa«t 59th Stroet 
Vai., pirm . antr.. ketv ir penkt 

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

Tel. ofiso ir buto: Ol.vmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
C.YDY TOIAS IK C M R U R C A S 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kascier 1 iki 8 vai \vk 

išskyrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

OR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėles 
tilteliai, plokšteles ir bendrou praktika 

2659 W. 59 St. C h i c a g o 
Tai . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

KLDIKIU !R G O S 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDiNG 
3200 VA'. 81st Street 

O f i s o tel. RE 7-1168; 
Rezid. 3 8 5 - 4 8 1 1 

Dr. T u m a s o n i o ofisą perėmė 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - V I D A U S LIGOS 

2 4 5 4 VV. 71st Street 
434 -2123 

Pirm 2-7. Antr. ir 
ketv O-i 2 Penkt 1 1-2 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURC \ b 

4255 VV. 63rd St. 
v a ! . pagai susitarimo: pirm ir ketv 12-4 

o-o. antr 12-c; peni-1 1C-12: 1-o 

Tel . 4 3 6 - 7 7 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Šrdies ligos 

6132 S. Kedz ie Ave . , Ch icago 
Valandos paga> sus'tarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
U R l O f f l D I N t S LIGOS 

CHIRURGUA 
e l 3 2 S. Kedzie. Chicago Iii. 

Te!. 9 2 5 - 2 6 7 0 
1185 D u n d e e Ave. . Eigjn. III. o0I20 

Tel. 742-0255 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS CHIRURC'.iiA 

C hicaajo Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos >aga! susit.inm.i 

DR. L D. PETREIKIS 
DAT. GYDYTOJA 
8104 S Roberts Road 

I mvlia i vakaru- nuo Harlerr Avt 
Tel. 563-0700 

\ alandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
K.iiha 1 t f »įj> • 

OPTOMETRIST AS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact \cr.-' -
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5140 

Vai paK.il suMt.irima Uždarvta trei" 

Dr Tumasonio pana pcrėmr 

T. RAMA. M.D. 
Sp<\ i.ilvbe ( binacuįįj 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 Rez. 852-088O 
Vai p r m a n t r . ketv. ir renk; 

3 iki 7 % \ Tik -uMt.iruš 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Sptoątybi \ iabaj, m r laudu l , v 

2636 W. 71 st St.. Chicago III. 
Tat.: 436 0100 

11SOO Southwast Hlqh-*>y 
Paloa Haigfets. m. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSI r^ IR 

P R O S T A T O CHIRLRCUA 
2656 VV 63rd Street 

Vai antr I-4 r-p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel . 776-2880 . rez 448-5545 

Edmundas Vižlnas, M.D.. S.C. 
Specialybė V ,daus !:C>J Rvdvto.a. 

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

\'a!and<«. pagal -usitanma 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 
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Taika žemėje 

ŽMONIJOS 
TROŠKIMAS 

daugely kraštų, nepaisant 
sutarčių, gražių žodžių ir 
tarptautinių konferencijų. 

Didžiausias ta ikos priešas 
yra ideologijos, bijančios, kad 
k i t a i p m a n a n t i s žmogus 
nepasireikštų savo krašte, 
savoje valstybėje ir vienas 
žmogus „nesugriautų" prie
vart inės sistemos. Tai daro 
komunist inės valdžios, kurios 
savo ideologiją bando kitiems 
prievarta primesti, bet labai 
bijo svetimų ideologijų, ypač 
tikėjimu pagrįstų. 

Tuos taikos priešus paša
linti tai kovoti prieš t au ta s ir 
valstybes, kurios negerbia 
žmogaus ir žmonijos, kurios 
žmogų laiko tik darbo , ekono
mijos, valstybės įrankiu arba 
nesirūpina, kad žmogus pakil
tų iš vargo, skurdo, blogo 
materialinio ir dvasinio gyve
nimo. Taip daro tie kraštai ir 
tos valstybės, kur y ra įsivieš
patavęs žmogaus išnaudoji
mas , kad tur t ingas taptų dar 
turtingesnių, kad politikas 
būtų amžinai politikos, nors 
klaidingos, vairuotojas. Tai
kos troškimas ten neįvyk
domas kitaip, ka ip žmogaus 
širdyje įdiegiant užuojautą 
k i tam žmogui ir norą jam 
pagelbėti. 

Prieš dvidešimt metų popie
žius Paul ius VI išleido encik
liką ,,Populorum Progressio" 
ir Naujuosius Metus paskelbė 
taikos diena, kad visi žmonės 
prisimintų taikos pasaulyje 
reikalą. Taikos atsišaukimą 
pakartojo popiežius J o n a s 
Paulius II šių 1987 metų 1 die
nai, nes ta ika ir dabar visos 
žmonijos t rokštama, ta ika lyg 
visos žmonijos tikslas. Bet 
apie tikrąją taiką negalvoja 
daugelis valstybių, ginklais 
barškindamos viena kitai ir 
kalbėdamos apie taiką tik 
svetimiesiems. Apie taiką dau
giau ka lba kaip tik tie, kurie 
taikos visiškai nenori. Taika 
sukliudytų j iems plėsti savo 
klaidingą ideologiją, savo p r i e 
vartinę politinę sistemą per
sekiojimus ir bausmes kalė
jimais ir sunkiųjų darbų 
stovyklomis a r psichiatrinė
mis ligoninėmis. 

Apie taiką galima kalbėti 
tik suprantan t , kas yra tikroji 
taika, kuri visiems žmonėms 
užtikrina pastovų ir nuola
tinės pažangos kelią. Ir pop. 
Jonas Paul ius II primena, kad 
jis pasir inko savo atsišau
kimui gilią žmonijos tiesą. — 
„mes visi esame viena žmo
giška šeima". 

Savo gimimu šiame pasau
lyje jau mes atsinešame pavel
dėtą visos žmonijos likimą ir 
troškimus. Panaudodamas 
pop. Paul iaus VI žodžius, kad 
„tautų išsivystymas y ra nau
jas ta ikos pavadinimas" , pri
mena v i s o m s t a u t o m s i r 
valstybėms dar ir solidarumą. 
Solidarumas reikalauja vienų 
kitiems pagalbos ir prisidė
jimo, kad vienos tautos nebū
tų tik tur t ingos ir savo turtų 
nežinotų kur dėti, o kitos tik 
verstųsi skurdžiu gyvenimu ir 
badmiriavimu. Pop. Paul ius 
VI ir pr imena, kad taika nėra 
tik ekonominis, visuomeninis 
ir politinis vystymasis , bet vienas ki tame asmenyje, o ne 

Vienybė, siekiant taikos, yra 
būtina apginti žmogaus lais
vę ir tikrą saugumą kiek
vienai tautai . T a vienybė, 
kitaip tar iant , so l idarumas su 
kitais žmonėmis ir tautomis 
y ra viena iš pagrindų tikrai 
taikai. Tautų pažanga ekono
minėje, politinėje ir socia
linėje srityje y ra kita būti 
nybė taikai išlaikyti , nes visos 
tautos trokšta geresnio gyve
nimo, tikros . ta ikos nuo savų 
a r išorinių priešų. Tai yra 
žmogiška vertė, kurios turi 
siekti ir kurią turi gerbti kiek-

taip p a t ir vieningumas, sie
kiant pažangos žmogaus ir 
tautų gyvenime. 

Šių metų taikos diena ir pri
mena tą socialinį ryšį, sociali
nę vienybę vienų tautų su ki
tomis, vienų žmonių su kitais, 
vienų valstybių su kitomis. Visi 
žmonės yra žmonijos dalis, 
visi ir turi prisidėti.kad ta ika 
žemėje, tautose ir žmonijoje 
būtų t ikrai įgyvendinta. 

Jung t inės Tautos šiuos me
tus paskelbė „benamiams 
pagalbos metais" . Tai turi pra
dėti nuo tautų, kurios sudaro 
šią organizaciją ne propagan
dai, bet žmonijos pažangai , 
g e r e s n i a m i š s i v y s t y m u i 
pažangos atžvilgiu, žmonių rėje. Žmogus ir žmonija turi 
asmenybės vertinimu ir ger- gyventi noru, kad kitam būtų 
bimu. Tik žmonės sudaro tau- bent taip, kaip y ra jam pa
tas, vals tybes ir žmoniją. Bet čiam. Tikintis ir netikintis turi 
didžiausi taikos priešai reiš- sau pastatyti ka ip doros ver-
kiasi valdančiuose, uždaruose tybę, kad jis nenori kitam to. 

tik savyje ar savo aplinkoje, 
kurioje gyvena. Tai dorinis 
kiekvienos taikos pagrindas, 
kurio turi siekti žmonės ir tau
tos, jeigu nori turėti tikrą tai
ką ir ramybę žmonėms ir tau
toms. 

„Taika nėra tik nebuvimas 
karo, sako pop. Paul ius VI 
savo enciklikoje „Populorum 
Progressio", tai nė ra tik jėgų 
balanso išdava. Ne, taika yra 
kažkas, kas s ta toma diena iš 
dienos, siekiant to. ką nusta tė 
Dievas, kuris pri taiko tobu
lesnį pavidalą teisingumui 
ta rp žmonių". Ki ta ip tar iant , 
tikroji ta ika prasideda žmo
gaus širdyje ir turi ryšį su ki
ta i s žmonėmis. J i turi ryšį su 
sava tauta ir svet imaisiais išo-

kraštuose ir valstybėse, ku
rios nenori nieko bendro turė
ti su žmonijos pažanga ir 
vieningumu — žmogiškų ryšių 
palaikymu. 

T a i k o s , kur ios ž m o n i j a 
trokšta, priešai yra pirmiau
sia bijojimas visko, kas sveti
ma, užsienietiška, nea r t ima 
širdžiai ir nesuprantama pro
tui. Tokie yra tie kraštai, kurie 
gyveno praeityje uždaru gy
venimu ir kurie dabartyje užsi
daro, kad svetimos įtakos 
nepaveiktų jų piliečių, padary
tų vergais. Taip pat taikos 
priešai yra uždarymas savo 
sienų išėjimui į pasaulį, 
susijungimui su šeimomis, 
g y v e n a n č i o m i s s v e t i m o s e 
žemėse. Nors daugelis sutar
čių pas i rašyta , nors vieni ki
tiems beveik kas keleri metai 
daro priekaištus dėl žmogaus 

teisių pažeidimų ir sutarčių 
laužvmo. bet tai kartojasi 

NUŠLUOTI NACIUS 
NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS 

ko nenorėtų sau pačiam. Dėlto 
žmogaus širdis ir protas turi 
būti palenkti tik geram, tik to
kiems į s a k y m a m s ir dės
niams, kurie naudingi vi
s i e m s ž m o n ė m s , v i s a i 
žmonijai. Tai turi įsisąmo
ninti visi, kad jie nėra pasau
lio centras ir ne v iskas tik jam 
ir apie jį sukasi. 

Kaip daugelis žmogiškų ver
tybių priklauso nuo paskiro 
žmogaus, kuris perduoda tas 
vertybes kitiems, ta ip ir taika 
priklauso pirmiausia pačiam 
žmogui ir per jį tautoms ir 
valstybėms. Gal ima sakyti su 

pop. Jonu Paulium II: „Taika 
yra Dievo dovana, bet ji pri
klauso ir nuo mūsų taip pat. 
Raktas į taiką y r a arti mūsų. 
Nuo mūsų p r i k l a u s o jai 
atidaryti visas duris" . Tokios 
taikos turime laukti ir melstis, 
nes tai žmonijos troškimas. 

Pr. Gr. 

Operai „Nušluoti nacius nuo že
mės paviršiaus" žodžius parašė 
Elizabeth Holtzman, o muziką — 
pirmasis OSI direktorius Allan 
Ryan kartu su sovietų generali
niu prokuroru Roman Rudenko. 
Vadovaujančias roles atlieka 
OSI, KGB, Wiesenthal centro, 
B'nai B'rith istorikai, teisininkai, 
mokslininkai, teologai, mora
listai. Dainuoja solo partijas, 
duetus ir sutartines. Kaip visose 
operose, taip ir čia neapsieinama 
be žudynių. Sutartinės darniai 
skamba, kai liečiami pabaltiečiai, 
ukrainiečiai, gudai, lenkai ir kiti 
Rytų Europos kilmės krikščionys, 
vadinami „nacių koloborantai". 
Tik KGB dainininkai kartais 
išeina „iš natos" ir užtraukia ne 
iš tos operos. Kaip pavyzdį pa
imkime sovietinio žurnalisto 
New Yorke Viliaus Kavaliausko 
( tokius žu rna l i s tu s Arkady 
Sevčenko knygoje „Breakin With 
Moscow" laiko KGB agentais I 
„ariją", paskelbtą „Literatūra ir 
m e n a s " laikraštyje 1986 
lapkričio 29 d 

Z. F . BALČIŪNAS 

tautos tragedijos puslapius šian
dieniniai sionistai vengia kalbėti. 
0 kai neįmanoma nutylėti, kad 
sionistai bendradarbiavo su 
hitlerininkais, siunčiant j mirties 
stovyklas dešimtis tūkstančių 
nelaimingųjų, tada net juo
džiausius kolaborantų nusi
kaltimus bandoma nubalinti, 
pateisinti... Tarybų Lietuvos 
autorių knygos, dokumentiniai 
šaltiniai demaskoja bendrus 
nacistų ir sionistų nusikaltimus". 

Kaip dabar pasielgs Tei
singumo departamento agentūra 
OSI. kuri skelbia, kad sovietai iki 
šiol nacių kolaborantų bylose 
visada pateiru- patikimą medžia
gą? Ar Neal Sher keliaus į 
Sovietų Sąjungą pa t i k r i n t i 
archyvų, kuriuose patalpinta 
medžiaga apie sionistų kolabo
ravimą su naciais? Ar bent papra
šys tų dokumentų kopijų pradėti 
čia pasislėpusių sionistų, kolabo
ravusių su naciais, gaudymą? O 
pagavus, bausmės at l ikimui 

t ame pasaulyje praktikuojama, 
le idžia gynyba i naudo t i s 
Amerikos advokatu. Juo yra 
Mark O'Connor. Tik nežinomi 
teroristai persekioja Amerikoje 
pas i l ikus ią advoka to šeimą. 
Pažįstant šio krašto sąlygas, 

Rimties valandėlei 
POMIRTINIO 

GYVENIMO NEIGIMAS 
Nors pomirtinio gyvenimo 

supra t imas išplaukia iš pa
čios žmogaus prigimties, nors 
visų laikų žmonės įsitikinę, 
kad yra pomirt inis gyveni
m a s , k a r t a i s k l a i d i n g a i 

nesunku suprasti.iš kurių grupių s u p r a n t a m a s , bet tai visuo
t in i s faktas, kurio nepaisyti 
negal ima. Tačiau yra ir tokių. 

pomirt inis gyvenimas. 
Pirmoje vietoje tokie pomir

t inio gyvenimo neigėjai yra 
pozityvistai materialistai . Jie 
sako, kad žmogus negalįs 
pažint i ir žinoti tų dalykų, ku
rie viršija natūralų žmogaus 
pažinimą. J ie laikosi savo dog
mos: apie an tgamt in ius daly- ties balsas . 

Čia jis sako: „Žydams, kaip ir deportuoti pas Ayatollah Ko-
ukrainie- rneini arba pulkininką Kaddafi lietuviams, rusams. 

čiams, nacių teoretikai „arijų taip, kaip Demjanjukas pasiųstas 
j Izraelį ir Federenko į Sovietų 
Sąjungą. 

Tuo tarpu Izraelis kaltinamąją 
medžiagą prieš Demjanjuką 
ruošia daugiau pusė metų. Bylos 
svarstymas prasidės kitų metų 
sausio 19 d. 

