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„LKB Kronika", Nr.78 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

(Tęsinys) 

„Būkite už ją dėkingi ir 
mokėkite būti jos verti. Švč. 
Mergelė Marija teišprašo jums 
iš savo dieviškojo Sūnaus Jo 
malonių ir palaimos gausybę". 

Kai Popiežius Jonas-Paulius 
II trečiadienį Šv. Petro aikštėje 
kardinolų, vyskupų ir didelės 
maldininkų minios akivaizdoje 
man užmovė kardinolišką žiedą, 
vaizduotėje savaime iškilo ne
užmirštama Evangelijos scena, 
kurioje matome Zachiejų, besis
tengiantį kokiu nors būdu pa
matyti Jėzų. Evangelistas Lukas 
rašo: „Jis troško pamatyti Jėzų, 
koks jis esąs, bet negalėjo per 
minią, nes pats buvo žemo ūgio. 
Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo 
į šilkmedį, kad galėtų jį 
pamatyti, nes jis turėjo praeiti 
pro tą medį. Atėjęs į tą vietą ir 
pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: 
„Zachiejau, greit lipk žemyn! 
Man reikia šiandien apsilankyti 
tavo namuose". 

Šis Evangelijos vaizdas 
nuostabiai atsispindi mūsų 
tautos istorijoje. Lietuviai per 
daugelį amžių troško pamatyti 
Jėzų. Pagoniškoji lietuvių reli
gija liudija, kd lietuviai ieškojo 
Dievo, garbinę Dievą gamtos 
paslaptyse, kuriose atsispindi 
Dievo grožis, visagalybė ir 
išmintis, jie ilgėjosi tikrojo 
Dievo, to, kurie apaštalo Pau

liaus žodžiais tariant, yra nere-
"gimojo Dievo atvaizdas. Deja, 
ano meto krikščioniškos tautos 
lietuviams ne tik nepagelbėjo 
atrast i Jėzų, bet priešingai, 
trukdė, užstojo jį, taip, kaip toji 
triukšmaujanti minia užstojo 
Zachiejui. 

Štai ką apie ano meto padėtį 
rašo Popiežius Jonas-Paulius U 
savo apaštal iškame laiške, 
švenčiant lietuvių tautos 600 m. 
Krikšto Jubiliejų: 

„Patekę tarytum tarp dviejų 
varžtų tarp Rytų, iš kur spaudė 
slavų tautos, ir tarp Vakarų, iš 
kur veržėsi bauginantis Kry
žiuočių Ordinas, jūsų protėviai 
j au XIII amžiaus pradžioje 
sukūrė nepriklausomą valstybę, 
kur i ryžtingai gynė savo nepri
klausomybę ir savo laisvę. Šios 
ypatingos politinės ir geografi
nės aplinkybės leidžia suprasti, 
kodėl l ie tuvia i ilgą laiką 
priešinosi priimti Kryžių iš tų, 
kurie prieš juos ėjo su iškeltu 
kardu, grasino juos pavergti". 
Tiktai XD7 šimtmetyje Dievo 
Apvaizdos lėmimu lietuvių 
t au ta pasiekė tokias aukštu
mas, iš kurių galėjo Jėzų ne tik 
pamatyti, bet ir išgirsti jo balsą 
— džiaugsmingą išganymo nau
jieną: „Man reikia šiandien ap
silankyti tavo namuose'^, 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

Šv. Mišios prie Vilniaus katedros 
Sekmadienį, spalio 23 d., prieš 

prasidedant antrosios dienos 
Sąjūdžio steigiamojo suvažia
vimo posėdžiam, Vilniaus Gedi
mino aikštėje, prie tikintiesiem 
jau sugrąžintos, bet kultui dar 
neatidarytos katedros, įvyko 
iškilmingos pamaldos. Šv. Mi
šias koncelebravo Lietuvos kar
dinolas Vincentas Sladkevičius, 
arkivysk. Liudas Povilonis, 
vysk. Antanas Vaičius, vysk. 
Juozas Preikšas, vysk. Vladas 
Michelevičius, valdytojas Algir
das Gutauskas ir apie 50 
kunigų. Pamaldas pirmą kartą 
tiesiogiai transliavo Lietuvos 
televizija. 

Altorius buvo pastatytas prie 
katedros durų tarp fasado kolo
nų. Nepaisant ankstyvos valan
dos — Mišios prasidėjo 7:15 vai. 
ryto ir šalto oro temperatūra 
Vilniuje buvo nukritusi ligi 
nulio, katedros aikštė buvo per
pildyta žmonėmis. 

J.E. kard. Vincentas Sladke
vičius, paklaustas telefonu 
Lietuvių Informacijos Centro 
apie pirmuosius to ryto 
įspūdžius, sakė: 
tūkstančių buvo, 
pasakyti, bet visa 
aikštė bangavo 
sausakimša. Matėsi begalo daug 
žmonių, nuotaika nepaprastai 
pakili, visur tautinės vėliavos, 
mūsų trispalvė. Pradėjo įprasta 
giesme ,Pulkim ant kelių' ... 
Daugumos reakcija į šių dienų 
įvykius buvo... ašaros, bet 
džiaugsmo ašaros... Mes 
džiaugiamės šita tautos nuotai
ka, bet norime, kad ji būtų ne-
vienadienė ir nešventinė, o pa
stovi mūsų tikrovė, ir kad ji 
pasireikštų tautos dorovingu 
gyvenimu". 

ir 

„Kiek 
sunku 

katedros 
buvo 

Pavergtieji lietuviai su plakatais demonstruoja ir reikalauja laisvės sąjūdžio pirmasis kongresas spalio 22 ir 23 dienomis. 
Lietuvai prie Vilniaus stadiono, kuriame vyko Lietuvos Persitvarkymo Nuotrauka Londono spaudoje 

Lietuvos įvykiai Londono spaudoje 
Ar sovietai atsisakys imperializmo? 

Prieš pat Mišias — kardinolas 
pirmą kartą savo gyvenime 
įžengė į katedros vidų. Ten jis 
ir kiti koncelebrantai apsirengė 
liturginiais rūbais. 

Mišių metu tartame žodyje, 
kardinolas Sladkevičius pa
sveikino iš visos Lietuvos su
važiavusius Persitvarkymo Są
jūdžio delegatus, pabrėžė, kad 
l i e tuv ių t a u t a i t u r i būt i 
suteikta daugiau laisvės, bet 
drauge kvietė visus būti kan
tr iais ir mokėti laukti, ragino 
kurt i tautos ateitį pasiremiant 
Kristaus Evangelijos mokslu. 

Paaiškėjo, kad kardinolas apie 
katedros grąžinimą sužinojo 
šeštadienį per televiziją, kai pir
masis partijos sekretorius Algir
das Brazauskas pranešė Sąjū
džio suvažiavimui, kad katedra 
yra besąlyginiai grąžinama Vil
niaus arkivyskupijai (suvažia
vimo eiga buvo transliuojama 
per Lietuvos televiziją ir radiją). 
Kardinolas sakė, kad paskelbus 
šią džiugią naujieną, „kilo di
džiausios ovacijos, kokių dar 
nebuvo. Galima iš to suprasti, 
kokios palankios yra Sąjūdžio 
nuo ta ikos Bažnyčios gyve
nimui". 

Katedros grąžinimo klau
simas iškilo ministrų tary
bos spalio 11 d. susitikime 
su kardinolu. Siūlomos sąlygos 
kardinolui buvo nepriimtinos. 
Valdžia tada siūlė „dalintis" 
katedra — tikintieji naudotų ją 
d v a s i n i a m s poreikiams, o 
valdžia koncertams. Anot kar
dinolo, „valdžia pamatė šito 
dalyko beprasmiškumą. Konfis
kuota katedra buvo žaizda 
mūsų tautoje, mūsų Bažnyčios 
gyvenime". 

Londonas. — Sovietų Sąjun
ga dar tebėra imperija, daug 
mažesnė blogio imperija, kaip 
prieš 3 metus, bet svyruojanti 
imperija. Kai aną savaitgalį 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
šimtai tūkstančių lietuvių dai
navo savo dainas ir meldėsi už 
laisvę, atrodė jog šių dienų 
komunsitų rusiškieji carai ati
duoda savo grobį tikrajam savi
ninkui. Tačiau sunku įsivaizduoti 
kad rusai taip lengvai grąžintų 
tas nerusiškas žemes. Kazaks-
taną jiems pasisekė surusinti, 
tačiau ne tris Pabaltijo vals
tybes, kurios buvo laisvos tarp 
bolševikų revoliucijos ir 1940 
metų. 

Sis reportažas buvo perduotas 
tiesiog iš Vilniaus The Daily 
Telegraph dienraščio korespon
dento į Londoną. 

Lietuviškasis Dubčįkas 

Kruopščiai paruoštas ir pavo
jingas žaidimas prasidėjo, kai 
Lietuvių partija ir žmonės 
bandė gudrauti vieni su kitais. 
Iki šiol komunistai ir jų naujasis 
vadas Algirdas Brazauskas 
repečkomis laikėsi, norėdami 
pasivyti krašto naująjį ir 
nepriklausomą organizaciją — 
Sąjūdį, kurį čia įsteigė susi
r inkęs kongresas. Tačiau 
negalima išleisti iš minties to 
fakto: jei jie paklus Sąjūdžio 
reikalavimams, kurie pakarto
tinai per visą kongresą buvo 
sakomi, kad būtų vieši rinkimai 
ir referendumas nuspręst i 
Lietuvos statusui, tai jis pats 
sau ir partija įvykdytų politinę 
savižudybę. 

Daugelis žmonių, kaip atrodo, 
yra pasiruošę suteikti stip
riajam Brazauskui progą būti 
lietuviškuoju Dubčeku, nors 
neatrodo, kad juo jis norėtų būti. 
Įdomiausia yra, ir neperdedant, 
kad milžiniška lietuvių 
dauguma jaučia pasibjaurėjimą 
Rusija, rusų primestu komuniz
mu ir jų vietiniais kuinais, rašo 
Xan Smiley. 

Sušaudymai, deportacijos, 
melas 

Ir trumpas žvilgsnis į jų 
istoriją pasako kodėl. Tarp 1940 
ir 1948 metų daugiau negu 
300,000 lietuvių, gerą dešim
tadalį gyventojų, įskaitant 
beveik visą ne komunsitų inte
ligentiją, visą progresyviąją 

ūkininkiją,' beveik visus vys
kupus ir kunigiją sušaudė arba 
išgrūdo į Sibirą. Praktiškai 
neliko nepaliestos šeimos Lie
tuvoje! Ir tik apie 30,000 išliko 
gyvi; daugelis iš jų dar negali 
ištrūkti iš Sibiro, jiems sovietų 
sistema dar neleidžia sugrįžti į 
namus. 

Hitlerio žiaurumas, kuris 
okupavo Lietuvą nuo 1941 iki 
1944 metų, išnaikino žydų bend
ruomenę, o pasilikę komunistai 
tapo stalinistais, nuo kurių ir 
dabar dar negalima atsiskirti. 
Rusų kolonizacijos grėsmė 
jaučiama ir dabar. Korespon
dentas sako kalbėjęsis su dau
geliu lietuvių ir iš jų patyręs, 
kad skelbiamas „nusibalsavi-
mas prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos" yra grynas melas. 

Prieš komunistų monopolį 
Sąjūdžio strategistai nori 

dalyvauti visuose gyvenimo 
aspektuose, bet ne prieštarauti 
partijai ar būti glasnost opozi
cijoje, tuo labiau neprovokuoti 
Kremliaus. Sąjūdžio nariai nori 
dalyvauti krašto valdyme kar
tu su komunistais, bet nedaryti 
spaudimo iš šalies. Sąjūdžio 
vadai pasisako dabar už 
ekonominį, socialinį ir kultūrinį 
suverenitetą. Kongresas pasisa
kė už privatų ūkį, švietimą, už 
turėjimą nuosavybės, laisvą 
produkciją ir už individualias 

žmonių teises visose srityse. 
Visi žmonės nori turėti savo 
kandidatus rinkimuose ir turė
ti savo rinkimines programas, 
tai reiškia pasisakymą prieš ko
munistų monopolį. 

Gorbačiovo drąsa? 
Telegraph reporteris sako. 

kad Gorbačiovo programa randa 
didelį pritarimą Lietuvoje, bet 
kartu yra ieškoma istorinės išei
ties neprisipažįstant komunis
tams, kad jų dabartinė valdžia 
yra neteisėta nuo pat pradžios 
okupacijos. Žurnalistas rašo, jog 
Brazauskas buvo priverstas 
avinėliškai pasakyti , kad 
„mūsų istorikai dabar disku
tuoja" vadinamuosius 1940 
metų rinkimus — propaguotą 
partijos melą paskelbti fantazi
ja. Komunistinio stiprybė ir pas 
Gorbačiovą privalo būti 
pateisinta moraline teise. Kai to 
nėra, ir dar tyčiojamasi, kaip 
kad dabar yra Lietuvoje, viskas 
tada yra tik nuogas imperializ
mas, kurio jokia civilizuota 
pasaulio galybė šiais laikais 
nebevykdo. Ar Gorbačiovas tu
rės drąsos sukurti civilizuotą 
Rusiją, padarydamas Lietuva ir 
kitas Baltijos valstybes nepri
klausomomis valstybėmis0, bai
gia pranešimą šiuo klausimu 
The Telegraph dienraštis Lon
done. 