Izraelis, kaip visame civilizuo-

reiche" nepaliko vietos. Okupan
tai vadinamajame „Ostlande" 
skubėjo tas teorijas kuo greičiau 
įgyvendinti — SS „einzac — 
gručių", lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų ir... sionistų kolabo
rantų rankomis. Taip, apie šiuos 
antrojo pasaulinio karo žydų 

tie teroristai gali atei t i . 
Kaip informuoja „Las Vegas 

Israelite" lapkričio 28 d., buvęs 
Izraelio vyriausiasis prokuroras 
ir vyriausiojo teismo teisėjas 
Ha im Cohen televizijos pasi
kalbėjime Tel Avive pareiškęs, 
kad, ,jei j is būtų vyriausias 
prokuroras, tai rekomenduotų 
Demjanjuko neteisti. Tai sukėlė 
protestų audrą Izraelyje, ypač 
ta rp nacių aukų, išsigelbėjusių iš 
koncentracijos stovyklų ir jų 
vaikų". Cohen šiuo metu yra jau 
pensijoje, bet t a m e pačiame 
pasikalbėjime taip pat pasakė, 
kad, J e i j is tebebūtų prakti
kuojantis advokatas, jis būtų 
pasiruošęs padėti Demjanjuką 
gint i" . Nors jis ir pri taria nacių 
teisimui už jų nusikaltimus, bet 
būdamas išmintingas žmogus, o 
ne kerštu degąs fanatikas, Cohen 
yra nuomonės, kad „daugiau 
negu po 40 metų yra sunku liu
dininkams atpažinti nusikaltėlį". 

Demjanjuko bylos klausimu di
džiausio Phoenix, Arizona „The 
Arizona Republic" dienraščio 
editorialo štabo Richard Lessner 
narys gruodžio 4 d. paskelbė 
straipsnį ,, ,Ivan' Was Terrible, 
But Do They Have the Right 
Man?" Lessner rašo, kad Demjan-
juk kalt inamas milijono žydų iš- vietomis užtušuota, antspaudo 
žudymu Treblinkos koncentra- dalis ant nuotraukos nėra vieno-
cijos stovykloje, o kaltinamasis je linijoje su dalimi ant popie-
tvirtina, kad, kaip raudonosios r iaus, vokiškas žodis neteisingai 

XVIII a. enciklopedistai 
skelbė, kad pomirtinį gyve
nimą ir sankcijas už gerus ir 
blogus da rbus esą išgalvoję 
kunigai, kulto tarnai . įstaty
mų leidėjai, norėdami laikyti 
savo rankose žmonių mases. 
Toks te ig imas nėra įrodytas. 
Jei tai būtų kunigų apgaulė. 

kurie vis tiek neigia, kad esąs t a i J a u seniai ją būtų kas nors 
atskleidęs, išaiškinęs. O tuo 
tarpu visur ir visais laikais ne 
tik papras ta liaudis, bet ir 
gilūs mintytojai . žmonijos 
genijai pripažįstą šią tikrovę, 
kad y r a pomirt inis gyve
nimas, kad tai yra ne apgaulė, 
o protingos žmogaus prigim-

kus ..ignoramus et ignorabi-
m u s " ( n e ž i n o m e ir 
nežinosime). Panteis ta i bando 
įrodinėti, kad dvasiniame 
pasaulyje negali būti daugybė 
dvasių, tarsi tos dvasios būtų 
reikalingos erdvės. 

Pomirtinį gyvenimą neigia 
ir tie. kurie savo moraliniu 
gyvenimu nenori žinoti nieko 
apie būsimajame gyvenime 
at lyginimą ir bausmę.Tokie 
dažniausia i nepažįsta dvasi
n i o d ž i a u g s m o , nes y ra 
paskendę žemiškose gėrybėse, 
uždusinti purvais, apsvaiginti 
išdidumo, egoizmo ir bijo 
pagalvoti , kad toks jų gyve
n i m a s gali kada nors būti 
ve r t inamas pagal ki tas kate
gorijas. 

armijos karys, buvęs vokiečių 
paimtas į nelaisvę ir Treblinkoje 
niekada nebuvęs. 1942 prisi
jungęs pr ie Vlasovo armijos 
kovoti prieš Staliną. Prokuratūra 
turint i penkis liudininkus, bet 
Lenkijoje esą keliolika gyvų liudi
n inkų iš tos koncentraci jos 
stovyklos, kurie tvirtina, kad 
Ivan Demjanjuk buvęs ki tas 

parašytas. Dokumentas rodo. kad 
Demjanjukas 10 cm. mažesnis, 
negu tikrovėje. Tebėra gyvas tos 
koncentracijos stovyklos algų 
išmokėtojas ir jis tvirtina, kad 
tokio dokumento stovykloje nėra 
matęs. 

Amerikietis žurnalistas klau
sia: „Kodėl sovietai neteisingai 
kalt ina Demjanjuką? Cui bono? 

žmogus. Tik lenkų valdžia nelei- Sovietai, kurie visada stengėsi 
džia jų vykti j Izraelį liudyti. diskredituoti Vakaruose atsira-

Žydas Elijahu Rosenberg po dusius emigrantus, nori parodyti 
priesaika 1947 liudijo, kad Ivan juos kaip nacių kolaborantus, nes 
žuvęs 1943 kalinių sukilimo me
tu stovykloje. Tą patį savo kny
goje t v i r t i n a J e a n F ranc i s 
Steiner. 

Sovietai Amerikos teismui 
p r i s t a t ė vokiečių išduotą 
Demjanjukui asmens liudijimą. 

egzilų tautinės grupės energingai 
re i šk ias i an t ikomunis t inė je 
veikloje". 

Demjanjuko atveju, galima dar 
pridėti, kad sovietams jis daugiau 
negu raudonosios armijos dezer
tyras , — jis Vlasovo armijoje 

kuris dabar naudojamas Izraelio kovojo prieš juos. Tai sovietams 
teisme, bet niekam nėra parodę didesnis nusikaltimas už buvimą 
liudijimo originalo. Tame asmens nacių koncentracijos stovyklos 
liudijime ekspertai mato daug ne- sargybiniu. 

Korp! Giedros šventėje gruodžio 7 d. įnešama vėliava. 
Nuotr. R. Balčiūnienės 

tikslumų, kaip Demjanjuk vilki 
rusų armijos „rubašką". nėra 
d a t ų ir pa ra šų , n u o t r a u k a 

Demjanjuką t e i s Izraelio 
te i smas , o Izraeli — viešoji 
pasaulio opinija. 

Kiti, kaip Spencer ir Taylor. 
bando aiškint i , kad visuotinis 
žmonijos suprat imas apie 
pomirtinį gyvenimą yra kilęs 
iš sapnų. Sapnuose mirusieji 
pasirodo kaip gyvi. Iš to iliu
zija, kad jie gyveną anapus 
mirties. 

Bet jei pomirtinio gyvenimo 
supra t imas būtų susikurtas tik 
iš sapnų, tai ką sakyti tada. 
kai žmogus sapnuoja nusti
pusį šunį. kuris būdamas gy
vas apl ink jį šokinėjo, mei
l i n o s i , p a n a š i a i . j e i 
sapnuojama arklys, asilas, ta
čiau, verkiantieji prie nusti
pusio šuns kapo, statantieji 
paminklus, netiki, kad šuo 
arklys ar as i las gyvuoja ir 
pakasti į žemę. Kai nubun 
dame. mes puikiai skiriame 
sapną nuo tikrovės. Mes žino
me, kad mūsų brangieji miru
sieji buvo palaidoti kape ir ten 
pavirs į dulkes. Taigi ne sap
nai, bet vidinis žmogaus bal
sas byloja apie pomirtinį gyve
nimą. 

Dar kiti pomirtinio gyve
nimo suprat imą bando išvesti 
iš tuščio ir neaiškaus senti
mentalizmo. Esą mes mylime 
savo art imuosius, brangiuo
sius asmenis . Tiesa, jie mirė, 
tačiau mes palaikome jų 
atmintį, saugome jų kapus, 
puošiame juos gėlėmis. Iš to 
susidaro suprat imas, kad būtų 
tarsi gyvi ir po mirties. 

Tiesa, negal ima neigti, kad 
ir kai kurie skeptikai ir 
material is tai , neigdami pomir
tinį g y v e n i m ą , mirusiųjų 
pagerbimu reiškia savo jaus
mus. Bet t a i yra prieštaravi
mas. Kokia prasmė gerbti 
supuvusį lavoną, jo dulkes, jei 
jau su mir t imi viskas pasibai
gė, kad po mirties iš to gerbia
mo a s m e n s nieko neliko? 
Žmonės visur ir visada gerbia 
mirusius dėl to, kad tiki juos 
gyvenant anapus , amžiny
bėje, kur jie vra nemirtingi. 

J. V. 

TRIKAMPE SKRYBĖLE 
PKDRO ANTONIO ALARCON 
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H u m o r i s t i n i s r o m a n a s 

I š v e r t ė P . G A l CYS 

Burmis t ru i vėl a ts isėdus , malūnin inkė greitai 
žvilgterėjo į savo vyrą ir jį p a m a t ė ne tik ramų. kaip 
ir v isada, bet ir sprogstant į noru nusikvatot i dėl to 

Aiškiai matė. kad iš pradžių burmistras nusigan
do, t ikėdamas, kad malūnininkas viską girdėjo. 

pagarba. 

— Kad visada turėčiau tokj gražų vyskupą! — 

— J o ekscelencija vyskupas! — sušuko abu 
malūnininkai , palikdami burmistrą ir skubėdami 
pahučiuoti monsinjoro žiedą. 

— Lai Dievas atlygina jūsų ekscelencijai už 
atėjimą pagerbti šią varginga lūšna! — tarė dėdė jvvkio išdavų, iš tolo pasikeitė su juo bučkiu. , , - j • , , T. 

, j • J L- -x -ui n Lukas, pi rmas pabučiuodamas, ir su labai gi ha 
pas inaudodama pirmu don Eugenijaus išsiblašky
mu ir gal iausia i jam pasakė sirenos balsu, kur ios būtų 
pavydėjus ir Kleopatra: 

— D a b a r jūsų malonybė pa r agaus mano vynuo- sušuko ponia Fraskita. savo ruožtu pabučiuodama 
tačiau. į t ikintas, kad nieko negirdėjo (nes n.dės Luko gių! žiedą. I^ai Dievas tamstą la imina ir ilgiau išlaiko, 
r amumas ir apsimetimas būtų galėjęs pgauti ir T a d a reikėjo matyt i gražiąją navar ie tę (ir tokią nei m a n o Lukui išlaikė jo vyskupą! 
lūšies akį), pradėjo pasiduoti dideliam pykčiui ir regzti aš ją nutapyčiau, jei turėčiau Tiziano* teptuką. 
keršto planus. bestovinčią priešais burmistrą, linksmą, didingą. — Nežinau, kam aš tau besu reikalingas, jei tu 

— Judėk! Lipk iš ten žemyn ir pagelbėk nuvaly- gundančią, savo tauriose formose, savo siauru mane laimini, užuot prašiusi m a n o palaiminimo! — 
ti jo mylistą. nes visiškai apsidengė dulk. m! sušuko drabužiu, s avo aukštu ūgiu. savo nuogom rankom, besijuokdamas atsakė kilniaširdis ganytojas. 

iškeltom virš galvos ir su kiekvienoje rankoje 
persišviečiančia keke. jam sakančia , tarp neatlaiko
mo šypsnio ir maldaujančio žvilgsnio, kuriame virpė
jo baimė: 

— Jų d a r neragavo monsinjoras vyskupas . Jos 

malūninkė. 
Ir ligi dėdė Lukas lipo žemyn, savo prijuoste kra

tė dulkes nuo švarko ir nuo ausų ir burmistrai sakė: 
— Vargšas nieko negirdėjo. Miegojo kaip kala

dė. 
Labiau už tuos žodžius aplinkybė, kad jie buvo yra pirmosios, kur ias šiais metais nuraškėme.. . 

ištarti patylomis, vaidinant bendrinirKavimą ir 
paslaptį, padarė stebuklingą poveikį. 

— Šelme! Suvedžiotoja! — mikčiojo don Eugeni
jus Zuniga. seilėm patvinusią burna, bet vis dar 
tebeniurn ėdamas. 

— Ar tamsta pyksti ant manęs? - meilikau
jamai atsiliepė navarietė. 

Burmistras, matydamas, kad rūstumas eina jo 
naudai , mėgino žiūrėti į ponią Fraskita su dideliu 

Atrodė milžiniška l 'omona*. teikianti vaisius 
kuriam laukų dievaičiui a r satyrui. 

Tuo metu aikštelės kraš tu t in iam gale pasirodė 
diecezijos garbus is vyskupas, lydimas advokato 
akademiko ir dviejų kanauninkų, ganą senybų vyrų. 
ir s e k a m a s savo sekretoriaus, dviejų tarnų ir dviejų 
pažų. 

J o ekscelencija akimirką sustojo pasigrožėti tuo 

Jeigu vargšas valgo vištą, 
tai a rba jis, arba višta nesvei-
kuoja. 2ydų priežodis 

Vedybos tai ka ip mirtis — 
tik nedaugelį užklumpa visai 
pasiruošiusiu9. Tommaseo 

ta ip komišku ir ta ip dailiu paveikslu, ligi gal iausiai 
įniršiu, tačiau susidūrė su jos gundančiu uoku ir jos anų laikų aukš t i ems dvas išk iams įprastu r amiu tonu 
dyvinom akim, kuriose švytėjo maldavimo glamonė, pasakė: 
tad staiga, a t ša ldama karšta košė. su seilėtu ir — Penktas . . . mokėti dešimtines ir p i rmienas I be
švilpiančiu akcentu jai pasakė ir tuo metu labiau, nei vo Bažnyčia i mus moko krikščionių mokslas , tačiau 
bet kada. buvo matomas nebuvimas dantų: t amsta , pone burmistre, nesitenkini administruo-

— Mano meile, tai pareina nuo tavos! d a m a s dešimtines , bet t a ip pat mėgini suvalgyti ir 
Tą akimirką dėdė Lukas nušoko nuo altanos. p i rmienas . 

Ir ištiesęs du pirštus, pa la imino ponią Fraskita. 
o paskui ir visus kitus dalyvius. 

— Štai jūsų ekscelencijai pirmienos' — tarė 
burmistras , iš malūnininkės rankų pa imdamas kekę 
ir mandagia i ją įteikdamas vyskupui . — Aš da r nesu 
ragavęs šitų vynuogių... 

Burmis t ras šiuos žodžius ištarė ir tuo pačiu laiku 
greitai ir ciniškai žvilgterėjo į švytintį malūnininkės 
grožį. 

— Turbūt ne dėl to. kad būtų neprinokusios. 
kaip anos pasakėčios! — pastebėjo akademikas. 

— Pasakėčios vynuogės. — paaiškino vvsku 
pas. — nebuvo neprinokusios, pone licencijate. het 
lapei nepasiekiamos. 

* Tiziano Veeelli (1477-15761 vienas žymiausiu Veneci 
jos dailininkų. 

* Pontoną — italų vaisiu deive 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
DAIL. ROMĄ VIESULĄ 

PRISIMENANT 
ŽMOGAUS LIKIMAS 

„Draugo" 1986JUL5 laidoje 
paskutiniame puslapyje yra 
trumpas, apmokamas prane
šimas: ,.A.a. Klemas Jasaitis 
tragiškai mirė lapkričio 21 d. 
Palaidotas lapkričio 23 d. Har-
risville. \Visconsin..." 

Po šia žinia slepiasi vieno 
pilko lietuvio likimas. Apie jj 
viešai rašiau prieš trejus su 
pusę metų, neskelbdamas jo 
pavardės. Tada jis buvo gy
vas ir džiaugėsi gyvenimu. Bet 
lapkričio 21 d. j savo ūkį Wis-
consino valstijoje grįžę Aldo 
na ir Juozas Stasiuliai Kle
mensą Jasaitį namo rūsyje 
prie laiptų rado be sąmonės. 
Kiek jis laiko nukritęs išgu
lėjo, vienas Dievas težino, nes 
Klemensas tuojau pat ir mirė. 
Apie 20 lietuvių. Stasiulių 
draugų daugiausia iš Chica-
gos. Klemą Jasaitį palaidojo 
Harrisvillės bažnytka imio 
kapinaitėse. Taip vieno pilko 
lietuvio gyvenimas užsibaigė. 
Tačiau šia proga verta primin
ti, ką apie jį rašiau prieš tre
jus su viršum metų. 

„1983 m. spalio mėnesį 
lankantis Aldonos ir Juozo 
Stasiulių ūkyje prie Harris
villės bažnytkaimio. vViscon-
sino valstijoje, imponuojantį 
įspūdį paliko ten pensijos die
nas leidžiantis Klemensas, 
kilęs iš Joniškio apylinkių. 
Šaulių apskrities. Iš V. Eu
ropos 1949 metais jis emi
gravo į JAV ir apsistojo 
Chicagoje. Tačiau netrukus 
susipažino su pirmaisiais šio 
ūkio savininkais — anksty
vesnės išeivijos lietuviais ir 
persikėlė į ūkį padėti jo savi
ninkams žemę dirbti. 

Bėgo metai, senieji savinin
kai vienas po kito mirė. 
Klemensas liko vienas ir. 
prižiūrėdamas be šeimininkų 
likusį ūkį, laisvalaikiu ūžė su 
apylinkės kaimynais. Kai 
Stasiuliai perėmė ūkį, išmo
kėjo nemažai užsilikusių sko
lų, paaiškėjo, kad už Klemen
są daugelį metų nebuvo 
mokamas nei „Sočiai Secu-
rity", nei jis turėjo draudimą, 
nei kuo kitu buvo užtikrinta jo 
sveikata, senatvė ir gyvybė. 
To gražiakalbio pasakoriaus, 
kuris mums per tris vakarus 
tiek daug visokių istorijų pri
pasakojo. 

Stasiuliai patyrę, kokia yra 
Klemenso padėtis, sumokėjo 
valdžiai už praėjusį laiką 
nemokėtą ..Sočiai Security" 
mokestį, taip pat parūpino 
„Welfare". ir dabar Klemenso 
pensijos dienos finansiškai 
yra užtikrintos. Tikėkime, kad 
tokių apleistų ir užmirštų lietu
vių, kaip Klemensas Harris-
villėje. Amerikos miestuose, o 
ypač provincijoje yra nemažai 
ir kas nors turėtų jiems padėti 
išrūpinti valdžios teikiamas 
pensijas ar pašalpas jų saulė
leidžio dienoms praskaidrinti. 
Pavyzdžiui. tokiems užda
viniams atlikti Chicagoje vei
kia Socialinių reikalų taryba. 
JAV valdžia neapleidžia tų, 
kurie nieko neturi. Tik reikia, 
kad kas padėtų surasti tas 
įs ta igas, kurios rūp inas i 
nepasiturinčiais..." 

Ačiū Stasiuliams. kurie pasi
rūpino Klemu Jasaičiu jam 
dar gyvam esant, kad jis gau
tų šiokią tokią pensiją ir būtų 
apdraustas ligos atveju, jo gy
venimo paskutinieji keleri 
metai nebuvo vargingi. Jo kū
nas po bažnytinių apeigų 
kaimyniniam Westfieldo mies
telyje deramai palaidotas 
Harrisvillės bažny tka imio 
kapinaitėse. To bažnytkai
mio, kur gyvena ir keli lietu
viai. 

NEŠVENTIŠKOS 
ŠVENTES 

Dar gerokai prieš Kalėdas 
televizijos oro pranešėja i 
dažnai buvo klausinėjami, 
kokios bus Kalėdos — baltos 
ar ne? Oro pranešėjai spėliojo, 

kad geriausiu atveju baltoms 
Kalėdamos skiria tik 20 pro
centų. Taip ir įvyko. Kūčių die 
ną iš pat ryto pradėjo žliaugti 
lietus ir tęsėsi iki gilaus vaka
ro, kol atėjo laikas važiuoti į 
Bernelių Mišias. Kadangi 
lietuvių parapijos sostinėje 
nėra. vidurnakčio Mišioms 
važiavom kiekvienas į savo 
parapiją. Vietoje sniego gat
vėse telkšnojo gilios vandens 
balos ir buvo smarkiai patvi
nęs Potomacas. 

Tuo tarpu pirmąją Kalėdų 
dieną padangė prasiblaivė, 
temperatūra pasiekė 50 laips
nių, žodžiu, gražesnės dienos 
ir nenorėk. Bet gatvės ir keliai 
buvo tarsi mirę. Kur ne kur 
pamatysi automobilį. Atrodė, 
kad daugumas sostinės gyven
tojų išvyko šventėms. Mudu su 
sūnum nutarėm apžiūrėti 
miestą. Argi jis iš tikrųjų tuš
čias? Juk laikraščiai skelbė, 
kad ir prezidentas Reaganas 
su žmona pasiliks per Kalė
das Baltuosiuose rūmuose ir 
pietaus su savo artimaisiais 
draugais. 

Tad ir sutariam šią gražią 
popiete nuvažiuoti prie Elip-
sio ir pažiūrėti labai išrek
lamuotos Baltųjų rūmų kalė
dinės eglutės. Kai prieš 
savaitę prezidentas turėjo ją 
įžiebti, lijo lietus taip, kaip 
vakar. Tad ir iš anų iškilmių 
beveik nieko neišėjo. Tuo tar
nu šiandien. Kalėdų saulei 
skaisčiai nušvitus, priartėję 
prie Elipsio įsitikina, kad iš 
sostinės visi žmonės neišvaži-
nėjo. nes čia Baltųjų rūmų 
aplinkoje būriai jų vaikšto. 
Juk Elipsis prisiglaudęs prie 
Baltųjų rūmų pietinio sodo. 0 
iš čia puikiai matyti Baltųjų 
rūmų ypač antrasis aukštas ir 
prezidento butas apšviestas 
degančių žirandelių. Matyt, 
prezidentas Reaganas su žmo
na laukia pietums atvykstan
čių svečių. O mes mirtingųjų 
didžiuliame būryje žvalgomės 
į jų langus. 

Aikštelėje aptverta stovi 
kalėdinė eglutė. Vidutiniško 
dydžio. Sūnus pastebi, kad 
Chicagoje prie Picasso skulp
tūros Daley aikštėje stovi dvi
gubai didesnė eglutė, negu 
sostinėje prie Baltųjų rūmų. 
Tačiau prisimintina tai. kad 
Elipsyje šalia didžiosios eglu
tės dar stovi vienodai papuoš
tos 50-ties paskirų valstijų ir 
JAV teritorijų eglutės, {skai
čius ir Betliejų visos tos eglu
tės sudaro didingą ansamblį ir 
dar kartą lankytojui įspū
dingai primena, kokia pagar
ba skiriama krikščioniškoms 
šentėms šioje laisvės šalyje. 
Tik. deja. Elipsį užplūdusioje 
minioje apie 60 procentų azi
jatiškų veidų. 

Šiais laikais įvairių moder
nių susižinojimo priemonių dė
ka, nežiūrint didelių atstumų, 
labai greitai sklinda tiek džiu
gios, tiek liūdnos naujienos. 
Lapkričio 7 d. Philadelphijoj iš 
telefoninio pranešimo suži
nota, kad tą dieną širdies smū
gio ištiktas, apie savaitę pa
sirgęs. Romoje mirė dail. Ro
mas Viesulas, ilgametis Phila
delphijoj esančio Temple uni
v e r s i t e t o p r o f e s o r i u s . 
Paskutinius šešiolika mėnesių 
jis buvo minėto universiteto 
skyriaus Romoje direktorius. 

Kitą dieną plačiai skai
tomame „The Philadelphia 
Inąuirer" dienraštyje pasi
rodė nekrologas, parašytas 
amerikiečio. Jame labai 
gražiai atsiliepiama apie velio
nį kaip dailininką ir kaip pro
fesorių. Liūdna, sukrečianti ži
nia greitai sklido ir kitose 
lietuvių kolonijose. Per trumpą 
laiką apie Viesulo iškeliavimą 
amžinybėn sužinojo daugelis 
tūkstančių žmonių. Kodėl gi 
toks didelis susidomėjimas 
velioniu?.Atsakymas trumpas: 
jis kaip dailininkas savo dar
bais labai toli nukeliavo už 
lietuviškojo gyvenimo ribų, 
tapo daugiau ar mažiau žino
mu menu besidominčių ko
ne visuose kontinentuose. 

Gimė jis 1918 m. rugsėjo 11 
d. Gerdainių km.. Lašų valsč., 
Alukštos apsk., Latvijoj. Veik 
visų jo kartos lietuvių pirmieji 
gyvenimo žingsniai pirmojo 
pasaulinio karo nuniokotoj 
Lietuvoj ir Latvijoj buvo skur
dūs. Su mažomis išimtimis į 
didžiuosius gyvenimo posū
kius jie žengė tik atlikę pie
menėlio „stažą". Velionio 
dalia buvo dar sunkesnė, nes, 
būdamas septynerių metų, 
neteko tėvo. Neturtinga moti
na mažą Romutį išsiuntė pas 
ūkininkus bandos ganyti. Tai 
buvo pirmoji gyvenimo 
mokykla, vėliau turėjusi 
nemažos įtakos į bręstantį jau
nuolį. Po ketverių metų, ge
riem žmonėm padedant, įstojo 
į Rygoje esančią lietuvių gim
naziją ir ją baigė 1939 m. 

Atrodo, kad Viesului, kaip ir 
kai kuriems kitiems, teko kiek 
paklaidžioti, kol susirado tik
rąjį gyvenimo kelią, 1939-41 
m. Latvijos universitete studi
javo teisę. Kitais metais persi
kėlė į Lietuvą ir tas pačias stu-
d i j a s t ę s ė V i l n i a u s 
universitete. Jei ne to meto 
karo aplinkybės, jas gal būtų 
ir baigęs. Buvo likę tik vieneri 
metai, kai vokiečiai universi
tetą uždarė ir studentus 
išsklaidė. Tas dar jaunam Vie 
šului gal išėjo į gerą. nes visą 
laiką juto patraukimą menui. 

BRONIUS VAŠKAITIS 

EKSKOMUNIKAVO 
KANKINTOJĄ 

Punta Arenas (Čilėje) vysku
pas ekskomunikavo buvusį 
saugumo agentą Otto Trujillo, 
kurį teismas rado kaltu daly

vavime 1976 m. pagrobime ir 
kankinime dešimties valdžiai 
priešiškų asmenų. Vysk. 
Tomas Morales Gonzalez tai 
padarė laikydamasis 1978 m. 
Čilės vyskupų konferencijos 
nustatytų gairių, kuriose mini
ma, kad kiekvienas rastas kal
tu kalinių kankinimu gali būti 
ekskomunikuojamas. 

1944 m atsidūręs Vokietijoj 
Passau apylinkėse pas ūkinin
ką gavo darbą ir su jaučiais 
arė jo laukus. Karui pasibai
gus, Viesulas iš nuobodumo 
pradėjo paišyti ir greitai paju
to, kad šioje srityje turi gana 
didelį talentą. 1947 m. įstojo į 
E eole des Arts et Metiers 
mokyklą Freiburge, Vokie
tijoj, ir ją baigęs, su Prancūzi
jos valdžios stipendija stu
dijas gilino Paryžiuje Ecole 
Nationale Superieure des 
Beaux Arts. Pasinėręs meno 
studijose, velionis pajuto atra
dęs tikrąjį savo gyvenimo 
kelią. 

1951 m. atvykus į Chicagą, 
niekas jo nelaukė išskėstomis 
rankomis arba su gerais jo 
profesijai darbų pasiūlymais. 
Dvejus metus padirbėjęs 
bažnytinėj dailėj dail. Ad. 
Valeškos studijoj, persikėlė į 
New Yorką ir 8 m. su mažo
mis pertraukomis praleido 
darbuodamasis prie įmonių 
projektų, šiokį tokį ryšį turin
čių su daile. Jie visi buvo 
nekūrybinio pobūdžio. 

Darbuojantis New Yorke, 
kai kas jam patarė, kad dėsty
mas aukštosiose mokyklose 
yra labai gerai apmokamas, 
savarankus ; garbingas darbas. 
Tačiau anot Viesulo „turėjau 
abejonių, ar sugebėsiu dėstyti. 
Mano anglų kalba buvo gana 
primityvi ir ribota. Tačiau 
jutau, kad, žinant dėstomo 
dalyko terminus, ji yra pakan
kama. Šiek tiek baiminausi, 
kad pradėjus dėstyti, gali nu
kentėti mano kūrybiniai dar
bai". Nežiūrint to, 1960 m. 
pasiuntė prašymus į 30 uni
versitetų bei kolegijų, esančių 
rytiniame Atlanto pakraštyje. 
Atsakė tik City College of New 
York ir Temple universiteto 
Tylor School of Arts Phila
delphijoj. Pirmoji siūlė dalinį 
darbą, o antroji kaip pakai
talą vieneriems metams vieto
je išvykusio profesoriaus. Pa
sirinko Philadelphiją. Daili
ninkas sako: „Pirmąsias porą 
savaičių nervinausi, gerokai 
prakaitavau. Bet labai greitai 
pajutau, kad mėgstu dėstymą, 
mėgstu studentus ir darbą 
atlieku gana gerai". 

Nepraėjus nė dviem savai
tėm, gavo pasiūlymą universi
tete pasilikti mažiausiai dve
jus metus. 1961 m. iš lektoriaus 
buvo pakeltas į docentus ir pa
skirtas grafikos skyriaus vedė
ju. Profesorium tapo 1965 m. 
Šių metų pavasarį suėjo 26 m., 
kai Viesulas darbavosi Tem
ple universitete. Ilgų metų 
slinktyje dailininkas gaudavo 
ilgesnes ar trumpesnes neap
mokamas atostogas ir stipen
dijų dėkia studijų gilinti bei 
ieškoti įkvėpimo kūrybai vyk
davo į meno centrus Prancūzi
joj, Italijoj, Ispanijoj. Iš viso 
yra gavęs net tris garsiąsias 
Guggenheimo stipendijas. Vie
sulas buvo Amerikoje pir
masis dailininkas, kuriam 
buvo paskirta Tamarindo 

stipendija. Jam studijose 
nemažai padėjo ir Tiffany sti
pendija. 

Išvykų ir kitom progom 
dalyvavo kolektyvinėse arba 
individual inėse parodose 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Angli
joj, Jugoslavijoj, Ispanijoj, 
Portugalijoj, Graikijoj, Jung
tinėj Arabų respublikoj, Maro
ke, Pakistane, Australijoj, 
Meksikoje, Kanadoj irdaugely-
JAV muziejų bei galerijų. Iš 
viso daugiau kaip 60 parodų. 
Yra laimėjęs nemažai pini
ginių premijų, medalių ir 
žymenų. Jo darbai, įskaitant 
Lietuvą ir Vatikaną, yra 24 
valstybių muziejuose, meno 
galerijose bei aukštojo mokslo 
įstaigose., Lietuvių enciklo
pedijoj (XXXIV, p.32) rašoma, 
kad „Viesulas idėjiškai bren
do savųjų grafikų įtakoje, bet 
labai greitai pasinėrė į tarp
tautinį šio šimtmečio meni
ninkų pasaulį, ieškodamas 
jame inspiracijos, paskato ir 
labiausiai naujų, dar nevaikš

čiotų kelių. Ta prasme Viesulo 
kūryba yra tikrai unikumas 
mūsų dabartinėj grafikoj, nes 
jos apimtitis ir įforminimas jau 
peržengia siauras regionalines 
ribas, išeidamas į avangardi
nes pozicijas ir tarptautinį 
polėkį". Amerikiečiai savo 
spaudoje sako, kad Viesulas 
yra pasaulinio masto gra
fikas—tapytojas. 

Ruošiantis švęsti šv. Kazi
miero 500 m. mirties sukaktį, 
rengėjai tarpe kitų darbų buvo 
užsimoję įtaigoti Vatikaną, 
kad jis išleistų mūsų šventojo 
jubiliejinį pašto ženklą. Dėl 
projekto buvo kontaktuotas 
dail. Viesulas. J i s tam nerodė 
didelio entuziazmo. Vėliau 
paaiškėjo, kad buvo net kelios 
priežastys Jis buvo labai 
užimtas knygos „Telesforo Va
liaus" rašymu. Viesulą kiek 
baugino, kad į mažą popie
riaus skiautelę, kaip sukak
tuvių komitetas pageidavo, 
tektų įsprausti šv. Kazimierą, 
Vilniaus katedrą, Gedimino 
pilį, kelis žodžius bei datas, 
išlaikant reikiamą proporciją. 
J is žinojo, kad projekto patvir
tinimui galimybės yra labai 
mažos, nes Romoje ir aplamai 
Italijoje yra daug gerų dai
lininkų. Nors ir nenoromis, 
projektą paruošė. Romoje 
aprobavo speciali kardinolų 
komisija ir pašto ženklas buvo 
išleistas 1984 m. vasario 28 
d. Tuo maloniai buvo nuste
bintas Temple universitetas. 
Sensacingoji žinia greitai 
pasiekė laikraščių korespon
dentus. Apie Viesulą rašė ne 
tik didžioji Philadelphijosspau-
da, bet ir priemiesčių laikraš
čiai. „The Philadelphia Stan
dard and Times" apie ženklą. 