Protestas rusams 
Washingtonas. — Amerika 

apkaltino Sovietų Sąjungą už 
naujų branduolinių raketų 
atvežimą ir išdėstymą Kabulo 
mieste. Afganistano sostinėje, 
kurios tiesiogiai grasina Pa-
kis tanui . Valstybės depar
tamento atstovas Charles Red-
man pasakė, jog tai buvo 
sužinota prieš 24 valandas. 
Pakistano siena nuo Kabulo yra 
maždaug 60 mylių atstume. 
Amerika pranešė žinią spaudai, 
kai sovietų ..Tassas'* paskelbė 
jog žuganų karo pajėgos įsigijo 
ilgų distancijų galingus ginklus. 
Neseniai Sovietų Sąjunga at
skraidino į Kabulą 30 modernių 
kovos puolamųjų lėktuvų. Praė
jusį pirmadienį Valstybės 
departamento sekretoriaus pa
dėjėjas Michael Armacost susi
tiko su sovietų ambasadoriumi 
Dubininu ir pareiškė jam pro
testą. Tos pačios rūšies raketos 
buvo parduotos Iranui. Redman 
pareiškė, kad Amerikai dabar 
neliko kitos išeities kaip tik 
siųsti nauja pagalbą afganų 
laisvės kovotojams. Tuo pačiu 
metu buvo pasakyta, kad Ame
rika yra Pakistano pusėje. 

Pražuvo Hitlerio - Stalino paktas 
Maskva. - AP žinių agen

tūra praneša, jog Hitlerio — Sta
lino paktas, kuris įgalino 
pradėti II Pasaulinį karą, 
pražuvo su kitais dokumentais 
iš Sovietų Sąjungos valstybinio 
archyvo bylų. Sovietų istorikas 
ir archyvistas Juri Afa
nasyevas sako, jog daugelis 
valstybiniu sovietų archyvų, 
kuriuose yra daug medžiagos, 
tebėra uždrausti ir neprieinami 
mokslininkams, nežiūrint 
Gorbačiovo glasnost politikos jo 
parinktoms programoms. 

„Faktiškai, aš nežinau, ar 
Stalino archyvai nebuvo su
naikinti. Bet aš žinau, kad labai 
svarbūs dokumentai yra pra
dingę", pranešė Afanasyevas,, 
Maskvos valstybinio archyvo in
stituto direktorius, esąs tose 
pareigose nuo 1986 metų. „Pa
vyzdžiui, Hitlerio - Stalino 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jungtinės Tautos New 
Yorke, kaip ir kasmet, priėmė 
rezoliuciją didele balsų daugu
ma, smerkiančią Izraelį už 
žudymus, mušimus, sužeidimus, 
deportacijas ir už kitus įvairius 
žmonių teisių nusikaltimus 
prieš palestiniečius jų užimtose 
teritorijose. Už Izraelį smer
kiančią rezoliuciją balsavo 130 
valstybių, 2 prieš — Amerika ir 
pats Izraelis ir 16 valstybių 
susilaikė, jų tarpe Britanija ir 
Kanada. Kiekvienais metais 
asamblėja smerkia Izraelį už 
žmonių teisių pažeidimus. 

— Maskvoje Sovietų vyriau
sybės Finansų ministeris Boris 
Gustevas pasakė, jog Kremlius 
šiemet susiduria su biudžeto 
deficitu, kuris galįs būti 
maždaug 58 bilijonai dolerių. 

— Urugvajuje prasidėjo Lo
tynų Amerikos prezidentų 
konferencija, kurios svar
biausias punktas yra narkotikų 
reikalai. Kokios akcijos bus im
amasi prieš narkotikų gaminto
jus, turi apsvarstyti Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos. Meksi
kos. Peru ir Venecuelos prezi
dentai su savo patarėjais. 

— Amerikiečių asmeninės pa
jamos rugsėjo mėnesį pakilo 
0.5%, nežiūrint, kad vasaros 
sausros pakenkė žemės ūkio 
produktams. 

— New Yorko Policijos 
sąjunga, kuriai priklauso 
dešimtys tūkstančių polici
ninkų, pasisakė už viceprezi
dento Busho kandidatūrą į 
Amerikos prezidentus. Anks
čiau ir Bostono poiicija pasisakė 
už Bushą. 

— Sovietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministerijos spaudos 
direktorius Gennadi Gerasimo-
vas pasakė, jog radaro stotis, 
kuri pagal Amerikos interpreta
vimą pažeidžia ABM sutartį, 
bus perleista Sovietų Mokslo 
akademijai moksliniams 
tikslams. 

— Pietų Afrikos vyriausybė 
Johannesburge uždarė opozici
jos laikraštį vienam mėnesiui, 
nes palaiko kairiojo sparno 
reikalavimus nuversti teisėtą 
vyriausybę. 

..._™,. 

paktas ir slaptieji protokolai yra 
pranykę, taigi, jų nėra Sovietų 
Sąjungos archyvuose", sakė jis. 
1939 metų nepuolimo paktas 
leido nacių Vokietijai užpulti 
Lenkiją, o Sovietų Sąjungai įsi
veržti i Lenkijos teritoriją ir 
okupuoti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos respublikas, prideda AP 
agentūra. 

Melas tebevaldo sovietus 

„Demokratizacijos eiga ir pri
ėjimas prie archyvų eina labai 
pamažu, daug lėčiau, negu 
daugelis iš mūsų nori", sako 
Afanasyevas, kuris vadovauja 
institutui su 270 profesorių ir 
4,500 studentų. Sovietų Sąjunga 
jau kurį laiką neigia to pakto ir 
slaptų protokolų buvimą, 
kadangi tai iškelia gėdingus 
klausimus vyriausybei ir 
neatitinka istorinei tiesai Rytų 

Prez. R. Reaganas rodo. kas turėtu būti JAV prezidentu — G. Bushas. Šaha 
— jų žmonos. 

— Californijoje gub. M. Du-
kakis, kalbėdamas savo rinki
mų į JAV prezidentus klausi
mais, prisipažino, kad jis yra 
liberalas, ką visa laiką sakė ir 
viceprez. G. Bushas. Bet jis gynė 
save. sakydamas, jog jis yra toks 
liberalas kaip buvę prezidentai 
Franklinas Rooseveltas, Harris 
Trumanas ir Jonas Kennedy. 

Europoje, rašo AP žinių 
agentūra. 

Paskutiniu metu sovietai 
sako. jog protokolu originalai ir 
žemėlapiai, kurių nuorašai buvo 
ras t i nacių archyvuose ir 
išspausdinti Vakaruose, taip 
pat galėję žūti. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 5 d.: Elzbieta ir Za

charijas, Bertilė, Auktumas. 
Judrė, Florijonas, Audangas. 

Lapkričio 6 d.: Leonardas. 
Sopata. Astikas, Nauma, Mela-
nijus. Ašmantas. Vygaudė. 

Lapkričio 7 d.: Ernestas. Ka
rina. Sirtautas. Gotautė. Gata. 

Lapkričio 8 d.: Gotfndas, So-
patra. Domante. Svirbutas. 
Severiną. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42. 
Temperatūra šeštadienį 45 L, 

sekmadienį 40 I., pirmadienį 4 i 
1. 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 9lst PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

AISČIO RAŠTŲ 
SUTIKTUVĖS 

Chicagos sendraugių ateiti
ninkų skyriaus vakaronių sezo
nas atidarytas poeto Jono Ais
čio raštų pirmojo tomo 
sutiktuvėmis, kurios įvyko 
paskutinį spalio penktadieni, 
spalio 28 d., Jaunimo centro 
kavinėje. Matyti, kiek daug 
Aistis turi gerbėjų, nes kavinė 
buvo sausakimšai pilna žmonių. 

Ant Ateities Literatūros fon
do staliuko buvo pirmieji dailūs 
naujosios knygos egzemplioriai. 
Tai 450 puslapių gražaus forma
to knyga. Įrišta gelsva drobe, 
su elegantišku baltu aplanku. 
Prie knygos apdailos dirbo 
Jonas Kuprys ir jo kūrybinga 
ranka matoma knygos apipavi
dalinime: akiai malonus švarus 
šriftas, ramus išdėstymas, 
dosnios paraštės. Tai knyga, 
kurią bus malonu atsiversti 
atsikvėpimo valandai. Šiame 
tome sukaupta visa Jono Aisčio 
poezija. Planuojama išleisti 
keturi ar penki jo raštų tomai. 

Vakaronę pradėjo leidėjų 
atstovas Arūnas Liulevičius. Jis 
Ateities Literatūros fondo var
du džiaugėsi gražiai atrodančiu 
pirmuoju tomu ir dėkojo poetui 
Kaziui Bradūnui, kuris rūpinosi 
knygos išleidimu. Leidėjų ir 
būsimų knygos skaitytojų var
du dėkingai prisiminė a.a. dr. 
Konstanciją Rudaitytę, kurios 
palikimas įgalino Ateities li
teratūros fondą šią knygą taip 
puošniai išleisti. Vakaronės 
dalyvius pasveikinęs, pastebėjo, 
kad jų rankose yra vakaro prog
rama, kuri toliau plauks be 
jokių pranešėjo įsiterpimų. 

Poetas Kazys Bradūnas 
kalbėjo apie savo kontaktus su 
Jonu Aisčiu. Prisiminė Aisčio 
eilėraštį, kuriame jis žengia į 
gilią 28 metų senatvę. Klausy
tojams ilgai atminty pasiliks is
torija apie Aisčio viešnagę 
Vilkaviškyje ir jaunųjų literatų 
paltus. Aistis jokiu būdu nebuvo 
siauras užsidarėlis. Buvo aš
traus liežuvio, bet žmogaus 
neniekino. Netrūko legendų ir 
apie Aistį. Jo poezija ir šiandien 
gyva. Štai ir Lietuvoje žmonės 
būriais keliauja į Rumšiškes, 
Aisčio tėviškėn. Žodį baigdamas 
džiaugėsi pirmojo Aisčio tomo 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliū

no ir Antano Vaičiulaičio darbu. 
Vakaronės dalyviai turėjo pro

gos išgirsti iš plokštelės patį 
Aistį, skaitantį savo tris eilė
raščius: „Naktis". „Šilainė" ir 
„Atleisk". 

Aldona Zailskaitė jautriai pa
deklamavo pluoštą Aisčio eilė
raščių: „Poeto Dievas", „Kara
vanas", „Apie laimę". „Mal du 
pays — nostalgija", „Fedrą". 
„Be tėvynės brangios", „Vaka
ro tyla". 

Aldona Aistienė savo žodyje 
pastebėjo, kad Aistis visados 
norėjo būti suprastas: tai ką jis 
rašė, būdavo svarbu. Jo poezijoje 
matoma labai plati pergyveni
mų skalė. Jo tendencija buvo 
momento pergyvenimą suvisuo
tinti. Poezijoje matomo liūdesio 
ir melancholijos šaknys yra jo 
vaikystėje. Aistienė linkėjo 
skaitytojams prieiti prie Aisčio 
poezijos atvira širdimi. Ji dėkojo 
visiems prie šio tomo pasirody
mo prisidėjusiems: redakto
riams, leidėjams. 

Muzikas Darius Polikaitis pa
ruošė mergaičių septetą, kuris 
padainavo dainomis tapusius 
Aisčio eilėraščius. Septetą su
darė: Lina Damušytė, Vida Kaz
lauskaitė, Lina Modestaitė, 
Aura Reitnerytė, Tina Reit-
nerytė, Angelė Žvinakytė ir 
Viktorija Žvinakytė. Septetui 
akordeonu pirtarė Marius Poli
kaitis. Sudainuota „Paprastas 
gyvenimas", „Lopšinė", 
„Naktis". Kartu dainavo ir 
klausytojai — daugeliui iš jų 
dainos gal priminė jaunas 
dienas Lietuvoje. 

Po programos, kuri buvo iš
klausyta su dideliu susido
mėjimu, vakaronės dalyviai sto
jo prie skanumynais lūžtančio 
vaišių stalo, kurį paruošė Ma
rytė Saliklienė su talkininkė
mis. Dar ilgai buvo šnekučiuo
jamasi apie Aisčio kūrybą ir 
dienos aktualijas, ypač apie 
plačiai nuaidėjusius įvykius 
Lietuvoje. Aisčio raštus užsisa
kiusieji knygą atsiėmė prie ALF 
stalo. Knygą dabar jau galima 
gauti pas lietuviškų knygų 
platintojus ir „Drauge". Aisčio 
raštus galima užsisakyti Atei
ties Literatūros fonde, 7215 So. 

Jonukas Pocius Jaunimo koncerte Adelaidėje skambina savo kompozicijas. 

JAUNIMO KONCERTAI 
AUSTRALIJOJE 

Išeivijos erai besitęsiant, 4 metukų amžiaus! Daugelis jų 
daugelis susikūrusių organi- nūdien jau yra pasiekę aukštą-
zacijų mini savo ilgametes ji mokslą, o koncertų tradiciją 
sukaktis. Veikli yra ir Adelai- tęsia jų atžalynas. 