Kitas svarbus Viesulo gyve
nime įvykis buvo patekimas į 
Romoje esantį Temple uni
versiteto skyr iaus direk
toriaus postą. Į jį prašymus 
buvo padavę 14 įvairių sričių 
žmonių. Speciali komisija grei
tai atmetė 12. Liko tik Vie-

Rasytojas Povilas Gaučys įteikia žymenį Irenai Žukauskaitei. 
Hamiltono ..Aukuro" teatro aktorei, kuri Kazio Inčiūros pasakoje 
..Eglė žalčių karalienė" atliko Drebulės vaidmenį. 

Nuotr J o n o Tamulaič io 

sulas ir viena profesorė. Komi
sija ilgai svarstė, nes abu 
turėjo pliusų ir minusų. Viesu
las su didele šeima, dideliu 
p a t y r i m u , bet b r a n g u s . 
Moteris jaunesnė, gerai pažįs
tanti Romą, Viesulo manymu 
su menkesniu pasiruošimu, 
bet pigi. Pagal iau buvo 
pasisakyta už Viesulą. Jo 
laimėjimui nemažai reikšmės 
turėjo Šv. Kazimiero ženklas. 
Naujas pareigas pagal trejų 
metų sutartį pradėjo eiti 1985 
m. liepos pirmą. Jo chemikė 
žmona Jūra, jau priartėjusi 
prie doktorato, ten pat buvo 
paskirta vicedirektore. 

Šia proga dailininką vėl 
pradėjo lankyti arba jam 
skambinti reporteriai bei foto
grafai. Milijoninį tiražą turin
tis „The Philadelphialnųuirer" 
Viesulo nuotraukoms, jo 
odisėjiškos karo metu kelio
nės aprašymui bei kūrybos 
įvertinimui paskyrė nemažai 
vietos. Viesulas ta proga 
pareiškė: „Netekimas tėvy
nės, netekimas laisvės buvo 
didelis smūgis. Tas dalinai at
sispindi mano kūryboje. Kai 
kuriuose darbuose yra reiškia
mas protestas brutalumui". 

Išvykdamas į Romą pareiš
kė, kad ten pagal sutartį bai
gęs darbą dėl amžiaus toliau 
universitete nebegalės pasilik
ti. Sakė, kad būdamas lais
vas, rašys ats iminimus, 
straipsnius meninėm temom ir 
nemažai laiko skirs kūrybai. 
Bet įspėjo, kad žmonės jo nau
juose kūriniuose neieškotų ko 
nors ypatingo, nes patys 
geriausi darbai jau yra 
padaryti Deja. gražių užmojų 

nebeteko realizuoti. 
JAV Lietuvių bendruo

menės Kultūros t a ryba , 
įvertindama dail. Romo Viesu
lo aukštos meninės vertės dai
lės įnašą į lietuvių kultūrą bei 
džiaugdamasi, kad jo kūri
niai surado kelią į daugelį 
pasaulyje garsių meno kolek
cijų. 1985 m. jam paskyrė Dai
lės premiją. Velionio pali
kimas laisvėj ir vergijoj 
esan t iems bro l iams lietu
viams yra labai didelis. 

Viesulas Romoje mirė sese
lių tva rkomoj l igoninėj . 
Lapkričio 10 d. tos ligoninės 
koplyčioj vyko gedulingos 
pamaldos, pravestos lietuvių, 
anglų ir italų kalbomis, nes 
atvykę velioniui pareikšti 
paskutinę pagarbą tokias var
tojo. Koncelebrac ines Mi
šias vadovaujant prel. Ladui 
Tulabai. a tnašavo prel. Aud
rys Bačkis. prel. Algimantas 
Bartkus ir kun. Ant. Liuima. 
Pagal a.a. Viesulo pageidavi
mą jo žemiškus palaikus lai
kinai priglaudė už Romos 
esančios naujos kapinės . 
Vėliau jie bus perkelti į mau
zoliejų ir ten pagal Italijos 
nuostatus galės būti 99 m. 
Kapinėse motinos, brolio 
Vyto, sesers Austės vardu pa
dėkos žodį tarė vyriausias sū
nus Tauras. 

Dail Romo Viesulo liūdi šei
ma, giminės, draugai meni
ninkai, universitete likę ko
legos ir kiekvienas lietuvis, 
kuris brangina menines verty
bes. 

Didelio sielvarto prislėgtai 
šeimai reiškiu gilią, nuošir
džią užuojautą. 

Be abejo 
j ū s ger ia te 
MARTELL. 

f\^j midlcind 
• M M r Savings 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

MARTELL COGNAC 
Konjakų pasididžiavimą, nuo 1715 metų. 
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Pasikalbėjimas 

Spaudos apžiūrėjimas 

APIE CILINDERIUS 
IR MOTERIS 

Anoji diena prasidėjo 
laimingai. Kaip retai kada. 
Laiškanešys kad ir atnešė 
krūvą laiškų, bet tarp jų nebu
vo nei vieno, kuris sudarytų 
rūpesčių. Nebuvo nei sąskaitų 
ar siūlymų užsiprenumeruoti 
nereikalingą laikraštį, pirkti 
loterijos bilietą, šaukimo į 
protestų mitingą, raginimo 
pirkti naują draudimo polisą, 
prašymo aukų gaisrininkų 
naujoms mašinoms pirkti, 
siūlymosi pataisyti stogą ar 
kaminą (nežino jie. kad aš 
tokio inventoriaus niekad 
neturėjau), nešaukė nei į 
teismą, policiją ar mokesčių 
įstaigą teisintis, nemaldavo 
aukų statyti indėnų vaikams 
žaidimo su kirvukais aikštelės 
arba kažkokių kariauninkų 
atminimui būtino prisidėjimo 
paminklinei armotai išlieti, 
s ena i b a ž n y č i a i varpą 
atnaujinti, į triumfalinių ir 
olimpinių bėgikų arba amži
nųjų kumštininkų (boksinin
kų) bei imtininkų komandą 
įstoti, buvo užmiršę bent 
vienai dienai ir bankai, taupy
mo ir išlaidų įstaigos, neragi
no savo uždirbtus centus jiems 
patikėti, didinti ir taip nemažą 
jų kapitalą ir paskui visą 
gyvenimą pagarbiai minėti jų 
patarnavimus. Žodžiu, diena 
prasidėjo neįprastai ramiai, be 
įprastų rūpes6ų. Net nepato
gu. 

Ramu buvo ir iki vakaro, kai 
niekas neskambino ir nesiūlė 
pirkti nei mirštančioj koloni
joj medinio namo su griūvan
čiu garažu, nei Floridos pelkių 
viduryje sklypo, nei ateiti ir 
sugriauti ar tik pataisyti tavo 
krosnį ar kažką baisiau 
padaryti. Vis tai neįprasta 
šiais laikais ramybė, kuri atro
dė įtartinai ar tik ne prieš 
naują negerą. 

O vis tik ir toji laimingoji 
diena negalėjo baigtis be 
įprastinio priedo, pasiūlymo. 
Neįspėsit kokio. 

Telefonas suskambėjo. Buvo 
jau netoli vidurnakčio. John 
Carson linksmybių progra
mos metu. 

— Alio, klausau. 
— Aš vadinuosi Aliodija 

R i č k u s . O k a d p o n a s 
nepagalvotumėt apie mane 
blogai, tai pakalbės mano 
vyras. Va, jis čia... 

— Je, tai aš, Toni Ričkus. 
Tegul toliau per triūbelę šneka 
mano moteris. 

— Ar jūs, ponas, nenorėtu
mėte pasivažinėti nauju 
Buicku? — tikrai gražiu ir 
švelniu balsu paklausė manęs 
toji, kuri pasivadino Aliodija. 

— Dabar, vidurnaktį0 Kur 

jūs norite mane vežti — į 
ligoninę, karčiamą ar į Rush 
gatvę? 

— Nepagalvokite, kad mes 
turime blogų intencijų. 

— Negalvoju nei apie 
blogas, nei geras jūsų inten
cijas. Jeigu nors būtumėm 
pažįstami, tai į gerą kompani
ją gal ir būtų galima vidur
naktį susigundyti. 

— Būtų gera susipažinti. 
Kviečiame rytoj ar kurią kitą 
dieną. Mat. mes pradedame 
automobilių prekybą ir ieško
me gerų pirkėjų. 

— Pataikėt ant labai blogo 
pirkėjo. 

— Jei nepatiks, galite 
nepirkti. Turime naujų ir 
vartotų mašinų, visokių 
spalvų. Su aštuoniais, šešiais 
ar tik keturiais cilinderiais. 

— Tiek daug, sakote, cilin-
derių? 

— Juo daugiau, geriau 
važiuoja. 

— Ar vieno neužtenka? 
— Ko vieno? 
— Cilinderio. 
— Ponas, jūs juokaujate. 
— Visai ne. Aš mėgstu cilin-

derius, nors niekad jų neturė
jau ir abejoju, kad čia kas 
dėvėtų. Ot, anais laikais Lietu
voje, tai jais puošėsi diploma
tai ir vienas jaunas oficiozo 
reporteris. Gal ten ir nebuvo 
tikras cilinderis, gal tik 
„katiliokas" ant galvos, bet 
kiti iš jo juokėsi ir jį patį vadi
no cilinderiu. Esu tikras, kad 
jei čia išeičiau į gatvę su cilin
deriu, kaimynai iššauktų sani
tarinę mašiną ir nuvežtų į dur
nių namus. Gali išeiti be 
kelnių, tai niekas nesistebės, 
bet su cilinderiu... 

— Ponas, kam tos ilgos 
kalbos? Kalbu apie automo
bilio cilinderius, o ne tuos. 
kuriuos ant galvos užsideda 
cirko klaunai. 

— O kodėl reikia automo
biliui cilinderiu? 

— Tai būtinos motoro dalys. 
— Moterų dalys? 
— Ne moterų, bet motorų! 
— Per mažai išgėriau ir 

sunku atskirti, ar kalbate apie 
moteris ar motorus. 

— Gal ir teisybę sakote, bet 
su jumis pasikalbėti buvo 
įdomu, ne kasdien taip pasi
taiko. Ačiū ir iki kito linksmo 
pasikalbėjimo. Labanakt. 

l iko neaišku, ar verta būtų 
pasivažinėti nauju automo
biliu? Ir kas ten slepiasi už tos 
prekybos? Politika, nuotykis, 
sabotažas, klasta? O gal tik 
paprastas burbulas? Bet 
įdomiai pradeda prekybinę 
praktiką. 

Kiriakas Pupkus 

IŠ HUMORO 
APIE LENKUS 

Vienas lenkas dar prieš 
depresiją nusipirko vartotą 
automobilį ir tuo labai didžia
vosi. Sykį žiūri pro langą, kad 
vagis atsirakino jo automo
bilio duris ir pradėjo važiuoti. 
Lenkui nieko kito neliko dary
ti, kaip šokti ant dviračio, ir 
vytis . Pasivijęs užsirašė 
automobilio numerį ir jį, tą 
numerį, pranešė policijai. 

ŽINOM TAVO 
BROLIŠKUMĄ 

Sykį lietuvis ir rusas vaikš
tinėjo Vilniaus Maironio 
parke ir užtiko pamestą pini
ginę su keliolika kapeikų. 
Rusas sako lietuviui: 

— Abu kartu pastebėjom, 
abu pakelėm, tai ir dalin
kimės kapeikomis broliškai. 

Į tai lietuvis: 
— Dalinkimės ne broliškai, 

bet lygiomis. 
# 

Kiek tai priklauso nuo 
mūsų, mes visados norėtumėm 
būti autobuso prieky, bažny
čios gale, o dėmesio centre. 

Wall S t r ee t J o u r n a l 

MIRĖ PRIEŠ 
SAVO NORĄ 

Šiuo pranešame mūsų 
draugams ir priešams, kad po 
ilgos ir sunkios negalios, ligos 
ir kitų žemiškų bėdų mirties 
šmėkla įžengė į Halsted 
gatvės raudonus mūrus, ir 
tyliai ramiai, nors ir su 
konvulsijom, mirė ,,Visų lietu
vių laikraštis". Kur jis bus 
palaidotas, dar telieka paslap
tim. Nuliūdęs liko prenumera
tas užsimokėjęs ar neužsi
mokėjęs skaitytojų šimtelis. 
Nabašninkas žemiško turto 
nepaliko, tik paliko naujam 
„nuo bendruomeninės grupės 
kontrolės" dvisavaitiniam 
pustuzinį prisiekusių bendra
darbių. 

Apie savo mirtį nabašnin
kas praneša ne savo noru. 

* 

Mes neigiamai nusiteikę 
atliekame teigiamus darbus. 
Kažin, ar yra pasauly kita 
tokia tauta? 

Bronius Nainys 

Arčiau pilno aruodo mėgsta 
sėdėti ir katinas. 

P. Indreika 

ŽURNALISTINIS 
VIKRUMAS 

Ilgai lauktas, garsintas nau
jas laikraštis pagaliau pasi
rodė. Savo pirmame numery 
„Lietuvių b a l s a s " rašo: 
„Pirmasis naujo laikraščio 
numeris turėtų skaitytojams 
stipriai prisistatyti tiek savo 
turiniu, tiek ir forma". 
Laikraščio pirmo numerio 
data pažymėta 1986 lapkričio 
29, numatomieji prenumerato
riai jį pradėjo gauti gruodžio 8-
9 dienomis. Paskutiniame 
puslapy iš lietuvių gyvenimo 
kronikoje skaitome, kad iš Los 
Angeles į Vieną ir Londoną, į 
lapkričio pirmomis dienomis 
vyksiančią Vliko seimą ir 
demonstraciją vyks 16 lietu
vių, iš Floridos skris K. Grigai
tis ir Devenienė, ir t.t. 

Tai labai svarbi ir skubi 
žurnalistinė informacija. Tik 
neaišku, ar laikraštis rašo 
apie tuos lietuvių suvažia
vimus, kurie buvo keturias 
savaites prieš laikraščiui 
pasirodant, ar jau žino ir 
pranašauja, kad tokie atsitiki
mai pasikartos po vienuolikos 
mėnesių, 1987 metais? Tai 
pranašiškas pražvalgumas. 

S U N K U PADĖTĮ 
PAGERINTI 

Vyras iš Taškento kantriai 
laukė eilėje nusipirkti muilo. 
Priėjus jo eilei, buvo pranešta, 
kad muilas jau yra išsibaigęs. 
Žmogelis kiek pafilosofavo: 
„Gal tas ir neblogai, juk aš 
neturiu namuose vandens. Ir 
tik pagalvokite, kaip aš blo
gai jausčiaus turėdamas mui
lo, bet neturėdamas van
dens?" 

Jaunavedžiai po ketverių 
metų laukimo gavo butą 
naujame Antakalnio name. 
Vilniuje. Viskas būtų gerai, jei 
lietui lyjant nelašėtų. Prisišau
kė šiaip taip remontuotojus. 
Vienas jų klausia: 

— Ar tikrai visam bute 
varva vanduo? 

— Ne, ne visur. Iš krano nei 
lašo. 

Mano vyras gerdavo tik 
darbo metu. kai to reikalavo 
tarnybinis interesas. 

Žmonos pareiškimas 
Šiaulių teismo byloje 

* 

Kas sakė, kad suvalkiečiai 
nieko veltui neduoda? Čia 
Jaunimo centre galite gerti iš 
visų kranų, ir mes neimsim nė 
cento. 

Kun. J. Vaišnys 

Balys Pavabalys 
ARGUAU IR 

ŠLUOTOS 
GALI BUT 

NUŠLUOTOS? 
Oi. tu šluota, šluota. 
Tu garbinga šluota. 
Kiek visokio purvo 
Su tavim nušluota! 

Šlavė mano tėvas, 
Šlavė mano močia. 
Ne lietuvis būčia. 
Jeigu aš nešluočia. 

Šluoju savo gūžtą, 
šluoju ir garažą. 
Kas pakeist galėtų 
Mano šluotą mažą! 

Bet mašinos plinta 
Kompiuterizuotos. 
Viską šluoja pačios. 
Lyg nebūtų šluotos. 

Kas nepasitraukia. 
Stumia tą į šalį. 
Negi jau ir šluotą 
Jos nustumti gali? 

Oi. tu šluota, šluota. 
Tu garbinga šluota. 
Saugok savo garbę 
Ir nebūk nušluota! 