Šalia neabejotino auklėjimo 
naudos, tie renginiai turi ir 
ryškią tautinę prasmę, nes į 
jaunąsias sielas beriamas tauti
nio pažinimo grūdas. 

dėje Ateitininkų organizacija, 
kuri, šalia aktyvaus savo darbo, 
kasmet tradiciniai rengia „Jau
nimo koncertus". Jie visada 
vyksta rugsėjo mėnesiais, Tau
tos šventės minėjimų išvakarė
se, tad ir šių metų rugsėjo 10 d Koncertą trumpu žodžiu pra-
Adelaidėje. katalikų centro dėjo Adelaidės teitininkų pirm. 
salėje, įvyko jau trisdešimtasis 
sukaktuvinis jaunuolių koncer
tas. 

Per tuos metus scenoje pasiro
dė daugelis jaunųjų atlikėjų nuo 

Sacramento Avenue, Chicago, 
IL 60629. Pirmasis tomas kai
nuoja 15 dol., o ALF nariams tik 
10 dol. ALF nariais gali tapti 
kiekvienas lietuvių literatūros 
mylėtojas, įnešdamas 25 dol. 
metams (studentai tik 10 dol.), 
o už įnašą nariai gauna visas 
ALF leidžiamas grožinės lite
ratūros serijos knygas be kitų 
mokesčių. 

Pirmoji sezono Chicagos 
a te i t in inkų sendraugių 
skyr iaus ruošta vakaronė 
pasisekė labai puikiai. Ateinan
ti vakaronė bus gruodžio 16 d. 
JC kavinėje. Jos metu studen
tas Marius Katilius-Boydstun 
duos pranešimą apie Suvalkų 
trikampio lietuvių gyvenimą. 
Pranešimas bus iliustruotas 
skaidrėmis. 

P. Krūmėnas 

N a u j i t a l e n t a i iš ryškė jo ir Da inavo je vykus ios j a u n u č i u s tovyk los Pasakų v a k a r e 
N'nofr G a i l ė s R a d v e n y t ė s 

A. Kubilius. Gražia lietuvių kal
ba pranešinėjų Loreta Jablons-
kytė ir Birutė Stalbaitė, abi lan
kiusios Vasario 16 gimnaziją. 
Jų pranešimuose buvo pabrėžia
ma Tautos šventės svarba ir 
reikšmė. Prasmingų žodžių 
tekstus parašė nuolatinis tų 
koncertų talkininkas — poetas 
Pranas Pusdešris. 

Džiugiai nustebino gražus jau
nimo būrelis, kurių dauguma 
buvo „debiutantai" ir savo 
užduotį atliko sąžiningai, šva
riai. 

Malonu pažymėti, kad šį 
kartą gausią grupelę sudarė 
pianistai. Pagirtini tėvai, kad 
vaikų muzikinį skonį žadina 
rimtais pianino pagrindais, ne 
modernių instrumentų studija
vimu. Šią grupę sudarė: Nelly, 
Colleen ir Mark Leonavičiai, 
Lina Verbylaitė, Aldona Pretty 
ir Adelaidės „nuostabusis" 
menininkas — Jonukas Pocius, 
kuris neabejotinais muzikos 
gabumais yra populiarus ne 
vien tautiečių tarpe. Vis labiau 
stebindamas savo įgimtąja 
meno dovana, būdamas dešim
ties metų, jis puikiai valdo 
smuiką, fortepijoną ir cello, 
grodamas I ne pagal savo amžių) 
rimtus koncertinius veikalus. Šį 
karta pateikė klausytojams dar 
naują „staigmeną", paskambi
nęs savo kūrybos, klasikinia
me stiliuje parašytą 3-jų dalių 
sonatą: Allegro, penkias varia
cijas „Twinkle, tvvinkle little 
star" dainos tema ir Rondo 
Waltz du epizodus. Dideliu su
sikaupimu, t u r t i n g o m i s 
muzikos spalvomis, niuansais, 
kontrastais dar kartą įtikino 
savo vaikišku genialumu. Jo 
išradingos kompozicinės temos, 
nuo dramatinių, energingų 
akordų iki švelniausių klavia
tūros užgavimų, stebino įvairu
mu ir išradingumu. 

Pirmąją koncerto dalį esteti
niais šokiais pajvairinio trys 
jaunutės šokėjos: Audra ir Lina 
Verbylaitės ir Sharon Timms. 
Sharon gerai išgimnastikuotu. 

elastingu kūneliu grakščiai per
teikė modernaus šokio judesius. 

Aiškiai tar iamais žodžiais 
deklamavo Laima ir Darius 
„Kubeliukai" (tų tradicinių 
koncertų nenutraukiama Kubi
lių „dinastija"), Colleen Leona
vičiūtė, Aldona Pretty ir Mark 
Leonavičius, kuris, be to, pade
monstravo ir savo muzikinę 
dovaną, pagrojęs dūdele Bach'o 
Minuetą ir... Tautos himną. 

Antrąją koncerto dalį pradėjo 
vėl Jonukas Pocius, smuikavęs 
Mendelssohn'o koncertą, prita
riant pianistei I. Belgush ir 
baigęs „bisui" Monti tempera
mentingai atliktu populiariu 
„Čardašu". 

Tarytum švelnios peteliškės 
nuskriejo nuo scenos Venessos 
Milen krištoliniai fleitos „The 
World Symphonie" garsai... 

Dailiojo žodžio skaitymui 
atstovavo: Lina Jablonskytė, 
Linas Pocius ir mūsų deklama
torius — pažiba, veteranas Sie
tynas Kubilius, atlikęs gilaus 
turinio V. Mykolaičio-Putino 
„Vergas". Pabrėžtina jo fenome
nali atmintis, puikiai rezonuo
jantis balsas, sugebėjimas gi
liai įsijausti į autoriaus mintis 
ir nuotaikas, kurias jis pastip
rina harmoningais vaidybiniais 
judesiais, visada stipriu povei
kiu užburdamas klausytojus. 

Programą baigiant, aštuoni 
tautinių šokių šokėjai, M. Pečiu
lienės vadovaujami, gyvai pašo
ko šustą ir aušrelę. 

Kiekvienas „koncertantas" 
buvo palydimas karštais publi
kos plojimais. 

t 

Jiems visiems suėjus scenon, 
kuri buvo papuošta dideliu spal
vingu skaičiumi „30" ir didžiule 
taut ine juosta, kunigas-klebo-
nas J. Petraitis, MIC, tarė nuo
širdų padėkos žodį ir... suskam
bėjo Tautos himnas! 

Nuoširdžiai linkėtina, kad tie 
renginiai dar ilgai išlaikytų tą 
gražią tradiciją ir dar daug atei
ties jaunimo įžengtų ton scenon, 
džiugindami ne vien savo tėvus, 
artimuosius, bet ir gausiai įjuos 
atsilankančius tautiečius. 

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 
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Netikėti įvykiai, 

IŠMINTINGAS 
ATSARGUMAS 

Džiaugiamės naujo gyvenimo 
poreiškiais Pabaltijo kraštuose. 
J ie prasidėjo Estijoje, atėjo j Lat
viją, paskiausiai buvo Lietuvoje. 
Čia visai neseniai su dideliu 
entuziazmu buvo sut iktas stei
giamasis Persitvarkymo sąjū
džio suvažiavimas Vilniuje, iš
r inkta sąjūdžio taryba ir vyk
domasis komitetas. Tai kalbant 
mūsiškais žodžiais ir mūsiškoje 
veikloje. Pagal sąrašą, kuris 
matomas jau ir išeivijoje, į Per
sitvarkymo grupę įeina vienas 
kunigas, keli nepartiečiai, bet 
ta ip pat keli komunistų partijos 
nariai, kurie jau yra pasižymėję 
savo veikla ir žinomi okupuo
tame krašte. Gal jie nori tautos 
dvasinio, ekonominio ir kultū
rinio atgimimo, gal nori tau
tinio subrendimo, bet jie ta ip 
pat yra klusnūs partijos nariai . 

Džiaugiamės, kai išgirstame, 
kad jau Lietuvoje leidžiama gie
doti himną, vadinamą „tautine 
giesme", leidžiama iškabinti 
nepriklausomos Lietuvos vėlia
va net Gedimino kalne Vilniu
je. Kartu turime sustoti ir pa
mąstyti, ar tie tautiniai sim
boliai jau yra tautos vidinis 
atgimimas. Gal tik laikinis pasi
reiškimas savo patriotiniu nusi
teikimu, globojamu svetimųjų 
a r savųjų pareigūnų, kurie ir 
anksčiau globojo part ijos vardu. 
J i buvo neklystanti , teisinga, 
prieš ją negalima buvo nė žodžio 
pasakyti, nors ir patys partijos 
nariai matė krizę ir bankrotą. 

Kiekvienu tautos tėvynėje, 
nors ir pavergtoje, judėjimu 
galime ir turime džiaugtis. Taip 
pat kiekvieną jų atsargumą ir. 
i šmin t imi v a d o v a u j a n t i s , 
nesileidima išprovokuoti mes 
turime stebėti ir kar tu jiems pa
dėti. Mes lengvai pasiduodam 
naujovėms tame krašte, kur 
viešpatauja tik biurokratizmas 
ir terorizmas, nors ir ne toks, 
ka ip prieš žmoniją didžiojo 
nusikaltėlio Stalino laikais. 
Lengvai pasinaudojame jų pa
reiškimais ir net laiškais ir 
u ž m i r š t a m e , kad jie y r a 
t ikrinami ir sekami. Laikui 
a tė jus , mūsų a r t imie j i a r 
giminės gal kentės dėl mūsų 
lengvapėdiškumo ir neišmin
tingo pasitikėjimo. 

Išeivija visuomet turi žinoti, 
kad ji yra liudininkė svetimuose 
kraštuose už tuos, kur ie liudyti 
už save ir savo t au ta s negali. 
Viena kregždė dar nereiškia pa
vasario. Patriotinės kalbos apie 
kultūrinę ir ekonominę laisvę 
dar nėra nepriklausomybė. Par
tijos narių pasikeitimas ar nauji 
patvarkymai viršūnėse dar nėra 
kalba apie tikrąją žmogaus 
laisvę, tikrąsias žmogaus teises 
ir tautinę kul tūrą. Tai t ik 
laikini pasireiškimai , kur ie 
šiandien yra naudingi stiprinti 
jaunajai kartai , bet nesudaro 
pagrindo tautai išsilaisvinti iš 
okupacijos ir iš vergijos sve
timiesiems. Gal ir okupantas 
nori, kad tos tautos, kurios 
kultūroje ir civilizacijoje yra 
pažangesnės, būtų pavyzdys 
kitoms tautoms, bet jos visos 
tėra tik „federacinės respubli
kos", turinčios vykdyti savo 
vyresniųjų valią. 

Neniekiname Persitvarkymo 
sąjūdžio ir to sukelto tautinio 
entuziazmo, pamačius tautinius 
simbolius ir tautines galimybes 
auklėtis, bręsti, sava kalba 
kalbėti ir įstaigose rasti tokius, 
kurie tą kalbą suprastų. Tai 
dideli laimėjimai ir žymūs 

poreiškiai ilgai vergijoje gyve
nusios t au to s gyven ime i r 
veikloje. Tai naujas pat r io t in ių 
jausmų išsiliejimas ir jų su
stiprinimas, nes jau pa t s minios 
susir inkimas didel iems įvy
kiams yra ka r tu laimėjimas 
tautiškai, morališkai ir istoriš
kai. Tie laimėjimai nesibaigs, 
nors okupantas užgniaužtų iš 
naujo tautinius pasireiškimus ir 
uždraustų naudotis t au t in i a i s 
simboliais. 

Tačiau žmogiškas a tsargumas 
reikalauja pas inaudo t i savo 
pačių apsimąstymu, išmint imi , 
kantrybe ir noru nei savęs, nei 
kitų neišduoti be re ikalo ir be 
naudos. Tas labiau t i n k a išei
vijai, negu pat iems pavergtie
siems. Išeivijos laisvė j a u suga
dino daugelį vyresniųjų, kurie 
nepagrįstai džiaugiasi laimė
jimais. Dar labiau sugadino 
jaunuosius, kur ie viskuo tiki i r 
viską geru laiko. Bet ano t Sibi
re 15 metų buvusio žodžių, 
nepalietęs komunisto žodžiais 
netikėk, nors jis tau rojų paža
dėtų. Rytoj j i s j a u k i t a i p 
padarys. Tai turėtų ats imint i ir 
visa išeivija. 

UŽSIENIO RYŠIŲ TARYBOS 
PASKAITA 

Rimties valandėlei 

Neužtenka t ik žiūrėt i į aną 
pusę — į pasikeitimus Lietuvoje 
ir persi tvarkymą m ū s ų arti
mųjų gyvenimuose. Išeivijos or
ganizacijos, kurios ka lba apie 
laisvę ir t au tos vadavimą iš 
nelaisvės, atsistoja pr ieš naują 
gyvenimą ir naujus veiklos bū
dus. Nereikia tik ka lbė t i ir įti
kinėti išeivijoje suaugusius ir 
svetimuose kraštuose gimusius 
ir išsimokslinusius, k a d reikia 
rūpinti savo krašto, savo tėvų a r 
senolių tėviškės laisve ir atei
timi. Reikia dabar t ies sąlygose 
pas iū ly t i n a u j u s m e t o d u s 
veiklai ir kalbėjimui, kad t a i 
at i t iktų tas sąlygas, tą persi
tvarkymą, entuziazmą, kur is 
bent laikinai reiškiasi paverg
tame krašte. 

Politinis veikimas y r a reika
lingas ir jo apleisti negal ima, 
nes nė viena Pabaltijo tau ta dar 
laisvės neturi . Amer ika ir ka i 
k u r i e k r a š t a i n e p r i p a ž į s t a 
okupacijos teisėta, bet vadi
namus „karo nusikaltėlius" tre
mia į tuos kraš tus , kuriuos 
valdo komunistai. Toks „nepri
pažinimas" y ra tik popierinis ir 
vaikams saldainis. Dėl jo t u r i 
aštr iau kovoti prieš be t kokias 
vyriausybes visų pavergtųjų 
tautų atstovai. Kad kova būtų 
vaisingesnė, reikia sujungti 
jėgas visų l iud in inkų pr ieš 
komunizmo ž iau rumus ne t ik 
Sovietų Sąjungoje, bet ir kituose 
kraštuose, kaip Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje, Rumuni joje a r 
kitur. Visur yra pažeidžiamos 
žmonių teisės, o laisvieji kraštai 
ne t i k su Sovietais, bet ir su jų 
satelitais veda nedorą flirtą. Tai 
mūsų ir visų pavergtųjų poli
tikos kelias — pasakyti tiesą net 
s t i p r i a u s i e m s v a l s t y b i ų 
valdovams. 

Būtina šiuo metu ir s t iprinti 
išeivijoje t au t inę kul tūrą , tau
t inius kūrinius ir kūrėjus, kad 
jie n e tik išeivijai, be t ir savo 
t a u t a i duotų n e m i r š t a n č i ų 
kūrinių, k u r i e papildytų j ų 
aruodus. Negalime niekinti pa
vergtų kraštų tikrųjų kultūri
ninkų ir kūrėjų, be t išeivija 
neturi atsilikti, o kaip tik labiau 
brandinti savo kūrybinius ir 
k u l t ū r i n i u s p a s i r e i š k i m u s , 
reikalingus savoms tau toms. 

Pr . G r . 

Maždaug 75 klausytojai rin
kosi Woodro\\ Wilson kambary
je Chicago Council on Foreign 
Relat ions pa ta lpose , Chicagos 
mies to cen t r e spalio 27 d. 
Paska i t ą ska i tė Gene Pell., 
buvęs Amerikos Balso direk
tor ius ir dabar t in i s Laisvės Ra
dijo pi rmininkas . Programai dar 
neprasidėjus, Chicago Council 
on Foreign Relations vicepirmi
n inkas ir programos direktorius 
A r t h u r Cyr apvedė apl inkui 
svečią iš Miuncheno, kad jis 
galėtų susipažinti su klausy
tojais. Buvo įdomu pastebėti , 
kad paska i tos metu Pell ta ikė 
kai kur iuos savo komentarus 
klausytojų in teresams. Tad jis 
dažnokai minėjo Lietuvos ir 
Pabaltijo pavyzdžius, nes žinojo, 
kad b u v o s u t i k ę s l i e tuv ių 
klausytojų t a rpe . Pagrindinai , 
atrodė, klausytojai buvo iš JAV-
bių t au tyb ių mišinio, ne pirmos 
kar tos imigranta i . 

P a k a r t o t i n a i paskai t in inkas 
stengėsi a t sakyt i į klausimą, ar 
glasnost ir pasikei t imai Sovie
tų Sąjungoj reiškia, kad nebe
reikia radijo transliacijų iš lais
vojo pasaul io į pavergtuosius 
k raš tus . Gene Pell visaip irodė. 
kad, deja, dar per anksti nustoti 
savo darbus . 

L a i s v ė s radi jo p rog ramos 
(Radio Free Europe and Radio 
Liberty) buvo pradėtos po antro 
pasaul in io karo, 1951 m.. į 
Sovietų Sąjungą, o 1985 m. 
transliacijos prasidėjo į Afganis
taną . Iš pradžių central inės 
žvalgybos įstaigos 'CIA) žinioj, 
v ė l i a u l a i k i n a i A m e r i k o s 

R. KUBILIŪTĖ 

publika padėjo r inkt i lėšas, o 
dabar Kongresas paskiria sumą, 
kuri šiuo metu siekia 172 mili
jonus dol., nors 70c/c tos sumos 
išleista markėmis. Maža radijui 
parama iš privačių šaltinių — 
ta i vasaros s t uden t ams ir 
kitoms stipendijoms. 

Gene Pell vis s ta tė klausimą 
— jei ne mūsų radijo programos, 
tai kas praneštu žmonėms, kas 
darosi jų kraštuose? Sovietinės 
Lietuvos užsienio reikalų minis-
teris privačiai padėkojo radijui, 
nes jo dėka jis sužino, kas darosi 
Lietuvoje. Vienas vengras parei
gūnas t e igė , kad radi jo 
bangomis skleidžiama netei
sybė. Paklaustas , kaip j i s tą 
žinojo, prisipažino, kad kasdien 
praleidžia pusvalandį save 
„disinformuodamas". Maždaug 
55 milijonai klausytojų klausosi 
radijo kas savaitę. Pell paminėjo 
kiekvieną iš 22 kalbų, kuriomis 
transliuojama. Anglų kalba 
nepramatoma. Kiek Amerikos 
Balsas transliuoja žinias apie 
gyvenimą ir įvykius JAV-se. čia 
stengiamasi pranešti įvairių 
kraštų gyventojams, kojie patys 
negali sužinoti iš oficialių šal
tinių. Pvz. Ukrainoj per radiją 
po Černobilio jau buvo prane
šama, kaip išsiplauti daržoves, 
o oficialiai „niekas" nebuvo 
atsitikę. Sovietų Sąjunga yra 
pasirašius tris tarptaut ines su
tartis, kad negalima trukdyti 
radijo transliacijų, bet tuo tar
pu yra žinomi daugiau kaip 

Sen. -John Heinz III 'R. PaJ. kuri.- kartu susen. Donald W. Rie^lepravedė 
-JAV Senate rezoliucija dėl Vilniaus katedros erazinimo religiniams 
reikalams. 

3500 rūšių transliacijų gadi
n i m ų mechan izmų (, ,KGB 
Jazz"). 

Kai 1986 m. į Vengriją buvo 
transliuojama speciali progra
ma 1956 m. sukilimo progos su
kakčiai paminėti, specialūs val
džios pasiuntiniai buvo siun
čiami į mokyklas raginti vaikus 
programų nesiklausyti . 

Laisvės Radijo bibliotekoj 
gaunama daugiau kaip 1000 pe
riodinių leidinių. Archyve yra 
vienas iš didžiausių pogrindžio 
spaudos leidinių rinkinių. 125 
specialitai padeda suruošti pro
gramos — 10 min. žinių, 50 min. 
komentarų, pranešimų, pogrin
džio spaudos skaitymo. Seka
mos žinios iš visų agentūrų 
(„news wires">. Deja, tiesiog 
reporterių siųsti į k raš tus pasi
sekė tik vienai programai — 
vengrų, kai Budapešte vyko 
tarptautinė konferencija. 

Ar tenai gyvenantys įvertina, 
ką jie girdi? Privati apklausi
nėjimo kompanija j a u pasikal
bėjo su 15,000 turis tų bei pabė
gėlių iš Sovietų Sąjungos ir Ry
tų Europos. Jų s ta t is t in ia is 
duomenimis naudojasi Ameri
kos Balsas bei BBC 'kurių 
transliacijų nebetrukdo). 649c 
Rumunijos gyventojų klausosi 
Laisvės Radijo r egu l i a r i a i . 
Vengrijoje bei kitur j au galima 
tiesiog skambinti į Miuncheną. 
Tuose skyriuose sudėtos rekor-
davimo mašinos. Per 2 leistinas 
minutes visokių pasisakymų — 
net 150,000 skambinimu i tuos 
3 skyrius. O Vengrijoj. Rumu
nijoj ir Lenkijoj ' nuo 1988 m. 
sausio mėn.) transliacijų gadi
nimas ( Jamming") neveikia. 
Tačiau jėgos nukreiptos į kitas 
programas. Gene Pell minėjo, 
kad tos jėgos finansiškai labai 
daug komunistams kainuoja, 
galima net sudėti Laisvės Ra
dijo, BBC ir kitų biudžetus, 
bet nepasieks tos sumos. 

Gene Pell teigė, kad niekas 
neturėtų užčiaupti kito žmogaus 
balso. Tai Jungt in ių Tautų 
žmogaus teisių deklaracijos pa
grindinis bruožas. Todėl Laisvės 
Radijui verta transliuoti 1600 
valandų per savaitę. Galima di-
džiuot is , b ū n a n t pa sau l i o 
didžiausiu radijo t ransl iato-
r ium. Verta Radijui sekti So
vietų Sąjungos ir Rytų Europos 
žinias 24 vai. per dieną. 

Gene Pell buvo Harvard uni
versiteto Neiman felloship. Nuo 
1978 iki 1982 m. jis buvo NBC 
korespondentas Maskvoj ir Wa-
sh ing tone ' P e n t a g o n e ) . Jo 
paskaita klausytojams buvo la
bai įdomi ir taikli . Chicago 
Council on Foreign Relations. 
pelno nesiekianti organizacija, 
surengia maždaug 35 panašiu 

ŽMOGAUS PAREIGOS 
DIEVUI 

Esame Dievo sukurti . Reikia 
tad gyventi Dievo garbei ir j a m 
savo gyvenimu vaisių nešti. 
Kadangi iš savęs esame menki, 
iš savęs nieko neturime ir ne
galime, reikia nuolankiai Dievo 
maldauti , kad padėtų. Dažnai 
savo gyvenime nusikalstame, 
tad re ikia Dievo atsiprašyti 
atgailos ak ta i s ir padėkoti j a m 
už gailestingą atleidimą. O jei 
atl iksime, ką turime atl ikti , 
turime jaust is tik nenaudingais 
ir nevertais tarnais . Tokios y r a 
mūsų pareigos Dievui, ką Jėzus 
pavaizdavo įvairiais palygini
mais. 

Mintį, kad koks medis, toks ir 
v a i s i u s , K r i s t u s ne k a r t ą 
pakartojo įvairiomis progomis. 
Šį Kr is taus pamokymą evange
listai pakartojo keletą kartų. 
Čia paimsime tai, kas užrašyta 
Mato evangelisto. 

Kris tus įspėjęs, kad reikia 
saugotis netikrų pranašų, kurie 
išorėje atrodo nekalti avinėliai, 
o viduje y ra plėšrūs vilkai, d a r 
priduria. 

„Jūs pažinsite juos iš vaisių. 
Argi kas gali pasiskinti vynuo
gių nuo erškėčių ar figų nuo 
usnių? Kiekvienas geras medis 
duoda gerus vaisius, o netikęs 

pasikalbėjimų į metus 'Council 
Forum). Nariai gali pasinaudoti 
kelionių patarėjų patirtim Kiti 
priklauso komitetui, kuris .su
kviečia svečius j programas 
'Chicago Committe). patar ia 
tarptautinių JAV Vidurvakarių 
ekonominių klausimų svars-
tybose 'Corpor.ite Service Pro-
grami ir pan Tolimi Rytai. 
Kinija. Taivvanas — tai tik keli 
Council narių bei svečių in
teresai. Lapkričio 17 d. Šiau
rinis skyrius Wilmette tu rės 
VTadimir Dounaev paskaita Tai 
pagrindinis sovietu televizijos ir 
radijo korespondentas JAV-se. 
kuris kasdien per „Vremya" pa
aiškina apie JAV-bes papras
tam Sovietų Sąjungos žiūrovui. 
Tolimesnes informacija- apie 
Chicago Council on Foreign 
Relations galima gauti paskam
binus 726-3860. 

P A R D A V Ė 1000 NAMŲ 

Lexington House bendrovė 
Chicagoje ir a r t i m o s e 
apylinkėse per devynis šių metų 
mėnesius pardavė daugiau kaip 
1000 vienai šeimai gyventi 
namų. kondominiumų ir vadi
namu ..tovvnhouses". 

medis — blogus. Geras medis ne
gali duoti blogų vaisių, o netikęs 
— gerų. Kiekvienas medis, 
kuris neduoda gerų vaisių, bus 
iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi 
jūs pažinsite juos iš vaisių" 
(Mt.VII.16-20) 

„Arba sakykite medį esant 
gerą ir jo vaisių gerą. arba 
sakykite medį esant netikusį ir 
jo vaisių blogą, nes medis pa
žįstamas iš vaisių. Angių išpe
ros, kaip jūs galite kalbėti gera, 
būdami blogi? Juk burna kalba 
iš širdies gausos. Geras žmogus 
iš gero lobyno iškelia gera, o 
blogas iš blogo lobyno iškelia 
bloga" (Mt.13,33-35). 