( T • • u • ' • 
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Tas pilietis Danguolės Valantinaitės Seklyčioje nepasiskiepijo ir 
savo sučiaudėjimu namuose padarė nemaža nuostolio. 

N E P A S T E B Ė J O , 
N E P R E M I J A V O 

(rinkinį tai premijavo). ..Spyg
lių'* manymu, komisija tikrai 
turėjo premijuoti eilėraštį iš 

Krikšto jubiliejaus poezijos „Kario" Nr. 10. kurio pirmo-
konkurso komisija sako. kad šios eilutės amžiams liktų neuž-
nerado premijuotino eilėraščio mirštamos: 

Mindaugas ir Vytautas. Jogaila be Jadvygos. 
Lietuvą apkrikštijo seniai, seniai. 
Ir dėl to lietuvio atmintin giliai įsmigo 
Angelai, šventieji, pasmerktieji ir velniai. 

{domu. labai įdomu, ką jis mums atneša? Iš graikų spaudo/i 

c
t ; 

Nepataisomas medžiotojas. Fš vokiečių spaudos 

PASIKALBĖJIMAS 
LIETUVIŠKOJ 

GATVĖJ 

Motto: Kartais juokingi 
esame mes, ne gyveni
mas. 

Dar nepasibaigus vaidini
mui, iš Playhouso išbėga dvi 
kūmutės ir kalbasi. 

Pirmoji: 
— Gal pažįsti ir šių namų 

užvaizdą? 
Antroji: 
— Kokį užvaizdą? Ar tą, 

kuris gyvena kaimo gale? Mes 
jį pradėjom vadinti priežiūra, 
apveizda, kiti tiesiog apvaiz
da. 

— Kodėl apvaizda? 
— Ogi jis visus apveizi. 

Anks6au pasirinkdavo tik kai 
ką, tik norimus žūtbūt padary
ti priešais, dabar ir iš draugų 
p a s i r e n k a . A n t a i mūsų 
susirinkime jis apveizėjo, ap
tarė vienos žymios aktorės ne 
talentą, bet moralę. Mat ji sykį 
parecenzavo jo kūrybinį 
pasireiškimą ir, kur reikia, 
pasakė teisybę. Ar galima už 
teisybę nepykti? Pasirodo, 
negalima. Neužmiršta jos ir 
iki šios dienos, ir tiesiog 
akėčiomis ją taršo. J i s pats 

sako, kad „mes nieko neglosto
me, o jei glostome, tai tik prieš 
plauką". Bet pamėgink jį 
paglostyti nors prieš vieną 
plaukelį! Oho! Glostymas, kad 
ir atžagaria ranka, tik jam 
vienam leistinas. 

— Kaip manai, gal jau 
nusiramins ir nustos atžaga
riai glostyti kitus? 

— Nemanau. Greičiausiai 
dabar klius teatrologei, gal 
dar kas bus vertas jo malo
naus dėmesio. 

ATSIKIRTO 
Taip atsitiko, kad restorane 

prie vieno stalo susėdo katali
kų kunigas ir žydų rabinas. 
Kunigas užsisakė kiaulienos 
kepsnį ir juo gardžiuojasi. 
Seilę varvina rabinas, bet 
lieka ištikimas savo tikybai ir 
kramto vištieną. 

— Kada gi pagaliau jūs, 
žydai, pradėsite valgyti 
kiaulieną? — kandžiai klausia 
kunigas. 

— Valgysim tik per kunigų 
vestuves. — atsikerta rabinas. 

* 

Pats geriausias ir ligčiol 
vienintelis būdas mesti rūkyti 
— mesti rūkyti! 

PAMOKĖ 
Požeminiu traukiniu va

žiuoja viena keleivė ir skaito 
armėnišką laikrašt į . Kai 
traukinys smarkiai pasisuko, 
keleivė atsimušė į kitą tokį pat 
važiuojantį. Tas keleivis tuoj 
parodė savo dvasios didybę ir 
piktokai suburbėjo „Prakeikta 
užsienietė". Tada toji armėnė 
neliko skolinga: „Bet aš nema
tau, kad t a m s t a būtum 
apsisiautęs indėniška skara". 

Reader's Digest 

Vienas amerikietis turistas 
Tel Avive buvo nusikamavęs, 
ištroškęs ir, grįžęs į viešbutį, iš 
savo kambario tele
fonu paskambino budinčiam 
patarnautojui, paprašė jam 

, atnešti 7 Up. Ilgai laukė, 
nesulaukė ir užmigo. Kitą 
rytą, lygiai 7 vai. buvo 
pažadintas. 

Už progresą 
Ir gerovę 
Šeštą kartą 
Gatvę griovė. 

A. Budzinkas. Šluota 

ORO S P Ė J I M A S 
Amerikiečių grupė keliavo 

po Škotiją. Sutikę senyvą 
vietinį, jie paklausė apie orą, 
kada čia lyja ar sninga. Atsa
kė jiems škotas: 

— Ana kur stūkso Greag 
Ddubh. Jei jūs jį paprasta 
akimi matote, reiškia bus lie
taus, jei nematote, jau lyja. 

Cia horizontaliai guli laikrodi
ninkas Lunke. 

Užrašas Woodbury, NY.. 
kapinėse 

REIKIA DAUGINTI, 
NE DALYTI 

Kai viena motina šnekėjosi 
su prekes atvežusiu žmogum, 
pasimaišė ir jos mažas berniu
kas. Vežėjas pasigyrė, kad jis 
augina net aštuonis vaikus. 

— Aštuoni!— sušuko moti
na. — Aš savo vienintelį sūnų 
taip myliu, kad negalėčiau 
meile su nieku dalintis. 

— Ponia. — pridėjo vežėjas. 
— jums meilės nereikėtų dalin
ti, bet padauginti iš aštuonių. 

Ii aust 

I I > 
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MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Scbr. 

P A K A M A V A S A R I O 
16-TOSlOS G I M N A Z I J A I 

Kaip jau minėta. Omaho je 
daugiau ar mažiau lietuviš
kas gyvas t ingumas re iškias i . 
Ir reikia manyti , kad j i s bus . 
kol bent keletui a smenų rūpės 
lietuviški reikalai. 

Prasidėjus mokslo m e t a m s , 
paremti Vasar io 16 g imna
zijai buvo suruošti priešpie
čiai. Tą gražią idėją įnešė 
nuoširdi l i tuanist inių mokslų 
rėmėja O n a Kar tan ienė . -Ji 
talkinant A. Mikėnaitei s u 
liet. Bendruomenės p r i t a r imu 
ir pagalba ėmėsi ne lengvo 
darbo. Darbšti i r l i tuanis t in į 
švietimą remiant i O. Kar ta
nienė surado vietas ir būdus 
kuo p ig i au s u p i r k t i t a m 
reikalui produktus. J i ir A. 
Mikėna i t ė p a s i k v i e t u s i o s 
nuoširdžių padėjėjų pa ruošė 
skanių cepelinų, viščiukų ir 
kitokių patiekalų. 

Salės papuošimu ir g a u s i a i s 
laimėjimais pas i rūpino L B 
valdybos narės D a n a Suls-
kienė ir I rena Matz. J o s sur in
ko nemažą skaičių įvair ių gra
žių d o v a n ė l i ų . G r a ž i a i 
suvyniojo, skoningai j a s išdė-
sė ir sumaniai pravedė laimė
jimus. Davė tai puikius rezul
tatus. Esan t geram tikslui ir 
ruošėjams prašant . į paruoš
tus priešpiečius g a n a gaus ia i 
atėjo lietuvių su k i t a t auč ia i s 
svečiais. Tokiu būdu d a u g 
rankų ir darbo sudėjus. Vasa
rio 16 gimnazijai buvo gau
ta pelno visas 1000 dol. K a s 
Omahos kolonijoj re iškia ga
na daug. Pinigus LB v a l d y b a 
pasiuntė Vasario 16 g imna
zijai Vokietijoje. 

J. P. 

Racine, Wis. 
K Ū Č I O S 

l i e tuv ių Moterų klubas tęsia 
gražią l ie tuvišką tradiciją 
ruošti b e n d r a s l ietuviškas 
Kūčias. Š ia i s me ta i s jos įvyko 
gruodžio 14 d. Šv. Kazimiero 
parapi jos salėje. Galėjo daly
vaut i visi. k a s tik norėjo. Susi
r inko daug i au ka ip 80 asme
nų. 

K ū č i a s p r a d ė j o k l u b o 
p i rmin inkė S tasė Paukštelie-
nė . p a s v e i k i n d a m a dalyvius 
bei p a s i d a l i n d a m a šventinė
m i s m i n t i m i s su susirinku
sia is . To l iau kalbėjo Vikt. 
Kažemėka i t i s ir pravedė miru
siųjų pagerbimą. Marytė Happ 
p a d e k l a m a v o Kalėdoms skir
tą eilėraštį. Pe t r a s Nekrošius 
paska i t ė du s avo kūrybos eilė
raščius . Visi dalyviai kar tu 
pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Po giedojimo kun. J. Augū-
n a s , MIC, Šv. Kazimiero 
parapi jos k lebonas , perskaitė 
Kūčių evangeli ją. Pasidal inę 
p l o t k e l ė m i s i r š v e n t i n i a i s 
l inkėj imais visi sėdo prie 
kūčių s ta lo ir vaišinosi įvai
r i a i s va lg ia is . Vėliau vaiku
č i a m s buvo į teikta dovanėlių. 

Kūčios buvo laba i jaukios, 
v a i š i n g o s i r l i e t u v i š k o s , 
s t ip r inanč ios ir a tgaivinan-

, čios išeivijos lietuvių prisiriši
m ą prie savųjų tradicijų bei 
papročių. 

Tenka dėkoti klubietėms. 
k a d jos t a s Kūčias suruošė, 
n e p a g a i l ė d a m o s daug darbo. 
Ypač t e n k a dėkoti klubo 
va ldybai p i rm. St. Paukšteiie-
nei . k i toms valdybos na rėms 
— Onai Kažemėkait ienei . St. 
P e t r u š a i t i e n e i . M a r t a i 
S tana i ty te i . Idai Tamulėnie-
nei ir M a r y VVedeikes. 

Jurgis Milas 

INTERNATIONAL 
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 

NP. «»701 

NR. 8702 

NB. 8705 

NR. 8706 
S1.795.00 
S 1.895.00 

N R. 8703 

NR. 8704 

NR. 8707 

Gegužės 8 • gegužės 23 d. 
Iš New York'o SL89b uO 
Iš Chicago's S1.995.00 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm'e 

Liepos 3 - l iepos 18 d . 
Iš New York'o S1.965.0u 
Iš Chicago s S2.065 00 
Keliones maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. 

Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d. 
Iš New York'o S1 995.00 
Iš Chicago's S2.095 00 
Keliones maršrutas: 1 naktis Maskvoje. 
10 naktų L IETUVOJE, 4 naktys Stockholm'e. 

Rugsėjo 18 - spalio 3 d. 
Iš New York'o 
Iš Chicago's 
Kelionės maršrutas t naktis Maskvoje. 
10 naktų L IETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. 

K I T O S K E L I O N Ė S 

Liepos 11 - 2 4 d. — LATVIJA 
Iš New York'o $1.695 90 
Maršrutas 2 naktys Helsinki. 10 naktų Riga 

Rugpjūčio 1 - 1 6 d . MENO IŠVYKA 
Iš New York'o $2.165.00 
Maršrutas 5 naktys Maskva. 4 naktys Leningradas. 
1 naktis Stockholm'as. 2 naktys Helsinkis. 2 naktys 
Silja Line laive. 

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d . OPEROS IŠVYKA 
Iš New York'o $1.950 00 
Maršrutas Stockholm'as 2 naktys. Maskva 3 naktys. 
Leningradas 3 naktys. Budapeštas 3 naktys. 
Copennaga 3 naktys Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių. 

Kama (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius maistą Lietuvoje, ivamas ekskursijas ir daug kitų priedų 

Pageidaujant tolimesnių keliones detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius Kainos 
VOLGA GAZ 24-10 — 5 600 rb 
VAZ 2108 5.365 rt> 
VAZ 2107 4 470 rb 
VAZ 2106 4.130 rb 
VAZ 21003 3 900rt> 
VAZ210"3 3 360rb 

Padedame sutvarkyt' dokumentus iškvietimams 

G. T. INTERNATIONAL. INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471 -1700 arba (312) 471-1702 

Mykolas Jagutis ekskursijoje Kinijoje 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Daytona Beach, Fl 

M Y K O L A S J A G U T I S 
SU K A KT L V I M N KAS 

Graži tradicija prisiminti 
švenčiančius savo brandesnio 
amžiaus sukakt is ne tik 
įžymiuosius veikėjus, visuo
menininkus, kultūrininkus, 
bet ir tyliuosius darbininkus, 
kurie savo darbu ir aukomis 
pelno taip pat pagarbą ir 
prisiminimą. Tokių tyliųjų 
darbininkų ta rpan jrikiuo-
j a m e ir mūsų kolonijos 
gyventoją Mykolą .Jagutį. 
gruodžio 1H d. atševentusį 
savo amžiaus 70 metų sukak-

Sukaktuvininką pagerbė 
šios apylinkės golfininkai 
drauge Country Club golfo 
gražiuose laukuose sužaidę 
draugiškas žaidynes, o po to 
golfo laukų klube golfininkai 
su žmonomis ir sukaktuvinin
ko Mykolo bei Amalijos Jagu-
čių artimieji prie nuotaikingų 
vaišių prisiminė sukaktu
vininką Mykolą ir pasidalino 
i š g y v e n i m a i s , k u r i ų ir 
Mykolas Jagu t i s savo širdyje 
daug nešiojasi. Po vaišių visi 
svečiai dar valandėlei sustojo 
Mykolo ir Amalijos Jagučių 
svetinguose namuose, kur 
buvo vaišės ir pokalbiai tęsia
mi. 

Sukaktuvininką sveikino 
golfininkai ir artimieji, išreikš
dami jam geriausius linkėji
mus ir š ampano tostui pakilus 
jam sudainuoti Iligiausių 
metų linkėjimai. 

Sukaktuvin inkas trumpu žo
džiu visiems savo draugams 
nuoširdžiai padėkojo. kad 
dalyvavo šioje jo kuklioje, 
kaip jis teigia, gimtadienio 
šventėje. 

Mykolas J a g u t i s gimė 1916 
m. gruodžio 19 d. Purmalių 
kaime. Klaipėdos apskrityje. 
Taigi, jis yra Klaipėdos kraš
to sūnus. J o tėveliai augino 5 
vaikų šeimą — 2 sesutes ir 3 
brolius, o Mykolas šeimoje 
buvo pa ts jauniaus ias . Moks
l u s b a i g ė K l a i p ė d o j e . 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

t a r n a v o Lietuvos banke . 
Amerikoje trumpą laiką vertė
si nuosavu bizniu, o vėliau 
daugiau kaip 20 metų ištar
navo vienoje likerių kompa
nijoje, ap tarnaudamas savus 
klijentus. Pasižymėjo dideliu 
taktu, mandagumu ir pareigų 
s t rop iu a t l ik imu. Už tai 
k o m p a n i j o s b u v o l a b a i 
vertinamas. Išėjęs j poilsį 
sėkmingai su žmona Amalija 
į s i k ū r ė gražioje Ormond 
Beach apylinkėje. Džiaugiasi 
r a m i u gyvenimu. Pu ikus 
golfininkas, geras organizato
rius, o kai paprašai aukos — 
Mykolas ir Amalija visada 
b e n d r i n i a m s ve iksn iams , 
spaudai, Operai, Mažosios 
l ie tuvos sąjūdžiui ir fondams 
atiduoda savo nuoširdžią 
duoklę. Tad šia proga sukaktu
vininkui Mykolui ir linkime 
dar daug gražių ir laimingų 
gyvenimo metų. 

S Ė K M I N G A I BAIGTAS 
RALFO V A J U S 

Ir šiais metais Balfo vajų 
vykdė Balfo pirmininkės Mari
jos Rudienės įgaliotieji dr. 
Vytautas Majauskas ir Jurgis 
Janušait is . O Vasario 16 
gimnazijai aukas rinko dr. 
Vanda Majauskienė ir dr. 
Serapiną Sukarevičienė. Vajus 
baigtas gruodžio 15 d. ir atsi
skaityta su Balfo centro valdy
ba Chicagoje. 