Kai Kristus kalba apie vai
sius, tai tuos vaisius reikia 
suprasti kaip darbus. Vaisiai 
yra žmogaus darbai geri arba 
blogi, kaip ir vaisiai, žiūrint nuo 
kokio medžio jie yra. Tie vaisiai 
iš vienos pusės yra saldūs 
'vynuogės ir figos), iš antros — 
medžiai ar krūmai kenksmingi, 
nuodingi. Blogi medžiai yra ne 
tiek blogi žmonės, kiek jų 
mokslas, tas kamienas, iš kurio 
auga tik blogis — blogi vaisiai. 

Koks likimas tų blogųjų, neti
kusių medžių? Neduodantieji 
gerų vaisių bus iškirsti ir 
sudeginti. Kai Kristus, paskel
bęs koks laukia likimas blogųjų 
medžių, vėl grįžta prie minties, 
kad medžius arba žmones gali
ma pažinti iš jų vaisių arba 
darbų, čia ta iko jau konkrečiai 
netikriems pranašams — Įsta
tymo mokytojams fariziejams, 
kurie išorėje skelbė pamaldu
mą, pasninkus, gailestingumą, 
griežtą įstatymo saugojimą ir 
vykdymą, o tuo tarpu viduje 
buvo veidmainiai, išdidūs. Veid
mainiškumas jų tuojau Išryškės, 
kai j ie atmes kilnų Kristaus 
dorovės mokslą ir liks užkietėję 
savo darbuose. 

K r i s t a u s p a s a k y m a s , 
„sakykite medį esant gerą ir jo 
vaisių gerą", reiškia apsispręs
kite būti geri tiek išorėje, tiek 
ir viduje. Kas apsisprendžia už 
blogį, tas ne tik išorėje, bet ir 
viduje yra blogas. Išorė ir vidus 
taip santykiauja, kaip medis ir 
jo vaisius. Kai Kristus tvirtina, 
kad iš vaisių galima pažinti 
medžio vertę, jis stato žmonėms 
dilemą: jei norite pasirodyti 
geri. būkite ir iš esmės geri. Jei 
esate blogi, temato pasaulis, 
kad iš tikro esate blogi, nesi-
dangstydami gero skraiste, nes 
tai yra dar viena blogybė — 
veidmainiškumas. 

J .V . 

BALTASIS BANGINIS 
H E R M A N M E L V I L L E 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 

Iš džiaugsmo dažnai kyla gėrio, tiesos ir grožio, sulaiko 
dideli ir p r a k i l n ū s darbai , žemus polinkius žadina gražius 
Džiaugsmas padeda su šypsena nusistatymus, 
nugalėti kliūtis ir sunkenybes, 
j is žmogų taurina ir lenkia prie Pw Keppler 
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XXXVI. J ū r i n i s žemėlap i s 

J e igu bū tumėte pasekę Ahabą ligi jo kajutčs po to , 
kai įgula pr i ta rė jo pamišėl iškam ketinimui, būtumėte 
p a m a t ę a t i da r an t spintos dur i s ir išimant stambų 
raukš lė tų ir pageltusių jūr inių žemėlapių ritinį, kur į 
ištiesė an t prie grindų pr i tvi r t in to stalo, o paskui, atsi
sėdus atidžiai bestudijuojantį linijas ir šešėlius ir lėta, 
bet t i k r a r a n k a paišeliu brėžiant naujus kelius tose 
vietose, kur ios ligi šiol buvo baltos. Kartas nuo ka r to 
var tydavo senus navigacijos dienynus, laikomus 
suve r s tus šal ia jo, ir kur iuose buvo sužymėta laikai ir 
datos , kada kokie laivai ankstybesnių kelionių m e t u 
buvo m a t ę ir sugavę spermin ius banginius. 

J a m ta ip besidarbuojant, sunki švininė lempa, ka
banti an t grandžių virš jo galvos, tolydžio švytavo pagal 
laivo supimosi taktą, šva is tydama tvaskes ir šešėlius 
an t jo raukš lė tos kaktos . 

B e t ne t ik šią nakt į kajutės vienumoje Ahabas 
galvojo palinkęs ant žemėlapių. Beveik kiekvieną naktį 
jis pa iše l iu išvadžiodavo linijas, kurios pakeisdavo 
ki tas , iš tr intas. Su visų keturių vandenynų žemėlapiais 
pr ieša is ak i s Ahabas t iesė labir intą srovių ir sūkurių, 
kur iuose k a s kar tą vis labiau stengėsi uždaryti tą 
objektą, kurį susidarė jo sielos pamišimas. 

Kiekvienam nežinančiam leviatanų papročių gali 
atrodyti tuščias ir juokingas darbas mėginti surasti t am 
tikrą gyvulį mūsų planetos beribiuose vandenynuose. 
Tačiau Ahabas taip negalvojo, nes jis žinojo potvynius 
ir sroves ir galėjo apskaičiuoti, kuria kryptimi bus 
nuneštas sperminių banginių mais tas . Iš kitos pusės, 
tiksliai žinodamas, kaip žinojo, kuriais metų laikais 
medžiojamas įvairiose platumose banginis, jis galėjo 
apytikriai spėti, o kartais ir visai t ikrai , kurią dieną 
ir kurioje vietoje galės surasti savo grobį. 

Tikrai yra žinoma, nes daugeliu atvejų pasitvirtino, 
kad sperminis banginis ypač lanko t am t i k rus 
vandenis. Iš kitos pusės daugelis žvejų yra nuomonės, 
kad, jeigu iš pagrindų būtų išt ir t i jo papročiai visose 
jūrose ir išstudijuoti visi banginininkų laivyno užrašai, 
paaiškėtų, kad sperminio migravimus apspredžia įsta
tymai, lygiai tokie pat pastovūs ir tikslūs, kaip silkių 
masių kilnojimasis ar kregždžių skridimai. 

Besiremiant šiais pri leidimais jau yra atlikti kai 
kurie mėginimai sudaryti smulkius planus apie 
sperminių banginių migravimus. Be to, besikilnodami 
iš vieno žvejonės lauko į kitą, sperminiai banginiai , 
neklystančio instinkto vedami, plaukioja tam t ik ru 
keliu su tokiu tikslumu, kokio niekados nebuvo 
pasiekęs joks laivas besivaduojąs žemėlapiu. Ši tais 
atvejais banginis drožia tiesia linija ir, nors kelias, 
kuriuo keliauja, yr keletos mylių pločio, kartais kiek 
susiaurėdamas ar praplatėdamas, niekad nebūna toks 
platus, kad negalėtų būti apžvelgtas iš laivo bokštelio. 

Taigi Ahabas galėjo t ikėt is surasti savo grobį 
numatytu laiku ir apskaičiuotose vietose. Tačiau buvo 
viena apl inkybė, ku r i a t rodė sukomplikuos jo 
metodiška planą. Nors sperminiai banginiai, kur ie 
keliauja būriais, pastoviai sugrįžta į ta:n t ikras žūklės 
vietas, vis tik negalima užt ikrint i , kad tie.kurie 

vieneriais metais atvyks į t am tikrą vietą, bus tie patys, 
kaip ir pernai. 

1 uo būdu. jeigu Siautulingasis Dickas. pavyzdžiui, 
buvo pastebėtas SeycHles salose Indijos vandenyne ar 
Vulkano įlankoje, Japonijos pakraščiuose, nebuvo 
galima tvirtinti, kad „Peąuodas" gali būti tikras, kitais 
metais beskrosdamas t as jūras, jį atrasti vienoje 
paminėtų vietų. Per keletą metų Siautulingąjį Dicką 
matytą ilgesnį laiką buvojant Ekvatoriaus vandenyne. 
Ta rp kitko ten įvyko daugumas mirtinų susidūrimų 
su Baltuoju Banginiu, taip pat ten buvo toji tragiška 
vieta,kur senis rado baisų paskatinimą savo kerštui. 
Bet Ahabas nenorėjo visas savo viltis sudėti į tai,nors 
i r labai tuo buvo t ikras . 

..I'equ'>das" išplaukė iš Nantucketoekvatoriaus s(>. 
/.ono pradžioje. Tad buvo visiškai negaliama, kad jo 
kapitonas galėtų aplenkti Horbo iškyšulį, o paskui 
besileisdamas ligi šešių dešimtų laipsnių platumos, 
laiku atvyktų į pusiaujo Pacifiką. Vadinasi, turėjo 
laukt i būsimo sezono. 

Tačiau „Peąuodo" išvykimo data gal Ahabo buvo 
pasir inkta teisingai, nes tuo būdu turėjo tris šimtus 
šešiasdešimt penkias dienas, kurios kitaip būtų jam 
nepakeliamos sausumoje ir kurias galėjo sunaudoti 
kitiems persekiojimams tuo atveju, kai atsitiktinai 
Baltasis Banginis praleis savo atostogas Persų ar 
Bengalijos įlankose ar bet kuriuose kituose jo gimi
naičių l ankomuose vandenyse . Taip mansumo 
pamperai. vakaru vėjai ir pagaliau vi>okiausi vejai, 
išskyrus simuną ir rytinį vėją, galėjo pastūmėti 
Siautulingąjį Dicka i zizaguojanti ..Paųuodo" taką 

(Bus daugiau) 

http://'Corpor.it
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HORIZONTAI 
ĮVYKIAI P A B A L T I J Y J E 
PAŽADINO A M E R I K O S 

S P A U D Ą 

Net ir visiškai ak las bei poli
tiniuose reikaluose mažai tesu
vokiąs žmogus šiandien pripa
žįsta, kad Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje susiorganizavo jėga, 
ske lb iant į i š šūk į iki šiol 
buvusiai visagalei komunistų 
partijai. Estijoje ir Latvijoje to
ji pusiau legali opozicijos jėga 
susibūrusi į Liaudies frontus, o 
Lietuvoje į P e r s i t v a r k y m o 
sąjūdį. Nors šalia jo veikia ir 
kitas opozicinis sąjūdis, neseniai 
pasiskelbęs, kad išeina iš pogrin 
džio, būtent Lietuvos Laisvės 
lyga, kurios nariai y r a daugiau
siai sovietų kalėjimuose ir lage
riuose kalinti žmonės. Abiejų 
siekius ypač ryškiai nušvietė 
Vik to ras N a k a s n e s e n i a i 
„Draugo" ku l tū r in i ame priede 
paskelbtame straipsnyje. 

Spalio 21-23 d. Vilniuje įvyko 
steigiamasis Lietuvos Persit
varkymo sąjūdžio suvažiavimas. 
Kaip ir prieš t a i vykę suvažia
vimai Estijoje ir Latvijojejis 
a tkre ipė A m e r i k o s ir viso 
pasaulio spaudos dėmesį. Bent 
iki šiol didžiausias amerikiečių 
dienraštis „New York Times" 
apie Lietuvą suvažiavimo proga 
paskelbė kelis straipsnius, jų 
tarpe pasikalbėjimą su neseniai 
JAV besilankiusiu Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio inicia
tyvinės grupės n a r i u poetu 
Sigitu Geda. Specialus dien
raščio NYT korespondentas iš 
Vilniaus neseniai buvo nuvykęs 
į Kaišiadoris, kur aplankė kar
dinolą V. Sladkevičių, su juo pa
darė pasikalbėjimą i r netrukus 
jį paskelbė t a m e plačiai skai
tomame dienraštyje. 

NYT dienraščio atstovas Ro
b e r t a s P e a r , u ž k a l b i n ę s 
Lietuvių Informacijos centro 
Washingtono biuro vedėją Vik
torą Naką ir Latvių sąjungos 
a ts tovą K a l n i n s , pa ske lbė 
straipsnį su tų dviejų jaunų 
vy rų n u o t r a u k o m i s t ok i a 
ant raš te : „Paba l t i j o ki lmės 
amerikiečiai stebi sovietus su 
didele viltimi, tačiau kar tu ir su 
giliu skepticizmu". Tai vyko 
paeiliui kiekvieną dieną. 

Tokios reklamos Lietuvai, 
ypač dar didžiausiame ir įta-
kingiausiame amerikiečių dien
raš ty je už j o k i u s p in igus 
nenupirktum. Ją iššaukė kas
dien besikeičiantys įvykiai Lie
tuvoje, ypač Lietuvos komunis
tų part i jos s e k r e t o r i a u s 
Songailos staigus pašalinimas, 
Persitvarkymo sąjūdžio steigia
masis suvažiavimas i r netikėtai 
greit sekęs Vilniaus katedros 
sugrąžinimas tikintiesiems. 

Šalia kitų laikraščių, neat
siliko ir antrasis savo į taka 
dienraštis , ,Washington Post", 
pirmojo Persitvarkymo sąjūdžio 
suvažiavimo proga pasiuntęs 
savo korespondentą į Vilnių. Šis 
dienraštis, ša l ia pirmuosiuose 
puslapiuose skelbiamų prane
šimų apie steigiamąjį suvažia
vimą, pirmajam ps l . įsidėjo 
nuotrauką kulminacinio to su
važiavimo punkto — prie sugrą
žintos Vilniaus katedros lai
komų Mišių, kurių, ka ip spauda 
skelbia, klausėsi 20,000 žmonių 
minia. Straipsnyje pabrėžiama, 
kad daugiau negu po 40 m. 
Mišias transliavo Lietuvos tele
vizija ir milicija, užuot sekusi, 
kokie žmonės eina į Mišias, šį 
kar tą tvarkė judėjimą. 

STRAIPSNIS A P I E 
P A B A L T I J O D I P L O M A T U S 

Kai dienraščio „Washington 
Post" X23laidose inteligentijos 
ir meno žmonių labiausiai skai
tomos „Style" dalies 1 psl. 
pamatėm straipsnį an t raš te 
„The Baltic Sta tes ' Envoys in 
Exi le" su Lietuvos atstovo St. 
Lozoraičio, Latvijos atstovo A. 
Dinbergs ir Estijos gen. konsulo 

E. Jaaksono nuotraukomis, iš 
pirmo žvilgsnio kai kurie buvom 
nemaloniai nustebinti, jog visa 
tai gali reikšti pradžią į Pabal
tijo valstybių aneksijos nepri
pažinimo atšaukimą. Anksčiau 
šiame dienraštyje kar tas nuo 
karto pasirodydavę straipsniai 
apie diplomatus egzilyje buvo 
daugiau sarkastiški, negu su
prantantys jų tikrąją paskirtį 
bei padėt į . Tač iau š i t a m e 
straipsnyje gaida jau pasi
keitusi. Pabrėžiama, kad tie 
egzilyje gyvenantieji diplomatai 
ir po pusės šimtmečio tebėra 
laisvės kovotojai, taip aistringai 
trokštantieji laisvės, kaip ir 
savo tėvynėse gyvenantys jų 
tautiečiai... 

Lietuvos atstovas Washing-
tone St. Lozoraitis apie Persit
varkymo sąjūdį korespondentui 
taip pasakė: „Labai paslap
tingas ir komplikuotas reika
las... Tauta trokšta būti laisva, 
pirmuoju žingsniu — turėti nors 
tam tikrą autonomiją. Vietos 
komunistų partija taip pat nori 
būti daugiau nepriklausoma 
(nuo Maskvos? — H). Tad ir šios 
dvi jėgos — Sąjūdis ir partija — 
šiuo metu eina išvien..." 

Dienraštis taip pat skelbia 
visų trijų Pabaltijo atstovų 
biografijas, pastebėdamas, kad 
St. Lozoraitis atstovo Wa-
shingtone pareigas perėmė iš dr. 
St. Bačkio, kuris ir toliau lieka 
Lietuvos diplomatijos šefu. Pa
sak laikraščio, anksčiau diplo
matijos šefo pareigas iki mirties 
ėjo St. Lozoraičio tėvas, buvęs 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras St. Lozoraitis,Sr. 

I Š MAŽO L I E T U V O S 
MIESTELIO Į D I D E L I U S 

MIESTUS 

Neseniai Loyolos universiteto 
leidykla Chicagoje išleido naują 
ir nebe pirmą Algimanto Kezio 
nuotrakų albumą „Cityscapes 
— Miestų peisažai". Kietais vir
šeliais didelio formato albume 
yra sudėtos 126 nuotraukos iš 
48 autoriaus apkeliautų pasau
lio miestų. Si liuksusinė knyga 
— albumas autoriaus skiriamas 
savo tėvo atminimui, kuris , 
kaip dedikacijoje rašoma, „išve
dė mūsų šeimą per karą, okupa
ciją ir tėvynės praradimą iš 
mažo Lietuvos mies te l io į 
gyvenimą Amerikos didmies-
tyje". 

1928 m. Lietuvoje gimęs Alg. 
Kezys platesnio dėmesio bei 
pripažinimo kaip foto meni
ninkas susilaukė 1965 m., kai 
Chicagos Meno institute buvo 
suruošta jo pirmoji foto darbų 
paroda. Vėliau jo vardas taip 
plačiai iškilo, jog vienu metu 
tapo prezidento Carterio rinki
minės būstinės pakviestas būti 
vienu iš oficialių fotografų, nors 
jo stiprybė ne komercinių nuo
traukų gamyba, bet išliekančios 
fotografijos su tam tikrais me
niniais niuansais. 

„Cityscapes" albumo įžangoje 
kri t ikas Gordon Lisock, aptar
damas nuotraukas, pastebi, kad 
Alg imanto Kezio da rbuose 
užfiksuota ne vien tik vaizdas, 
bet ir autoriaus sugebėjimas 
spontaniškai reaguoti į aplinką 
be išankstinio plano. Tačiau jo 
darbai nėra joks atsitiktinumas. 
Tai meistriškos akies ir lakios 
fantazijos rezultatas. Kasdie
nybė tampa nekasdieniška, at
siveria naujas pasaulis... 

Foto albumas „Cityscapes", 
kaip išskirtinas meninis tur tas , 
yra labai t i n k a m a dovana 
giminėms ir ypač jaunimui atei
nančių Kalėdų švenčių proga. 

Tuo tarpu Algimanto Kezio 
sutvarkyta lietuvių dailės kilno
jama paroda lapkričio 19-20 d. 
bus atgabenta ir išstatyta sos
tinės Washingtono priemiesty
je esančio Marylando universi
teto Suaugusių švietimo centre. 
Alg. Kezys atveš daugiau kaip 
50 paveikslų. Paroda bus ati-

Rasa Arbaitė turi savo grafikos, vadinamos „monoprint", parodą Anca Colbert, Ltd., galerijoje, 
7278 Beverly Blvd., Los Angeles, CA. Monoprint technikoje sujungiamos grafikos-spausdinimo 
(„printmaking") technika su dažomo paviršiaus spontaniškumu, spaudžiant nuo stiklo, ir joje 
Rasa dirba jau septynerius metus. Šioje parodoje, kuri vyksta nuo lapkričio 6 iki 23 d., Arbaitė 
yra išstačiusi keturiolikos darbų siuitą, pavadintą „Dream" — sapnų tematika. 

Lietuviai Californijoj 

L I E T U V O S LAISVĖS 
L Y G O S ĮGALIOTINIO 

I Š E I V I J A I P A R E I Š K I M A S 

1988 m. spalio mėn. antrojoje 
pusėje viešėdamas Kalifornijos 
lietuvių ta rpe aš sutikau žmo
nių t inkamų išeivijoje dirbti 
Lietuvos Laisvės lygos atstovų 
darbą. 

Todėl, remdamasis tėvynėje 
veikiančios Lietuvos Laisvės 
lygos 1988 m. liepos mėn. 3 d. 
duotu įgaliojimu Lietuvos Lais
vės lygos atstovais Kalifornijoje 
skiriu neseniai iš Lietuvos atvy
kusius rezistentus Romą Gied
rą, Simą Kudirką ir Vladą 
Šakalį, o t a ip pat JAV gimusį, 
j a u n ą ir energingą l ietuvį 
patriotą Tadą Dabšį. 

Kalifornijos l ie tuvius, su
t inkančius kuo nors paremti 
L i e t u v o s La i svės lygos 
siekimus, prašau kreiptis į juos. 

A. S t a tkev ič ius 
Lietuvos Laisvės lygos 

įgaliotinis išeivijai 

daryta šeštadienį, XI. 19 7:30 
v.v. Ją globoja rengimo komi
tetas, kurio garbės pirmininkas 
y r a L i e t u v o s a t s t o v a s St . 
Lozorait is . Čia bus gal ima 
įsigyti ir albumą „Cityscpaes", 
kur is savo meniškose fotogra
fijose nuves į daugelį JAV ir pa
saulio miestų, suteikdamas pro
gos pamatyti tokius vaizdus, ku
riuos paskiro individo akis nevi-
sada pastebi. 

N A U J A S E K U M E N I N I S 
L E I D I N Ė L I S 

Mus pasiekė naujas laikraš
t u k a s „ P a s i u n t i n y s " , reda
guojamas Hypatios Yčaitės Pet-
kuvienės ir leidžiamas Lietuvių 
Pro tes tan tų sąjungos. Kaip 
p r a t a r m ė j e s a k o m a , j a m e 
nor ima rašyt i ekumeninė je 
dvasioje, su meile ir pagarba vi
siems, be tikėjimo skir tumų. 

Pradžia kukli, vos keturi pus
lapiai, pilni suglaustų žinių, 
linkėjimų ligoniams, kvietimų 
ir įvykių aprašymų. Tačiau 
dažnai kukli pradžia išauga į 
didelės reikšmės įvykį, o dideli 
balionai susprogsta, nepalik
dami pėdsakų. Užsiskleidus 
„Mūsų Sparnams", ev. liutero
nų žurnalui Chicagoje, šis nau
jas drąsus mostas gali patraukti 
dvasiškai stiprių asmenų dėme
sį. Laikraštukui atsiras bend
r a d a r b i ų ir „ P a s i u n t i n y s " 
išnešios žinią į visas puses. 
Sveikiname kiekvieną naują 
mintį, kuri mus buria į dvasinę 
ir tautinę sąjung;;.. Bus skyrelis 
anglų kalba tiems, kurie laisvai 
nebekalba, (redaktorės žodžiais), 
mūsų sena ir ta ip brangia pro
tėvių kalba. Susidomėję kreip
kitės į Joną Kutrą, 1011 19th 
S t ree t , San ta Monica, CA 
90403. R K y 

CHICAGOS R A Š T I N Ė S 
Chicagoje raštinių išnuomo

j i m a s y r a a u k š č i a u J A V 
vidurkio. Chicagos miesto cen
t re neišnuomotų raštinių tėra 
12.67c. 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Athol, Mass. 

Šv. Pranciškaus parapi ja at
šventė savo 75 metų sukakt į su 
gražiom iškilmėm — spalio 23 d. 
Pradėta šv. Mišiomis. Pagrin
dinis celebrantas buvo vysk. 
George Rueger. Su juo konce-
lebravo kun. klebonas Jurgelio
nis, kun. Steponaitis, kun. Yan-

REMKIME 
LIETUVOS 

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ 

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga. 

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ. 

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI. 

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams. 

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ. 
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7 
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30 - 19.00. 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00. šeštadienį 11.00 - 17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066 

kauskas , k u n . Abračinskas ir 
kun. Andre Sariepy. 

Pr ieš Mišias, varpams skam
binant 75 ka r tus , vyskupas 
pašventino bronzinę lentą ant 
bažnyčios sienos su Šv. Pranciš
kaus malda. 

M u z i k ą d i r igavo Robert 
El l i son , a s i s t avo Salvatore 
Raciti su choru ir ..instrumen
tais. Solistė panelė Liorentino 
sugiedojo giesmę Marija, Mari
ja. Bažnyčia buvo perpildyta 
žmonėmis ne t ir iš kitų miestų. 
Buvo a s m e n ų , sugr įžusių 
į gimtąją parapiją dalyvauti 
iškilmėse. 

Vyskupas Ruegas savo pa
moksle kalbėjo apie parapiją 
sudarančias t r i s generacijas. 
P i r m o j i e s a n t i j au „pri
siminimų k a r t a " , tie, kurie 
sukūrė parapiją ir dabar ilsisi. 
Antra karta,,,executor genera-
t ion", kur sudarė klebonas su 
pagelbininkais su draugijom,* 
trečia „vilt ies generacija" alto
r iaus tarnautojai , jaunimas, 
kurio uždavinys yra perduoti 
t ikėjimo šviesą kitai kartai 
užt ikr int i parapijos ateitį. 

Labai gražią jubiliejinę knygą 
paruošė S. Racite. Ji visiems bu
vo padal in ta . 

Banke tas įvyko Elks salėje, 
dalyvavo 340 žmonių. Salę ir 
bažnyčią puikia i papuošė Joan-
na C h a s t n e y su padėjėjom. 
Banketo m e t u kalbėjo kun. 
Jurgelonis , komiteto pirm. Jo
n a s K r u s t a p e n t u s , k u n . 
Steponait is , kun . Yankauskas, 
Moterų gildijos pirm. Nellie 

Micuta. 
Senatorius Robert Wetmore 

paskaitė proklamaciją iš Mass. 
Valstijos gubernatoriaus M. 
Dukakio. Kalbėjo skautų vadas 
Barcomb, vyčių pirm. Višniaus-

Komitetą sudarė kun. Jurge
lonis, pirm. Krustapentus, dr. 
Henry Gailiūnas, Alice Pereks-
lis, Milda Stasiūnas, Sophie 
Liorentienė, Nellie Micuta ir 
Joanna Chastney. 

Apylinkiniai laikraščiai, ypač 
„Worcester Telegram" gražiai, 
(ir su nuotraukomis) aprašė 
visas jubiliejaus iškilmes. 

Šio rašinio autorius l inki 
parapijai ir ateityje tarnaut i 
žmonių dvasinei naudai ir 
sulaukti 100 metų sukakties ir 
kad augtų, klestėtų, kad liktų 
nors vardu lietuviška. 

B. V. 
BOKŠTAS - MENO 

P A M I N K L A S 

Chicagos paminklų komisija 
nusp rendė , k a d dienraščio 
„Tr ibūne" bokš tas , 435 N. 
Michigan, tur i būti laikomas 
meno ir istoriniu paminklu. 