Aukų šiais metais Balfui 
surinkta 788 dol. Aukojo 43 
šeimos. Vasario 16 gimnazijai 
surinkta 386 dol.. būreliui 
gimnazijai remti priklauso 32 
šeimos. 

Aukas rinkusieji nuošir
džiai dėkoja visiems šios 
kolonijos lietuviams už aukas, 
kurios pradžiugins ne vieną 
tėvynainį, patekusį į vargą ir 
nelaimes. 

Ateinančiais metais numa
toma sušaukti šios kolonijos 
lietuvių susirinkimą ir išrink
ti žmones, kurie toliau rūpintų
si šalpos reikalais. 

Užbaigiant šių metų dar
bus, iš savo pusės noriu 
visiems, bet kokį naudingą 
lietuvišką darbą dirbusiems. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDZIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9KM) v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 
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"ApkilMOJim. pirkia ir 
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>er\inf* Your (ommunity Fnr Over 25 Ycars 

5727 W. CERMAK CICERO, IL 

n u o š i r d ž i a i p a d ė k o t i i r 
palinkėti Malonių Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
1987 metų. 

J O N O R Ū T E N I O 
K Ū R Y B A 

Gruodžio 14 d. kalėdinio po
būvio ir „Sietyno" koncerto 
proga inž. Kazimiero Barūno 
pastangomis Prince of Peace 
parapijos salėje buvo išstaty
ta pora dešimčių dail. Jono 
R ū t e n i o k ū r y b o s d a r b ų . 
Tematika įvairi ir įdomi. Kele
t a s pave iks lų a b s t r a k t ų . 
Dailininkas mėgsta gamtą, 
kas ryškiai atsispindi ir jo 
kūryboje. Prie kai kurių kūri
nių vertėjo ilgiau stabtelėti ir j 
jų mintį įsigilinti. Vartoja 
akriliką. Kūryboje jau nebe-
naujokas. Yra turėjęs visą 
eilę savo kūrybos individualių 
parodų. Šios lietuvių kolonijos 
lietuviai turėjo progą arčiau 
pažinti dailininką Joną Rūte-
nį iš parodoje išstatytų darbų. 

Juozas Ambrozaitis platino 
dailininko Jono Rūtenio eilė
r a š č i ų r i n k i n į . . V a i v o s 
juostą", kurio mecenatas — 
sūnus Gražvydas Rūtenis. 

Inž. K. Barimui dėkingi už 
tokios parodos suruošimą, t a i 
puikiai derinosi su gražiuoju 
kultūriniu įvykiu — ..Sietyno" 
koncertu. 

M E T I N I S K L U B O 
S U S I R I N K I M A S 

1987 m. sausio 11d . įprastu 
laiku Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje bus lietuviškos 
p a m a l d o s , tuojau po jų 
parapijos salėje Daytona 
Beach lietuvių klubo narių 
metinis susirinkimas. 

Šis susirinkimas g a n a svar
bus. Klubo valdyba padarys 
praėjusių metų savo veiklos 
pranešimus ir po to bus renka
ma dalis klubo valdybos 
narių. 

Praėjusią kadenciją klubui 
sumaniai vadovavo pirminin
k a s J o n a s Daugėla, talki
n a m a s kitų valdybos narių bei 
vadinamų direktorių. 

Esamose sąlygose klubas 
nuoširdžiai dirba. Valdyba 
rūpestingai ruošė keletą rengi
nių, rūpinosi lietuviškomis 
pamaldomis. Apie šios koloni
jos klubo ir valdybos veiklą 
esame ir anksčiau rašę. Plates
nę apžvalgą duosime po meti
nio klubo narių susirinkimo. 
Už atliktus darbus klubo 
valdybai jau dabar priklauso 
padėka. Klubo veikla tur t ina 
ir šios gražiosios lietuvių 
kolonijos kultūrinį gyvenimą, 
į kuri jungiasi ir meno 
a n s a m b l i s . . S i e t y n a s " , 
vadovaujamas muziko Anta
n o Skridulio. 

Jurgis Rimtautas 

CLASSIFIED GUIDE 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

P H O N E - 581-4111 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 9 
valandos 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

H E L P W A N T E D 

ALTAS IEŠKO REIKALŲ VEDĖJOS 
Pasitraukiant ilgametei reikalų vedėjai 
p. Irenai Blinstrubienei. ALTAS ieško 
reikalų vedėjos ar vedėjo. Del in
formacijų kreiptis tarp 9 vai. ir 2 vai. 
p p - i 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 
2606 W. 63 St. 

Chicago, IL 60629 
778-6900 

Looking for a woman to live-in and to 
help take care of an elderly vvoman Room 
and ooard plūs good salary — references 
reqmred. Mušt speaK some English Call 

776-3609 

VVANTED 
FORD LINCOLN 

MERCURY 
MECHANICS 

Mušt have minimum of 3 years dealer ex-
penence. MUŠT SPEAK & READ 
FLUEHT ENGLISH. 

REGENT F O R D 
15690 S. Harlem Av. Orland Pk, IL 

Apply in person 
See Fred Master, Service Director 

IŠNUOMOJAMA — FOR SENT 

Išnuomoju 4 kamb. butą vyres
nio amžiaus asmeniu i /asmenims 
Marquette Parko apyl inkėje. 

Skambinkite H E 4 -4440 

MISCELLANEOUS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

A V I L I M A S 
MO V I NG 

Tel. 376-1882 a r 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t ree t 

T e l . — G A 4 -8654 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDA 

WCEV — 1450 AM 
Lietuvių kalba sekmadieniais nuo 

730 iki 8:30 vai. ryto. Transliuojama 
iš nuosavos studijos Marquette Parke. 
Vedėja Aldona Daukus. 

7159 S. Maplevvood Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 778-1543 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W . 69 St. 
Tel. 776-1486 

REAL ESTATE 

H mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S KEDZlE 
778-2233 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
S41,900 — negalima tikėt. 6 namo. me<3:-
nis apkaltas namas su tomis miegamais 
plius ..panelea porčius Grąža: >šcaz\,tos 
rūsys Naujas centr pečius Naujos rmos 
ir nutekamieji vamzdžiai D'Geis porčius 
prieky Didelis kiemas vaikams žaisti 64-os 
ir Spauldmg apyl. Skuoekite prie telefono 
skambinkite dabar 

No. 752 — 56 ir Pulaski — tiktai 
S58.900 3 miegam, mūrinis, radiatorių 
šilima, ištisas rūsys. 1 aute garažas, diaehs 
kiemas, labai švarus. Įkainuota tiktai 
S58.900 del palikimo sutvarkymo. Šv Tun-
bius parapijoje Skambinkite dabar 

No. 763 - 1V2 AUKŠTO — TIKTAI 
$69,900 6 kamb. su 3 miegam savnmkui 
1-mam aukšte Gražus 2 miegam butas 
2-trarr. aukšte Atskira šiluma: moderniška 
virtuve ir prausykla Ištisas skiepas Su ' 2 
prausykla 2 auto. mūrinis garažas: 5 namų 
apyvokos daiktai. Labai švarus 
Paskubėkite ir skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėja^ 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY # 

Tel. — 434-7100 

Gražiame Marquette Parke tvark
ingas gražus mūro namas. Didelis 
mūro garažas, naujas stogas, gazu 
šildymas ir nauja elektra, modernios 
vonios, ąžuolo medis, sausas 
beismantas, aptvertas kiemas — iki 
$12,000 pajamų metams. Turto pa
veldėtojai prašo tik $57,900. Iš 
anksto teirautis tel. 

737-7202 arba 737-7200 
VALDIS REAL ESTATE 

RE/MAX GRSIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616* 

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

Ortą;, 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šcerbaitai Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo' 

LOTS FOR SALE 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodehng 

• Porcnes & Decks • Ploor & WaH Tile 
• Alurninum S'dmg & Trim • Kitchen & BathS 
• Masonry ' ^ e c Rooms 
• Add'Vons »lnsurance Reoairs 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

A D V O K A T Ų DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago. IL 60629. Tel . 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai ryto iki 5 vai vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

8EAUTIFUL LAKE-FRONT 
BUILOING LOTS 

in established lake & gol' resort. Recrea-
tion & retiremeit home comrrujrvty 90 min. 
we*t of Chicago. S 12.000 to $19.000. 
Appointments only. 

MASTERSON REALTY 
(815) 652-4106 

9 a m to 9 p m. - call in English. 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijole Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėt i , i l iustravo dail Ona 
Stankaityte-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A Barono knygų 
sąrašas 

Kama su persiuntimu S6 00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
D' UGAS. 4545 W. 63rd St., 

Chics»«« II 60629 

< 

MM 
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MUS PALIKO DR. A. JASYS £ £ £ , — . t ? 
A.a. dr. Antanas Jasys-Jase-

vičius. gyvenęs Columbus, 
Ohio, staiga mirė gruodžio 11 
d.; namuose gavo stiprų širdies 
priepuolį, nuo kurio nebeatsi
gavo ir nuvežtas į vietinę ligo
ninę. 

J i s gimė 1907 m. birželio 15 
d. Gerkiškių kaime. Troškūnų 
valsčiuje. Panevėžio apskrity
je. Tėvai turėjo didelį ūkį ir 
išaugino 6 vaikus. Antanas 
1928 m. baigė Panevėžio 
gimnaziją kartu su daugeliu 
klasės draugų, kurie vėliau 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
kul tūr inės ir ekonominės 
pažangos. Pavyzdžiui, vienas 
iš jų buvo d r. A. Darnusis. 
Baigęs gimnaziją, Antanas 
išvažiavo studijuoti į Vienos 
univers.cetą Austrijoje. Studi
javo eKonomiją ir 1934 m. 
gavo daktaro laipsnį, parašęs 
disertaciją apie ekonomines 
krizes ir jų kontroliavimą. 
Vienoje buvo lietuviu studen
tų draugijos valdyboje ir lietu
vių-ukrainiečių draugijos 
pirmininku. 

Grįžęs po studijų į Lietuvą 
buvo vyresniuoju referentu 
prekybos reikalams užsienio 
reikalų ministerijoj iki 1940 
m., o 1942-1944 m. Lietuvos 
Ūkio rūmuose buvo prekybos 
skyriaus vedėjas. Frontui artė
jant, pasitraukė į Vokietiją, 
kur 1947-49 m. buvo Žemu
tinės Saksonijos Lietuvių 

A.a. dr. Antanas J ašys 
dr. Irenos tėvelis Vosylius 
Sakavičius, Lietuvos kariuo
menės majoras, sulaukęs net 
101 metų. Liūdi ir sesuo Elzė 
Bumeli enė Floridoj, brolis 
Algirdas Lietuvoje ir kiti 
artimieji. Didelis nuostolis ir 
L ie tuv ių B e n d r u o m e n e i , 
kurios aktyvus narys dr. Anta
nas buvo nuo pat jos 
įsikūrimo. 

Palaidotas gruodžio 15 d. St. 
Joseph's Cemetery. Colum
bus, Ohio. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. Saulius Lauri
naitis. 

kurių maišėsi ir lietuviai bei 
lietuvės tautiniuose rūbuose. 
Programai vadovaujanti Es-
ther Mc Keever pakvietė Liuci
ją Gudelienę uždegti simboli
nę žvakę ir atkreipė visų 
dėmesį į salėje stovinčią lietu
viškais šiaudinukais papuoš
tą eglę. kurios papuošimą L 
Gudelienė su kitomis Sekly
čios moterimis visada atlieka. 

Lietuviška veikla gruodžio 
mėnesį ir pagyvėjo. Iietuvos 
Dukterys, vadovaujamos 
Stasės Jucienės, suruošė kalė
dines vaišes vienišiems tautie
čiams. Lietuvių Bendruo
menės vietos apyl inkės 
valdyba (pirmininkė Irena 
S i r u t i e n ė ) rengė b e n d r ą 
Kūčių vakarienę ir organi
zuoja Naujų Metų pobūvį 
sausio pirmą dieną. 

Radijo valandėlė ..Leiskit į 
Tėvynę" pratęsė sutartį su 
KXOW radijo stotimi 1987-
iesiems metams. Spalio mene 
sį suėjo radijo „Leiskit į Tėvy
nę" veiklos dešimtmetis, kuris 
buvo kukliai paminėtas oro 
bangomis, dėl susidėjusių 
a p l i n k y b i ų , n e r u o š i a n t 
numatyto renginio. Esame 
dėkingi klausytojams, kurie 
sveikinimais ir dosniomis 

dvasios vadas kun. Jonas 
Burkus ir buvo perduotas iš 
kasetės kun. K. Pugevičiaus 
pokalbis su vyskupu Paulium 
Baltakiu, OEM. Gruodžio 14 d. 
transliacijoje paminėtas 
kompozitoriaus a.a. Vlado 
Jakubėno mirties došimt-

aukomis šiltai reagavo į radijo 
Z Prūsas s ukaktį. Gauta sveikinimų ir 

_ iš tolimesnių vietovių: iš kun. 
M I I S Ų K O L O N I J O S d r J u o z o P r u n s k i o - rašytojos 

P. Orintaitės, Vlado Šulaičio, 
Tremtinių Bendruomenės 
apygardos valdybos sekreto- nOl &prillfįS9 /ATK. 
rius ir reikalų vedėjas. \ JAV 
atvyko 19 49 metais. Apsistojo 
Columbus, Ohio. kur lietuvių 
buvo labai nedaug. Negalė
damas gauti darbo savo 
specialybėje, dar baigė sąskai
tybą Bliss kolegijoje. Dirbda
mas didelėje Nationvvide Insu
rance bendrovėje, 1972 metais 
sulaukė pensijos amžiaus. 

Dr. Jasys buvo vienas iš tų, 
kurie surado būrelį Columbus 
mieste ir apylinkėse įsikū
rusių senosios kar tos ir 

MŪSŲ VEIKLA 
Arkansas valstijos 150-ieji 

sukaktuviniai metai ,.The 

o Lietuvių Fondas prie 
sveikinimo prijungė ir čekį 
kultūrinės veiklos palaiky
mui. 

Lapkričio Vėlinių dienos 
transliacijoje turėjome svečią 

Sesųuicentennial Year" eina į kalbėtoja kun. Vaclovą 
pabaigą. Jie buvo iškilmingai Gutauską. SJ. iš Chicagos. 
švenčiami visuose valstijos Kitų lapkričio sekmadienių 
miestuos-* kulminacinį tašką 
pasiekę ą vasarą valstijos 
sostinėje Little Rock. Hot 
Springs mieste ir apylinkėse 
buvo j a u č i a m a s tur i s tų 
padidėjimas, su pasisekimu 
praėjo prekybos rūmų kasmet 

naujesniųjų lietuvių ateivių ir ruošiama ,,Octoberfest' . 
s u o r g a n i z a v o L i e t u v i ų Kasmetinis kalėdinis rengi-
Bendruomenės apylinkę. Buvo nys „Christmas To Share". 
apylinkės valdybose pirminin- ruošiamas AARP organizaci-
ku ir sekretoriumi. Kai mirtys jos Senior Employment 
ir persikėlimai į kitas koloni
jas visai išretino Columbus 
lietuvių koloniją ir kai net 
Vasario 16 minėjimų suruoši
mai pasidarė nebepraktiški, 
Jasių namai lyg ir pasidarė 
susitikimo ir šiokių tokių ryšių 
palaikymo vieta. Kol sveikata 
leido, An tanas dažnokai 
važiuodavo į Clevelandą, es
antį už 140 mylių, į įvairius 
ten suruošiamus renginius. 
Daug laiko praleisdavo skaity
damas lietuvišką spaudą ir 
knygas. Gaudavo beveik visus 
laikraščšus ir žurnalus iš 
kairės ir dešinės. Daug pirkda
vo lietuviškų knygų. Pats 
priklausė tautininkų grupei, 
bet buvo labai tolerantiškas ir 
kitokių pažiūrų lietuviams. 
Labai sielojosi Lietuvos liki
mu. Daug padėjo Lietuvoje 
g y v e n a n č i a m bro l iu i ir 
kitiems artimiesiems, buvo 
dosnus ir lietuviškoms organi
zacijoms Amerikoje. 