SUTARĖ SU U N I J O M I S 

Chicagos miestas susitarė su 
38 darbininkų unijomis dėl ket
verių metų atlyginimo. Unijos 
vedė d e r y b a s suda r iu s io s 

vieningą sąjungą. Su t a r t i s 
apima apie 12,000 darbininkų. 
Darbininkai iš karto gaus 650 
dol. priedo, o paskiau atlygi
nimai ki ls po 2-3% kasmet. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS. 
V LIETUVOJE >^ |JX^>S^ 

Algis Grigas, p i rmin inkas 

Siūlome pasirinkti jums t inkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 

NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 
Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai $55.00 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $65.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts R o a d 

P a l o s Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00 

INTERNATIONAL ^ 1 
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., 
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., 
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d. 
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d. 
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d. 
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d. 
Nr. 8907 LIETUVA 10d. , Maskva 1 d. 
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d 

Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d. 
Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d. 
Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d. 
Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d. 
Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d. 
Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d. 
Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d. 
Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d. 

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. 

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus, oro. vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos. 

?&v 
a. T. INTERNATIONAL, INC. 

10401 Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

Tel.: (312)430-7272 Ai 
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Iš graikų spaudos 

Redaguoja dr. K. A. Dagys Gražu mūsų Lietuvoje 

NE GERIAU BUVO IR 
SENIAU 

Kelios ištraukos iš Vilniaus 
Akademijos (universiteto) 16-17 
amž. vizitatorių memorialų ir 
įspėjimų apie pastebėtus nenor
malumus ir taisytinas klaidas: 

Kai kurie mūsiškiai toje pro
vincijoje (Lietuvos ir Lenkijos) 
pakeičia savo pavardes pagal 
kilmingųjų madą, nors patys 
nėra kilmingi gimę. Tai sukelia 
netvarką ir daugeliui rodo blogą 
pavyzdį. Reikia griežtai 
uždrausti, kad ateityje to niekas 
nedarytų, o kuris pakeitė, kad 
grąžintų senąją pavardę, kuria 
vadinosi naujokyne. 

Į klausimą, ar sunkių ir 
ypatingų nusikaltimų atvejais 
provinciolas gali uždaryti (kalti
ninkus) į karcerį... Nepri
tariame, kad draugija turėtų 
karcerius, tačiau... jei bus 
reikalinga, vyresnieji gali, jei 
matys reikalą, laikinai uždaryti 
(kaltininką) miegamajam, o ne 
karcery. Tačiau reikia elgtis 
apgalvotai ir protingai. 

Užgavėnių dialogai stokoja 
santūrumo, juose daugiau begė
diškumo negu pamaldumo, to
dėl tebūna rodomi tik 
pirmadienį. 

Tegul stropiai būna prižiū
rima studentų tvarkos, varžoma 
jų laisvė, neleidžiama turėti 
ginklų, baudžiami tie, kurie 
lanko užsiėmimus nerimtai, tik 
tada, kada nori, ir, džiaugda
miesi studento vardu, gadina 
kitus bei daro mieste daug kitų 
nusižengimų. 

Tegul paskirtieji mokytis mu
zikos, kurie iš alumnato eina 
į profesų namus, neišlaksto po 
miestą, bet visi kartu nueina ir 
grįžta. Tegul vienas stropesnis 
pažymi ir praneša, jeigu kas 
nors elgtųsi kitaip. 

Negalima niekam duoti pro
gos neįprastu metu be leidimo 
paimti valgymo ar gėrimo, ir 
kas taip darys — per pietus ims 
arba duos valgyti antrą kartą — 
bus griežtai baudžiamas, ypač 
jei kuris bus nutvertas per daug 
geriant. Neskaitant bausmės 
reflektorijuje, reikia skirti 
vienos dienos pasninką su 
duona ir vandeniu arba gira. 

Jokiu būdu neleidžiama mū
siškiams žaisti kauliukais arba 
šachmatais ne tik kolegijoje, bet 
ir priemiesčio viloje ir per ilgas 
atostogas kaime. 

Kolegijoje, net ir slaptojoje 
bibliotekoje, neturi būti „neiš-
velytų" senovės poetų knygų, 
kuriose pasakojami nepadorūs 
dalykai, pvz., Marcialio, Katu
lo, Propercijalis ir pan. 

Tiems, kurie pravardžiuojasi, 
keikiasi, tujinasi. dažnai mini 
velnio vardą, prikaišioja tau
tybę, atsikalbinėja, priešta
rauja, murma ir t.t., tegul būna 
skir iamos didelės atgailos 
bausmės — sumažinamas mais
to davinys, skiriama bučiuoti 
kojas arba žemę, o pakartotinai 
nusikaltusius siųsti pas tėvą 
provinciolą. 

Reikia vengti, kad mūsų eks
t e rna i , mokiniai, kur iems 
teikiami laipsniai arba kurie 
gina tezę, negirdytų profesorių, 
siųsdami į kolegiją kokius nors 
gėrimus. 

Jokiu būdu neleistina, kad 
mūsiškiai gamintųsi muškietus 
ir iš jų šaudytų nors ir iš tuščių. 

Jeigu gerbiamasis mūsų tėvas 
(generolas) būtų dalyvavęs kada 
nors per mūsiškių jaunuolių 
poilsį, būtų girdėjęs tokius gė
dingus įžeidinėjimus, kaimie
tiškus kreipinius, kuriuos var
toja valstiečiai ir pirkliai: tu 
durniau, snargliau, kvaily, 
pamišėli, beproti, sūdžiau, smir-
daliau, kiaule, ožy, loky, velnie 
ir kt., tartum ištrauktus iš 
šiukšlininko. Tokiems reikia su
mažinti maisto davinį ir pri
vačiai sudrausti. 

Tegul niekam nebūna duo
dama ypatingo gėrimo daugiau 
kaip vieną paprastą stiklinę. 
Kolegijos prižiūrėtojas negali 
čia savo nuožiūra dalinti kiek 
patinka. 

Tėvams pamokslininkams 
prieš pamokslą be vienos pri
valomos stiklinės midaus tegul 
būna duodama viena papildo
mai (dėl drąsos? Spg. red). 

Kai kur vis dar nesiliaujama 
naudoti bombas ir kitus sprogs
tančius ginklus, nors juos 
vyresnieji ir buvo uždraudę. 
Pasitaiko, kad arčiau stovintieji 
apsidegina veidą ir kitas reika
lingas kūno vietas. 

Choro magistrą reikia įspėti, 
kad per didesnes šventes 
(muzikantai) trūbas ir būgnus 
santūriai naudotų ir netrukdytų 
nuodėmklausiams klausyti 
išpažinčių. Taip pat jam reikia 
priminti, kad vargonus visada 
laikytų užrakintus, nes dėl 
nerūpestingumo iš jų pavogta 
apie 500 vamzdelių. 

Kai kurie studentai studijų 
metu užmiršta savo gimtąją 
lietuvių kalbą ir per ilgą laiką 
visiškai nemoka kalbėti. Toks 
aplaidumas rodo stoką uolumo 
ir noro padėti paprastiems 
žmonėms. Studentai, mokantys 
lietuviškai, reikia, kad pusę ar 
bent trečdalį pamokslo sakytų 
lietuviškai arba latviškai. 

Per viešus disputus arba tezių 
gynimus studentai sako kalbas 
ir dėkoja. Reikia saugotis, kad 
tos kalbos nebūtų perdėtu pro
fesorių gyrimu ir netaptų pane
girikomis ir tekalba trumpai. 

Gal tų citatų užteks. Pasirodo, 
kad ir „anais senais gerais lai
kais" daug kas išsižadėdavo 
savo tėvų pavardžių, užmirš
davo lietuviškai, kaip ir 
šiandien išeivijoje. Ir prieš tris 
šimtus ar daugiau metų su 
jaunuoliais irgi būdavo 
problemų, kaip ir Hamiltone po 
Šokių šventės. Dievas davė pro
to, subrendo Vilniaus Aka
demijos studentai tada, subręs 
ir tie, kurie mėgsta ir šokti ir 
viešbučių duris pro langus 
mėtyti. 

SUMAŽĖJO RENGINIŲ 

Pernai vieną savaitgalį Chi-
cagoj buvo 17 renginių, kai 
šiemet tuo pačiu metu, spalio 
«1-S3 d., tik 16. I kiekvieną 
„visi kviečiami atsilankyti", o 
Play House dar galėjo ir 
„pasispardyti"'. 

ATEISTAI SPRENDŽIA 
KUNIGŲ PAŠAUKIMĄ 

„Valdžia (ateistinė, Spg. red.) 
turi žinoti, kokių nusiteikimų 
laikosi asmuo, besiruošiąs stoti 
į Seminariją. Ji turi žinoti, ar 
tas asmuo tinkamas būti kuni
gu, ar ne", pareiškė įgaliotinis 
P. Anilionis. (LKB Kronika Nr. 
76). Peršasi išvada: jei ateistai 
t ir ia kandida tų į kunigus 
pašaukimą, tai reikia ožių ban
dai pavesti nustatyti rožių 
kvapingumą. 

NUSTALINIMO RECEPTAS 

Stalinizmas dar tebekausto 
mintį, jis stabdo pažangą, o ir jo 
šalininkų dar daug. Šie galėtų 
mane paremti. Su studentais 
organizuotume jiems (atostogų 
metu) mėnesinį „ištrėmimą". 
Naktį „suimtume", suvarytume 
į gyvulinius vagonus, kuriais 
nuvežtume į Igarką. Čia padir-
bėtumėm tvarkydami lietuvių 
kapines. Ir vagone, ir „tremty
je" — 1941 m. birželio trėmimų 
„meniu". Po mėnesio „reabili
tuotume". Gal šitaip būtų 
išgydyta praeities nostalgija? 

Alfonsas Eidimtas, 
Gimtasis kraštas 

Jų vestuvės New Hampshre. 
Jaunoji buvo iš Kansas, ir ji 
paprašė, kad jauniesiems išei
nant iš bažnyčios būtų beriami 
ne ryžiai, bet jos valstijos papro
čiu, kviečiai. Tai išgirdęs vienas 
jų draugų pareiškė: „Gerai, kad 
jaunoji ne iš Idaho". 

Reader ' s Digest 

KIAURŲ STOGŲ 
MEISTRAI 

Vanduo laša per skylę, sun
kiasi pro plyšius. Šias skysčių 
savybes žino ne tik fizikai, bet 
ir pirmokai. 

Klaipėdos s tatybos tresto 
antrosios statybos valdybos vir
šininkas R. Norkus ir vyriausia
sis inžinierius V. Petraitis, ko 
gero, įsitikinę, kad vanduo gali 
ir nelašėti. Kitaip jų vadovau
jamos valdybos darbuotojai ar 
paliktų plokščių sandūrose tiek 
plyšių ir skylių... 

Neseniai Klaipėdoje buvo pa
statytas informacijos ir skaičia
vimo centras. Smarkiau palijus 

dėl blogos stogo hidroizoliacijos 
buvo apsemtas archyvas ir skai
čiavimo salė. Pradėjo gesti 
brangiai kainuojanti skaičiavi
mo technika, nukentėjo archyvo 
medžiaga. 

Klaipėdos dramos teatro dirb
tuvės buvo atiduotos naudoti 
1982 metų pabaigoje. Nors 
teatro vadovybė daug kartų 
prašė ištaisyti paliktą broką, 
nors miesto vykdomasis komite
tas dėl to priėmė nutarimą, gelž
betonio plokščių sandūros taip 
ir liko nesutvarkytos. 

Kodėl antrojoje statybos valdy
boje nesiskaitoma su visiems ži
nomais fizikos dėsniais. 

Valstiečių laikraštis 

Balvs Pavabalvs 

RAŠĄ U LIETUVIŠKAM PASĄ UUUI: 
BIRUTEI, VYTAUTUI IR SAULIUI 
Rašau eiles mielam jaunimui. 
Jo nemylėti negaliu. 
Rašau Ramunei, Romui, Rimui, 
Bet jie tik juokias iš eilių. 

Rašau aš broliui gimto krašto. 
Jo ir svetur nepamiršau. 
Bet jis neskaito mano rašto 
Ir net nežino, kad rašau. 

Rašau lietuvių išeivijai, 
Rašau pasaulio pakraščiam, 
Rašau aš Rūtai ir Lelijai, 
O iš tiesų — tik sau pačiam. 

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Į MILICIJOS SVEIKATĄ! 
Važiuodamas iš Skuodo gele

žinkelio stoties į miesto centrą, 
pro autobuso langą kaskart ste
biu vyrų sambūrį prie plokščia
stogio namelio senamiestyje. 

Kartą ėmiau ir užėjau į vidų. 
Skamba alaus bokalai ir dainos. 
Išgirdau įdomų tostą į vietinės 

licijos sveikatą, kad nuolati
niams šios linksmybės puotos 
lankytojams leidžiama gerti 
kiek telpa, o atsitiktinai už
ėjusius bei nusitašiusius kai
miečius sukiša į mašiną ir 
išveža. 