Liūdesyje liko žmona dr. 
Irena (Sakevičiūtė), ausų, 
nosies ir akių ligų specialistė, 
turinti labai gausią praktiką 
Columbus mieste ir turinti 
labai gerą vardą amerikiečių 
gydytojų tarpe. Dvigubas smū
gis: tik mėnesiu anksčiau mirė 

laidų programose buvo apibū
dintos naujosios knygos: 
Vytauto Alanto ,,Aušra Paliū
nuose" ir Jono Vizbaro Sūdu-
vo „Kur bėga Šešupė". Kariuo
menės šventės minėjimo 
laidoje buvo perduota Karolio 
Milkovaičio. Šaulių sąjungos 
pirmininko, paskaita, kurią jis 
atsiuntė įkalbėtą į kasetę. 
Gruodžio 7 d. programoje 
kalbėjo Hot Springs lietuviu 

MYLIMAI MOTINĖLEI 

A.+A. 
ELZBIETAI SLONSKIENEI 

mirus, jos sūnų BALĮ SLONSKĮ su šeima, anūkę RA
MONĄ MILIŠAUSKIENĘ ir jos vyrą ANTANĄ, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Marija. Jonas ir Onutė Milišauskai 
Joyce. Frank ir Bob McGovern 

Barbora ir Jonas Milišauskai ir šeima 

A.tA. 
ANTANUI BANKAICIUI 

mirus, jo broliams MEČISLOVUI ir ČESLOVUI su 
žmonomis VALERIJA ir STASE ir jų giminėms reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdime. 

J. J. Kučinskai 
E. P. Leonai 
M. K. Linkai 
S. A. Zaparackai 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

UTERATŪROJE 
Alfonsas šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 244 psl 
Knygos Kaina 8 dol.. su persiuntimu 
9 50 dol Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
oas knygų platintojus. 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

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

Kaina su persiuntimu 17.90 dol. I l l inois gyven to ja i 
moka 19.20 dol. 

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

mėtis, muzikinėje dalyje išti
sai perduodant jo kūrinius: 
gruodžio 21 — kalėdinės 
jnesmės ir sveikinimai. 

„Leiskit į Tėvyne" radijo 
programos girdimos iš KXO\V 
stoties. 1420 AM banga. 7 
valandą sekmadienio rytais. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. sausio mėn. 3 d. 

A.tA. 
Agr. Kazimieras Brencius 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. sausio 1 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskr., Mosėdžio valsc\. 

Šauklių kaime. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Pr iklausė Ijet. agronomų sąjungai. Liet. Bendruome

nei, Balfui; buvo daugelio fondų narys. Vasario 16-tosios 
gimnazijos rėmėjas. 

Liūdesy liko mirusių brolių ir seserų šeimos Lietuvoje: 
giminaitė Zuzuna Brencienė ir jos šeima, draugai ir pažįs
tami A-nerikoje. 

Paodrvota> Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 
Street. 

Laidojamas -eštadienį. sausio 3 d. Iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus nulydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
t amus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę g i m i n ė s ir d r a u g a i . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-234:>. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Frances Macke-Mačiukas 

( M A Ž U T I S ) 

J a u suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir mamą. kunos netekome 
iW86 m. sausio 5 d. 

Ners laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramv-
bę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 5 d. 7 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir 
paž įs tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Frances Macke-Mačiukas sielą. 

Nuliūdę v y r a s , d u k t ė i r s ū n u s su š e i m o m i s . 

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EDVARDAS V. TARAS 
Per anksti ir per staigiai iškeliavai į amžinybę, brangus 

mūsų Edi. 
Nors hdkas tęsiasi, bet mes tavęs niekados negalėsime 

užmiršti. 
Už jo sielą šv. Mišios hus atnašaujamos Tėvų -Jėzuitu 

koplyčioje, sausio "i d. 8:30 vai. ryto. Cbicagoje: Tėvu 
Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklvn. N.Y., sausio .". 
d. 8 vai. ryto. 

Maloni ii prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Edį savo maldose. 

Liūdintys t ė v a i , močiutė i r g iminės . 

P A D Ė K A 

A.tA. 
VYTO RADŽIO 

vienerių m«;ų mirties sukakties proga dėkoju: tėv. -Jonui 
Borevičiui už at la ikytas šv. Mišias Tėvų -Jėzuitu koplvčioįe 
velionio krikšto dukrai Vidai Momkutei už skaitymus šv. 
Mišių metu. dirigentei muz. Emilijai Sakadolskienei. 
akompaminti>jai Alvydei Kitutvtei ir Dainavos ansambliui 
už gražų ir udinantj giedojimą. 

Mano mielam kaimynui -Jonui J'aštukui už man taip 
brangu pns.minimą, nekrologą Draugo dienraštyje. 

Dainavos ansamblio pirmininkei Mėtai Gabalienei ir 
valdybai. Viktorui Peronui. -Juozui Vieraičiui. Antanui 
Krutuliui. Adomui Vaitkevičiui už visokeriopą pagalba. 
•Jaunimo centro pirmininkei Salomėjai Endrijonienoi už 
leidimą pasinaudoti Jaunimo centro, taip gražiai atrcm«>n 
tuota mažąja sale. Šeimininkei Onai Norvilienei ir jos 
padėjėjoms 

Dienraščiui Draugui. Margučio ir Sophie Barčus radiįo 
vedėjams u' skelbimus. 

Ačiū visiems giminėms, kaimynams, draugams ir 
pažįstamiems už gausų dalyvavimą a.a. Vvto mirties meti 
nių proga 

Visiems esu be galo dėkinga 

I r e n a R a d i e n č 

Radijo reikalais kreiptis i 
vedėją Salomėją Šmaižiene. 
204 Hil l top Drive. Hot 
Springs. Arkansas 7191:5. Tel. 
501-321-9641. 

S. Smaižienė 

Žmogaus jėga tuomet tepra-
/.Įsta ir heka pašvęsta, kai iš 
jos išauga rūpestingoji ir veik
lioji meilė. 

Fr. W. Foerster 

A.+A. 
Dr. STASYS URBA 

Gyveno Hickory Hills. Illinois. 
Staigiai mirė 19*6 m. gruodžio 2K d. Sfc J"> vai vakaro 
Gimė Lietuvoje. Linkuvos valsčiuje. Amerikoje išgvvo 

no :?7 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime Lietuvoje šeima (tu 

broliai , sesuo ir jų šeimos. Amerikoje liko draugai, pažįs
t a m i ir giliai liūdinti J'utnių šeima. 

Priklausė Ateitininkų Mediku Korp ..Gaja". 
Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 'J d. nuo 2 iki H 

vai . vakaro Pe tkaus Manmette kopivčioje. 2T\X\ \V 71 St 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio .*5 d. Iš koplvči«w !n 

vai . ryto bus a t lydėtas į Svč. M. Marijus Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Ka/imiero lietuviu 
kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
da lyvau t i šiose Laidotuvėse. 

Nuliūdusi Putni i i š e i m a . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel 17B2U" 

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 Sou th Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 6 9 t h S t ree t - Tel . RE 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hwy., Pa los Hills, I l l inois 
Te l . - 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

E V A N S — E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ D1UKKTORIAI 

9837 S. Kod/.ie Avenue . Kvergroen Pa rk , Ill inois 
(Anksčiau buvę 6845 South VVestern Avenue) 

IJUDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčiom ta ip p a t Marąuette Parke Chicagoje ir 

priemiesčiuose 
T e l . — 4 2 2 - 2 0 0 0 

I * 



DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. sausio mėn. 3 d. 

x , ,Draugo" redakcija 
p rašo savo bendradarbių ne
siųsti jai neužlipintų laiškų, 
nes eidami per automatus, 
suplėšomi ir dažniausiai net 
turinys neįskaitomas. Taip 
pat prašė nesiųsti kores
pondencijų nepasirašytų bent 
redakcijai, nes tokie negali 
būti spausdinami. Slapyvar
džiais pasirašyti tik kores
pondencijas ar straipsnius, bet 
redakcijai turi būti žinomi 
siuntėjai. 

x J u r g i s J a n u š a i t i s . 
nuolatinis mūsų bendradar
bis, kuris šiuo metu iš Day-
tona Beach, Fla.. yra atvykęs į 
Chicagą. lydimas Juozo Šla
jaus, sausio 2 d. aplankė 
„Draugo" redakciją, painfor
mavo apie savo darbus ir savo 
gyvenvietės užmojus. Taip pat 
jis aplankė administraciją ir 
įsigijo naujų leidinių. J. ir V. 
Janušaičiai išvyksta į Day-
toną Beach sausio 6 d. 

x Gina Sabaliūnaitė-Re-
mienė su P. Bukacek nuo 
1987 metų perima Beveriy 
Monressori mokyklos vado 
vavimą. Stasė Vaišvilienė, 
prieš dvidešimt metų suor
ganizavusi šią mokyklą ir ją 
išauginusi į viena iš didžiau
siu ir geriausių Montessori 
mokyklų Chicagos apylinkėje, 
ieka nuolatine šios mokyklos 

konsultante. 
x „Pirmiej i ž ingsniai" . 

Kr Donelaičio lituanistinių 
mokyklų mokinių laikraštėlis, 
pereitų metų gruodžio mene 
sio numeris, išėjo iš spaudos. 
Laikraštėlis prirašytas ir ilius
truotas pačių moksleivių, iš
skyrus nuotraukas iš mokyk
los gyven imo. Spauda i 
paruošė mokyt. Danutė Bindo-
kienė. 

x ..Mūsų va ikas" leidinio 
administracija praneša, kad. 
pradedant būsimu numeriu, jis 
bus siunčiamas tik tiems 
asmenims, kurie yra gražiny 
vieną iš apklausinėjimų for-
meliu ar parašę laišką. Lei
dinį paruošia Montessori 
auklėtojos. finansuoja LB 
Švietimo taryba. Montessori 
draugija ir aukos. 

x I rena ir Juozas Poli-
kaičiai . Bronius ir Aksenija 
Kūrai. Chicago. II!., Stasys 
i >argis, Oak Lawn. 111.. Justas 
-I Mašiotas, Lemont. 111.. 
Kazys Račiūnas, Beveriy 
Shores. Ind.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų. laibai dėkojame. 

\ . .Draugo" adminis t ra
cija ruošia ekskursijų į Ku-
ropa 1987 m. pavasarį, nuo 
birželio 12 iki liepos 2 dieno
mis Kelionės techninius rei-
kilus tvarko American Travel 
Service Bureau. 9727 S. \Yes 
lern Ave.. Chicago. IL 60643. 
t.-l. :il2—238-9787. Bus aplan
kyt;) Italija. Austrija ir Švei-
- inja. Platesnių informacijų 
bus duota vėliau. 

(pr.) 

x Baltic Monuments. Inc. . 
2621 W. 71 Street. Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis j V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 Wes( 
7! Street, Chicago. DL 60629. 
Telefonas 77.̂ -6766. 

(sk.) 
x Pedagoginio Li tuanis

t ikos Instituto vakaras bus 
1987 m., vasario 17 d., 7 v.v. 
.Jaunimo centre. Įėjimo auka 
15 dol. suaugusiems. 10 dol. 
studentams. Stalus arba atski
ras vietas užsisakvti tel. 847-
1693 

(sk.) 

x Rasa V e r o n i k a ( J anu -
ša i t y t ė ) i r B e n e d i k t a s 
Skvirbliai , gyv. Chicagoje, 
gruodžio 31 d. susilaukė pir
mosios dukrelės Natalijos 
Veronikos. Naujagime gražia 
dukrele ir dukraite džiaugiasi 
jos tėveliai, o taip močiutė 
Paulytė Skvirblienė Chica
goje ir seneliai Veronika ir 
Jurgis Janušaičiai, gyv. Port 
Orange, Floridoje. Veronika ir 
Jurgis Janušaičiai. praleidę 
visas šventes Chicagoje, į 
Floridą išskrenda sausio 6 d. 

x A.a. ag r . Kaz imie ras 
B r e n c i u s , daugelį metų 
Brighton Parke veikusios 
maisto parduotuvės dalinin
kas, po ilgos ligos mirė Naujų 
Metų rytą, Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Nuolat padėjo vargs-
tantiem, dosnia ranka rėmė 
lietuvišką spaudą, fondus ir 
organizacijų užmojus. Laido
jamas šiandien. 

x A lbe r t a s i r Lucy E v a n s -
Ivanauska i . gyv. Riverside. 
111.. sausio 15 d., išskrenda 
penkių savaičių kelionėn. Pra
džioje sustos San Francisco ir 
Sacramento miestuose Kali
fornijoje. Po to skrenda į Fijį, 
Australiją. New Zelandiją, ir 
Tahitį. Viešėdami Austra
lijoje, aplankys savo pussese
rę Ramunę Janušaitytę ir 
Ričardą Badauskus, gyv. Syd-
ney. Albertas Evans-Ivanaus-
kas yra sūnus senosios kartos 
žymių veikėjų Pranutės ir a.a. 
Kazimiero Ivanauskų, gyv. 
Chicagoje. Jarų laivyne kapi
tonas, neseniai išėjęs į atsar
gą. J o žmona Lucy dirba ligo
ninėje gailestingąja seserim. 

x Kun. J u o z a s P r u n s k i s 
Lituanistikos tyrimo ir stu 
dijų centrui — Pasaulio lietu
vių archyvui padovanojo kelis 
šimtus vertingų lietuviškų 
knygų. Tarp jų buvo ir senų 
retenybių. 

x J a u n i m o cen t r a s , ženg
damas į savo veiklos 30-tuo-
sius metus, dar nepaseno, bet 
yra kupinas energijos. Besi
džiaugdamas savo energija, 
sausio 25 d. rengia linksmą 
popietę. Popietėje bus tau
tiniai šokiai, filmas ir muzika. 
Kas norės, po koncerto kavi
nėje galės nebrangiai pava
karieniauti ir pabendrauti. 
Jaunimo centro draugai ir 
rėmėjai kviečiami tą popietę 
rezervuoti Jaunimo centrui. 

x Stefanija ir A n t a n a s 
J a n u t i s , John Paukštis. Jo
nas Vėbras, V. Bulota. Juozas 
Petrauskas. G. Mitsevitz, 
Antanina Janys, S. Rudokas. 
E. Gabrius. Ann Tamolonis. 
J.V. Pleirys. visi iš Chicagos. 
Walter Danillevich. Spring-
field. 111., N. Stelmokas. Hicko-
ry Hills, 111.. Stasys Tamulio-
nis. Western Springs. 111.. 
kiekvienas atsiuntė po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Liaudies d a i n a y r a 
s u p r a n t a m i a u s i a muzika . 
Galėsite pasiklausyti, kaip 
įvairūs kompozitoriai yra jas 
įrėminę ar net perdirbę. Liau
dies dainų popietė įvyks 
sekmadienį, sausio 11 d.. 3 vai. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Programą išpildys Manigirdo 
Motekaičio dainavimo stu
dija. Visi kviečiami atsilanky
ti. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ie inamais nuoftimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 Weat Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

x Lietuvišku šriftu rašomosios maši
nėlė? Paprastos neelektnnes ..Travel 
L>e-'ux" i JAV S160 00 US. dol Oro 
paštu $165 00 Siunčiu ir ; Lietuvą 
Atst Olympia 

STASYS PRAKAPAS. 
49 Norseman St.. Toronto. Ontario 
M82 2P7, Canada. Tel. 233-4486. 

(sk.) 

x Marija Pe t rausk ienė , 
Hartford. Ct., mūsų nuolatinė 
bendradarbė, rėmėja, garbės 
prenumeratorė. pratęsdama 
prenumeratą, atsiuntė visą 
šimtinę dienraščio paramai. 
M Petrauskienę ir toliau 
laikome garbės prenumera
torių sąraše, o už mielą 
paramą labai dėkojame. 

x Col. K. Biliūnas, USAF 
Ket.. Viena, VA., mūsų garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus 
..Draugo" rėmėjas, su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė visą šimtinę. R. Biliū
ną ir toliau laikome garbės 
prenumeratorių sąraše, q UŽ 
mielą paramą labai dėko
jame. 

x D o n a t a s Tijūnėlis, But 
falo Grove, III., pratęsė ..Drau
go'" prenumeratą su 20 dol. 
auka. D. Tijūnėlį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Kazys Ramanauskas , 
Chicago, DL, parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą 1987 
metams. K. Ramanauską skel
biame garbės prenumera
torium, o už paramą nuošir
dus ačiū. 

x Kazys Mažonas, Paima, 
Oh., atsiuntė 20 dol. ..Drau
go" paramai ir pratęsė jo 
prenumeratą 1987 metams. K. 
Ma/.oną įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
mielą paramą labai dėko
jame. 

x Vytautas Beleckas . Sun-
ny Hiils. Fla., lietuviškos kolo
nijos organizatorius ir kū
r ė j a s , m ū s ų g a r b ė s 
prenumeratorius, parėmė dien
rašti 27 dol. auka ir kartu 
pratęsė prenumeratą. Vyt. 
Belecką ir toliau laikome gar
bės sąraše, o už rėmimą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x A k v i l ė K a r k 1 i u s, 
( leveland Oh.. pratęsė prenu
meratą Onai Urbaitienei ir 
dar pridėjo 20 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Union Pier . Mich.. Lietu
vių draugija atsiuntė „Drau
gui" laišką: lietuvių drau
g i j o s m e t i n i o n a r i ų 
susirinkimo nutarimu siun
čiame -Jums kuklią 50 dol. 
auką. „Draugo" atliekamą 
neįkainojamos vertės lie
tuvybės palaikymo ir infor
macijos bei spaudos darbą 
finansais paremti". Pasirašė 
E. Vengianskas. draugijos pir
mininkas ir A. Klimavičius, 
iždininkas. Nuoširdi padėka 
valdvbai ir visiems nariams. 

Lietuvos Vyčių nariai Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus metiniame bankete. Prieky sėdi iš 
kairės: Albertas Zakarka, sol. Algirdas Brazis. Aldona Brazienė ir Mary Juzėnas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x I rena Goddard , Alta-
(ienna. Cal., pratęsdama 
..Draugo" prenumeratą 1987 
metams, atsiuntė ir 22 dol. 
dienraščio paramai. Mrs. L 
Goddard skelbiame garbės 
prenumeratorė, o už mielą 
auką labai dėkojame 

x Pr ivat i pensininkų ke
lionė j Lietuvą: Varšuvoje 2 
— Vilniuje 5 — liubline I — 
Krokuvoje 2 — Varšuvoje 1. 
Išskrendame gegužės 23 d. 
Skambinti Romui tel. 312 — 
778-2023 arba Hub Travel, 
8304 S. Kedzie Ave.. Chicago. 
111. 60652. tel. 471-5140. 

!sk.> 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cice
ro, Bervvyn. Riverside. West-
chester ar kituose vakariniuo
se priemiesčiuose, kreipkitės j 
Alex Realty, 5727 W. Cer
mak Rd., Cicero, IL. Tel. 
656-2233. įstaigai vadovau
ja Aleksas Šatas ir sūnus 
Viktoras . V ik to ras Šatas — 
profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bend
rovės ir privatūs asmenys. 
•Jeigu mes negalim par
duoti: mes galim patys 
nupirkt i ! 

RELIGINIS 
SAVAITGALIS 

l iet u vos krikščionybės jubi
liejaus metai Chicagoje pra
sidės su religiniu savaitgaliu 
kovo 14 ir 15 dienomis. 1987 
metai yra Lietuvos vyskupų 
paskelbti Gyvos Krikščioniš
kos Dvasios metais. Aptarti šį 
savaitgalį susirinko lietuvių 
klebonai kartu su Chicagos 
lietuvių katalikų federacijos 
ir krikščionybės jubiliejaus 
religinės komisijos nariais. 

Posėdžiautojus šiltai priėmė 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos klebonas kun. 
Antanas Zakarauskas. Kartu 
dalyvavo ir parapijos Mišių 
SKaitytojas Juozas Polikaitis. 
Nekalto Prasidėjimo klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas atvyko 
kartu su parapijos mokyklos 
lietuviškų pamokų vedėja ses. 
Angele ir parapijos sekretore 
Marija Kinčiuviene. Jėzui
tams atstovavo kun. P. Dau
gintis. Dėl ankstyvesnių pasi
ž a d ė j i m ų r y š i u m su 
artėjančiomis šventėmis nega
lėjo dalyvauti klebonai kun. 
J u r g i s Š a r a u s k a s , kun. 
Richard Dadaro. kun. An
tanas Kelpšas ir kun. Alfon-

- — i — - j — 

x Lietuvos Vyčių choro 
met inis pokylis bus sausio 17 
d., šeštadienį. 7 vai. vak. Šau
lių salėje. lietuviški valgiai, 
laimėjimai. Naujų dainų prog
ramą atliks pats Vyčių cho
ras, vadovaujamas ilgamečio 
vadovo muz. Fausto Strolios. 
Šokiams gros Gintaro orkest
ras, lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir malo 
niai praleisti laiką su Liet. 
Vyčių choru, o kartu ir jį 
paremti. 

x l )r . O. Mironaitė, Chica
go. 111.. dr. Kastytis A. Jučas, 
taip pat iš Chicagos. Romas ir 
Danutė Česai Lisle. 111.. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 25 dol. auką. 
nuoširdus ačiū. 

x Dr. Kazys Bobelis , St. 
'etersburg. Fla., VLIKo 
.aldybos pirnvninkas. už kalė-
iines korteles ir kalendorių 
itsiuntė 25 dol. auką. Labai 
iėkojame. 

x Adv . A l g i m a n t a s 
K eželis. Bronius Kasakaitis, 
Rūta Daukienė, visi iš Chi-
'•agos. už kalėdines korteles ir 
kalendorių kiekvienas paauko
jo po 25 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Romas Nelsas , Fuller-
toti, Cal.. atsiuntė 27 dol. auką 
ir pratęsė ..Draugo" prenu
meratą 1987 metams. R. Nelsą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą nuošir
dus ačiū 

x Kun. Pijus Brazauskas , 
N'.rtb Bend. Oregon, už gerą 
..Draugo"" informaciją atsiun
tė 20 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kugeni ja K e z i e n ė . 
\Vo<)dhaven. NY.. parėmė 
.Draugą" 22 dol. auka ir kar

tu pratęsė prenumeratą. E. 
K./ienę įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
uarama labai dėkojame. 

sas Micka. Neatvykę klebonai 
telefonu pasisakė remia lie
tuvių religinio savaitgalio pra-
vedimo temą: „Krikščionybės 
mokymas šeimai, jaunimui, 
pasauliečių apaštalavimui ir 
tautiškumui". 

Kun. Daugintis pabrėžė, kad 
reikia dalykus pateikti iš dva
sinio taško ir taip pat iškelti 
p r a k t i š k u s p r i t a i k y m u s . 
LRKF Chicagos skyriaus na
riai išryškino svarbą pravesti 
temas lygiagrečiai lietuvių ir 
anglų kalbomis, kad visų kar
tų Chicagos lietuviai galėtų 
dalyvauti. Numatyta tvarka 
leis dalyviams diskutuoti temų 
iškeltus klausimus. 

Kun. J. Kuzinskas pasiūlė 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos patalpas šeštadienio popie
tei, kovo 14 d. Savaitgalis 
prasidėtų su įdomių skaidrių 
rinkiniu „Krikščionybė Lietu
voje — 600 metų". Seminaro 
popietė baigtųsi ekumeninė
mis pamaldomis. 

Savaitgalis tęstųsi toliau 
sekmadienį po pietų, kovo 15 
d.. Marąuette Parke Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
klebono kun. A. Zakarausko 
p r i e g l o b s t y j e . Pop ie t ė s 
seminaras prasidėtų ypatin
gomis dalyviams Mišiomis ir 
pamokslu. 

Parinktos temos savait
galiui yra aktualios mūsų 
dabarties gyvenimui. Temas 
sukonkretino kun. K. Trima
kas: „Parapija — krikščioniš
koji bendruomenė ir šeima": 
„Krikščioniškas jaunimas mo
derniame pasaulyje": ..Ko jau
nimas tikisi iš Bažnyčios, ko 
Bažnyčia iš jaunimo": „Krikš
čioniškas gyvenimas šei
moje": „Ekumenizmas, kaip 
dialogas krikščioniškoj švie
soj ir meilėj". ..Liturgija kaip 
krikščioniškos bendruomenės 
išsireiškimas'*: ..Vaikų krikš
č i o n i š k a s a u k l ė j i m a s " : 
„Tautiškumas Bažnyčioje". 

Po kelias temas bus na
grinėjama vienu kartu. Tad 
dalyviai galės pasirinkti. 

Kadangi talentų Chicagoje 
netrūksta, tai prelegentai bus 
ieškomi čia pat. Kol kas 
šiomis temomis kalbėti jau yra 
sutikę Mary F. Kinčius, Sau
lius Kuprys, ses. Angelą, kun. 
Antanas Markus ir kun. 
Kęstutis Trimakas. Bus prašo 
ma dalyvius iš anksto užsi
registruoti per savo parapijas 
ir taip pat kitais būdais. 
P la tesnė informacija bus 
vėliau. 

Galima jau dabar registruo
tis tiesiogiai vienoje iš parapi
jų kuriose vyks šis savait
galis: Nativity B.V.M.. 6812 
So. Washtenaw Ave.. Chica
go. 111. 60629, tel. 776-4600. ir 
Immaoulate Conception. 2745 
West 44th St, Chicago. 111. 
60632. tel. 523-1402. 

a. k. k. 

KALEI)L SENELI, 
VA2H OKI PAS MUS 

Gruodžio 6 dieną maži sve
čiai, lydimi savo tėvelių, rin
kosi į Jaunimo centro mažąją 
salę pradėti Kalėdų švenčių 
sezoną. Ir ju susirinko arti 
šimto. Sušilimui vaikų rate
lius ir daineles pravedė Lilija 
Stelmokienė. 

Programa pradėta muzikali-
niu vaidinimu „Jonukas ir 

Gretutė". Pagrindinius vaid
menis atliko Andrius ir Audra 
Gaižiūnai. Kitose rolėse pasi
rodė ragana — Vaiva Vygan
tai tė, tėvas — Gytis Vygan
t a s , m a m a — D a i n a 
Kazlauskaitė, miego nykš
tukai — Marius ir Rytas Vy
gantai, meškučiai — Audra ir 
Giedrė Kazlauskaitės, užburti 
vaikai — Aliukas Kisielius, 
Marius Vygantas. Birutė ir 
Vytas Jurjonai. Vaidinimą 
režisavo Austė Vygantienė ir 
A u d r o n ė G a i ž i ū n i e n ė . 
Pranešėja — Daina Dumb-
rienė. Akompanavo Audronė 
Gaižiūnienė. Dekoracijas labai 
mielai parūpino dail. Ada Sut
kuvienė. 

Pertraukos metu su šokiais 
ir dainelių pynimu pasirodė 
Lemonto Montessori darželio 
„Žiburėlio" vaikučiai, vado
vaujami Danutės P ' vonie-
nės. Po to buvo dži> ->min-
gai sutiktas iš toli atkeliavęs 
ir pailsėti negavęs Kalėdų 
Senelis -Jonas Sidrys) su dide
liu maišu gražių dovanėlių. Po 
visų pasirodymų ir įspūdžių 
išalkę vaikučiai ir suaugusieji 
vaišinosi prie valgių stalo. 

Ši Kalėdų eglutė buvo 
suruošta Illinois lietuvių 
Gydytojų pagalbinio moterų 
vieneto pastangomis. Salę 
puošė Daina Pakalniškienė, 
vaišėmis rūpinosi Rita Kisie
lienė, prie durų pasitiko Aud
ronė Vanagūnienė. skelbimus 
ir pranešimus tvarkė Lidija 
Griauzdienė, laimėjimą tvar
kė Gražina Vižinienė ir Vija 
Paulienė. Kvietimą eglutei pie
šė Asta Motušytė. 

Vaikams tai buvo smagi 
proga ir pavaidinti, ir pašokti, 
ir padainuoti, ir pabendrauti 
lietuviškoje aplinkumoje. 

Sniegą Masiulienė 

SŪNUS P A G E R B Ė 
T Ė V U S 

Petras ir Birutė Peleckai 
gražiai paminėjo savo mote
rystės 85 metų sukaktuves 
„Dainos" restorane Chicago
je. Šį pagerbimą slaptai suren
gė jų sūnus Romas, kuris prieš 
metus baigė kompiuterių stu
dijas su aukštu įvertinimu. 
Dabar jis dirba ir studijuoja, 
siekdamas doktorato kom
piuterių moksle. 

Petras ir Birutė Peleckai 
1961 m. susituokė Montrea-
lyje Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje. Kilimu Petras yra 
iš Panevėžio, o Birutė iš Suval
kų Trikampio Punsko vals
čiaus. J ie susituokė ne 
„kompiuterių" pagalba, bet 
juos suvedė į šeimą tikėjimo ir 
tėvynės meilė. Nors jų charak
teriai skirtingi, bet jų šeima 
yra pavyzdingai ideali ir drau
giška. Nuo 1965 metų Pelec
kai gyvena Brighton Parke ir 
priklauso Nekalto Prasidė
jimo lietuviu parapijai. 

Petro veiklumas ir jo Biru
tės vaišingumas sutraukė 
jiems daug artimų ir mielų 
draugų, kiek tilpo „Dainos" 
restorane Svečių buvo ir iš 
toliau. Peleckienės pusseserė 
Julija Kamaitienė atvyko iš 
Hamiltono. Pokylio pradžioje 
jubilijatus pasveikino jų sū
nus Romas, vėliau pagarbiai 
ir su humoru sveikino tos 
parapijos kun. F. Kireilis. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvos Nepr iklau
somybės minėjimą Seattle 
lietuviai ir jų draugai rengs 
.teinančių metų vasario 14 d., 
šeštadienį, Latvių salėje. 
Valerija Sparkytė, Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
bos narė, kalbės apie mišrias 
šeimas ir jų problemas. Taip 
pat pasirodys vietos meninės 
pajėgos. Po to bus vaišės, ku
lias patys dalyviai žada susi
nešti. 

— Lietuvių klubas Hava
juose džiaugiasi, kad išaugo 
iki 80 narių. Įsijungė ne vien 
pirmos ir antros generacijos 
lietuviai, bet ir tie, kurie atran
da lietuviškas šaknis. Pati jau
niausioji klubo narė, gimusi 
1986 birželio 14 d., yra Vaiva 
Lina Aglinskaitė. Klubas jau 
ruošiasi minėti Vasario 16 d. 
Minėjimas numatytas vasario 
15 d., sek nadienį, Makani Kai 
jachtklube, Kaneohe, Oahu. 
Kalbėtoja pakviesta Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė. 
Numatoma klubo skyrių 
įsteigti ir Didžiojoj Havajų 
saloj. Klubo vadovybę sudaro 
Povilas Baltis — pirmininkas, 
Pat Sullivan, Sarah Mitchell 
ir Auksė Miklienė. 

— J o u r n a l of American 
H i s tory — Amerikos Istorikų 
ž u r n a l a s s p a u s d i n a m a s 
Bloomington, Ind. mieste ban
do recenzuoti kiekvieną rimtą 
istorišką veikalą. Paskutinis 
numeris (Vol. 73) 1986 m. 
gruodžio 3 d., kaip tik spaus
dina kun. Vinco Valkavičiaus 
recenziją Mildos Danytės kny
gos „DP: Lithunian Immigra-
tion to Canada after the Se-
cond World War". 

Jubilijatus apdovanojo ir 
pasveikino Birutės punskietės 
draugės ir jų draugai iš 
Brighton Parko ir kitur. 

Trumpai, gražiai pasvei
kino tėvas ir sūnus dr. L. Šu
las, mokytoja, S. Jonynienė, 
Pranckevičiai, Alicija Brazai-
tienė. Petrauskienė, Grigaliū
nas, Romas Maldūnas, kuris 
parūpino tinkamą muziką ir 
maršus. Įteikus dovanas, 
Peleckai gražiai visiems padė
kojo. Parengimas praėjo labai 
malonia ir draugiška nuotai
ka. 

Jubilijatai Petras ir Birutė 
Peleckai yra aktyvūs Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos 
nariai. Birutė priklauso lietu
vių Katalikių moterų sąjun
gai. Petras — Liet. Bendruo
menei, šauliams ir parapijos 
tvarkdariams. Visi svečiai ir 
viešnios linkėjo jubilijatams 
ilgiausių ir sveikiausių metų. 

Daly uis F. K. 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

6247 <£• -Ktdzit c 4 u » « u i 

Cdicaao, OJlbobžC 

'ZJtl. — 776-S700 

£>a\lJo vai. nuo Q iki 7 <Jal. vak 

J>iltaJ. Q v. i. iii t vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364 

Oak Brook. IL 60521 
Tel. Ofs. 9903157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

I 1 