Šluota 

Klausimas: 
Kas ilgiausiai serga? 
Atsakymas: chroniškas ligo

nis ir chroniškas simulantas. 
Šluota 

Ok. Lietuvos Šluota dar tebe
silaiko stalininės taktikos: me
luoti kad ir pro ašaras. Antai 4 
numery drįsta teigti, jog iki šiol, 
vadinas iki Gorbačiovo laikų, 
niekas nerašė apie rusų žudy
mus Lietuvoje „Nes tų faktų 
nėra". Toliau vėl silpnu balsu, 
bet iš visų jėgų rėkia: „Pateikite 
nors vieną pavardę žmogaus, 
kuris nuteistas už tikėjimą?" 

Iš austrų spaudos 

MUŠTI REIKIA 
SVEIKATOS 

Kai Žibartonių kolchozui 
vadovauti atėjo idealus komu
nistas Albertas Meilus, pa
sakoja „Tiesos sakymas" knygo
je sovietinis rašytojas S. Ka-
šauskas, „gyvenimas visai 
pasikeitė. Būdavo, netekęs 
kantrybės trenkia per sprandą 
kokiam girtuokliui — o ką 
darysi: reikia sėti; o vyrai geria. 
Jis žinojo, ko nori, todėl ir nesi
gailėjo savo sveikatos. Užtat 
mūsų ūkis dabar toks turtingas 
ir garsus". 

* 

Du protingi vieno kvailio 
neįveiks. Net ir trys. 

K. Bagdanavičius 

Labai paklusnus jaunikaitis 
skundžiasi kitam: 

— Jau seniai galvoju vesti. 
Kelias merginas parodžiau 
motinai, ir jos jai vis labai 
nepatiko. 

— Surask tokią,kuri būtų 
panaši į motiną. 

— Suradau, ir kas iš to: tėvas 
griežtai užprotestavo. 

* 
Besidžiaugdami dėl trispalvės 

vėliavos iškėlimo (Vilniuje) 
vieni kitiems kotais galvas 
skaldome. 

Dr. V. Bieliauskas 

Važiuodamas į Lietuvių fondo 
susirinkimus, aplink pasaulį 
apvažiavau du kartus. 

Vytautas Kutkus 

Televizijos kabelių darbi
ninkas S. Hartwig atvyko į vie
nus namus, kurio savininkas 
atsisako toliau nuomoti tą nepa
togų išradimą. Darbininkas 
prašo grąžinti konverterį, bet 
savininkas sako, kad jo neturi, 
„aš jį pardaviau kitam". 

— Gerai, tai tamsta turėsi už 
jį sumokėti 206 dolerius. 

— Tai neblogai. Aš už jį ga
vau 250 dolerių! 

Reader's Digest 
* 

„Reikalingas pianistas, suge 
bąs skambinti" — dažnai paste
bi mas skelbimas mūsų laikraš
čiuose. Atrodytų, lyg neturime 
pianistų, kurie dar ir skambinti 
mokėtų. 

IR IŠLINDO VELNIO 
RAGUČIAI 

Kas nežino Lietuvoje einančio 
Gimtojo krašto. V. Reimerio 
laikais laikraštis linksmino, 
kėlė juoką išeivijoj. „Čekuolis iš
plukdė su veiksniais ir buržu
aziniais nacionalistais karia
vusį laivelį į platesnes marias... 
Tačiau ir jis vienu žingsniu pir
myn, kitu atgal", rašo Ed. Cin
zas Akiračiuose (Nr. 8). Ir vėl 
sumanė laikraštis pagal seną 
madą papūsti dūmelius išeivijai 
užliūliuoti, didelėm raidėm iš
garsino „Apie tikybos laisvę 
Tarybų Lietuvoje", paskelbė 
anketos duomenis, apklau-
sinėjęs (o gal ir be ap
klausinėjimų) partijos aktyvą, 
gal kolchozų pirmininkus. Ir 
rezultatai tokie, kad ir geriau 
negalėtų būti nei Vatikano 
valstybėlėje. Čia vėl įsikišo tas 
pats Cinzas ir rašo: „Išvynioja 
mitologinę sierą rūkiusio 
pypkės dūmais pakvėpintą 
tikinčiųjų apklausos anketą". 

Gal'čia tiktų lietuvių liaudies 
pasakojimas, kaip vienas ūki
ninkas įvežė į turgų ne ką kitą, 
bet seną, niekam netikusį 
velnią. Visaip jį apdailino, 
„nucackavojo", įkišo į maišą, 
bet kai reikėjo parduoti, tai 
velnio ragučiai taip ir išsikišo. 

PROGRAMOJE 
PERKŪNAS 

Maironio vakaras Kenne-
bunkporte, ateitininkų sendra-
gių stovykloje. Prie vakaro pasi
sekimo daug prisidėjo ir... 
perkūnas: „Susirinkus publikai, 
scenos atidarymo belaukiant, 
toli pasigirdo griaustinis, blyks
telėjo žaibai... Antanina pradėjo 
deklamuoti Maironį. Audra 
buvojau visai arti ir Antaninai 
deklamuojant Jūratę ir Kas
tytį... ,Užsirūstino žiaurus 
perkūnas ' ... ( trenksmas 
sudrebino sienas)... ,sudaužė 
rūmus', šviesa užgeso. Kai kurie 
klausytojai sukliko". 

Pe t ras Ąžuolas, Draugas 
* 

Niekas negali priešintis V. 
Vepštui įsirašyti techniniu 
direktorium, techniniu admi
rolu, net techniniu kontra-
tenoru, bet Petro Klimo dieno
raščiui techninio redaktoriaus 
nebuvo ir būti negalėjo. 

Ž. Mikšys, Draugas 

ŠEIMININKIŲ GALYBĖ 

Net ir garbingasis amerikie
tis lietuvis — prelatas Juras, 
esą, šeimininkės pribijąs... 
Poetui (B. Brazdžioniui) ten 
nuvažiavus, kartą jie abu pjaus-
tę lašinius, kepę, spirginę, 
kitokius skanumynus ant duo
nos dėję... Kai jau pasivaišinę, 
prelatas ir sakąs: 

— Sudėkim, sušluostykim 
trupinius, sutvarkykim, kad ry
toj šeimininkė nepažintų mus 
čia besi vaišinus... 

Alė Rūta , Margo rašto keliu 

TIK JAU NE NUO 
SKUNDIMŲ! 

Paskutiniam Pasaulio lie
tuvių centro Lėšų ir narių ver
bavimo komiteto susirinkimo 
biuletenyje (be datos) rašoma: 
„Dėl informacijų skambinkite 
(duotas telefono nr.), skun
dimui 599-2253". 

Vadinas, jei kas prieš ką turi 
negerų sumanymų, nori įskųsti 
valdžiai, mūsų veiksniams ar 
laikraščiams (o tie tokių raštų 
nespausdina) , t a i belieka 
paskambinti duotu telefonu. 
Mes tačiau labai abejojame, kad 
Pasaulio lietuvių centras jau iš 
pirmų metų pradėtų operuoti 
skundais. Net ir didžiajam Lie
tuvių kalbos žodyne (XII ' 130 
p.) apie skundimus nekaip 
atsiliepiama: „Už tuos skun
dimus reika tą žaltį prilupti". 

KUR TIEK IR TELPA? 

„Katalikų skaičius Chicagos 
arkivyskupijoje nuo 1970 m. pa
didėjo 6 milijonais ir dabar 
siekia 53.5 mil. 500 tūkstančių" 
(Draugas, spalio 21). 

Mūsų žiniomis visoj Chicagoj 
gyvena 3 milijonai 30 tūks
tančių gyventojų, ir ne visi jie 
katalikai, tai reikia stebėtis, 
kaip galėjo į tą trijų milijonų 
miestą nepastebimai įsiveržti ir 
apsigyventi 50 milijonų kata
likų? 

Grand Rapids mieste refor
matų bažnyčios biuleteny buvo 
toks praneš imas: „Kažkas 
išnešė iš bažnyčios raštinės 
popieriui pjauti mašinėlę. Pra
šome nedelsiant grąžinti ir at
siminti, jog be tos mašinėlės 
mūsų pamokslai bus ilgesni". 

— Nesijaudink. Nancy. Tai sena graikų tradicija ką nors 
nepaprasto dovanoti. | & i talų spaudo* 

^ ^ * 
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NACIONALISTAI IR 
VISOKIE... 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Kartais taip smagiai mus pra
linksmina „Gimtasis Kraštas", 
kad net Balį Pavabalį nukonku
ruoja. Skaitai žmogus ir džiau
giesi! Šią savaitę ypač gerai 
nuteikė ten tilpęs lietuviškos 
komunistų partijos vadelis, 
išreiškęs savo pasipiktinimą dėl 
Sąjūdžio demonstracijų. Matot, 
sako, susirinko nacionalistai ir 
visokie, demonstruoja, mojuoja 
vėliavomis, o mes stovim pasi
metę ir nežinom ką daryti, nes 
vis nėra ir nėra iš Maskvos ko

mentarų... 
Taigi, vyručiai, tikras vargas. 

O seniau buvo viskas taip aišku. 
Išsitraukei pištaletą, suvarei 
tuos „visokius" j vagoną, ir tau 
naujas ordinas jau atplaukia iš 
Maskvos nuo to ūsočiaus gero
jo tėvo. Ir namai, ir žemė tų na
cionalistų tau lieka, tik gyvenk 
ir norėk. Jokio galvojimo. 

Nelaimingajam vadui, negau
nančiam jokių nurodymų, net 
mintis neateina, kad todėl ir 
prireikė perestroikos, kad visam 

krašte j garbingus postus susėdo 
tuščios galvos. Ant kiekvienos 
pakopos, iki pačios viršūnės. 
Pasaulis gi tuo laiku keitėsi, 
ekonomija kilo, o tuščiosios gal
vos tik parašydavo nors ir netei
singą, bet smagų pasiskaityti 
ataskaitos raportą, nupiešdami 
kolūkį gražiausiomis spalvomis, 
kad tik tiems vadams ten Mask
voje nesutrukdytų skanaus 
miego ir atostogų Kryme. 

Savotiška perestroika ir pas 
mus Amerikoje. Beveik kasdien 
nustembi radęs Pabaltijo vals
tybių vardus spaudos pirmuose 
puslapiuose, — apie valstybes, 
apie kurias joks mokyklą baigęs 
mokinys ir jo mokytojas niekad 
nebuvo girdėjęs. Kruta ir 
gruzinai, ir jugoslavai, čekai ir 
lenkai, atseit iš tikro „na
cionalistai ir visokie". Reikalau

ja albanai, kad jų provincija, 
kur jų yra 80% dauguma, būtų 
prijungta prie Albanijos. Kodėl 
gi ne? — atrodo laisvajam pa
sauliui, bet ne serbų viešpa-
čiams. Užvirė rytų kraštai ir net 
nesinori galvoti, kaip viskas tas 
baigsis. 

Ne be priežasties Gorbačiovas 
žiūri į Pabaltijį. Rusai iš prigim
ties, atrodo, nuolankesni, — bu
vo baudžiava ir caras, paskui 
jodinėjo jų sprandais Stalinas, 
Brežnevas ir kiti viešpačiai, 
taigi atprato žmonės galvoti. 
Ateidavo komentarai iš Mask
vos, — ir vėl viskas aišku. 
Sumaišė kortas dabar visiems 
Gorbačiovas, rodo į Baltijos pusę 
ir sako, kad ten išbandys savo 
naujas idėjas ekonominiam 
atgimimui, nes ten niekad 
nebuvo nieko sužavėję kolūkiai 

Mieli Lietuviai 

Lapkričio 8 d. balsuokime už mums 
palankius ir mūsų reikalus gerai 
suprantančius asmenis. 

Šiuo kritišku momentu, kada paverg
tos tautos kelia balsą reikalaudamos 
laisvės, labai svarbu, kad Amerikai 
vadovautų asmuo jau įrodęs suge
bėjimą tam darbui. 

Balsuokime už 
George Bush 
ir Dan Quayle. 

Tęskime prezidento Reagan pradėtą darbą. 
Balsuokime už saugią, stiprią, taikią ir pasaulio respektuojamą Ameriką. 

Balsuokime už respublikonus. 
Lietuvių komitetas George Bush ir Dan Quayle išrinkti. 

Pirmininkai 
Anatolijus Miltinas Kazimieras G. Oksas 

Vicepirmininkai 
Dalia Bobelis (FL) Liucija Mažeika (CA) 
Vyt. Jasinevičius (IL) jGnas Urbonas (Ml) 
Raymond Kudukis (OH) Eugene Ziurys. Jr. (CT) 

Valstijų pirmininkai 
CA — Vytautas Šliūpas. Aldona Vasaitytė Sehgal. Angele Nelsas 
CT — Alfonsas Dzikas, Zina Dreslius. Linas A. Balsys 

DC — Arūnas Pemkus 

FL — Z. John Strasdas, Alicia Solys, 
IL — Joseph Šulaitis, Pranas Jurkus 
IN — Eugene A. Bartkus, Dr. Kazys Ambrozaitis 
MA — Victoras Kubilius. Jonas Vacys. Irena Galinis 
MD — Dr. John B. Genys 
Ml — Maryte Petrulis. Vincas Kačinskas 
NJ — Mark Bablin, Kazys Jankūnas 
NY — Romas Kezys. Dr. Marija Žukauskas 
OH — Vladas Plečkaitis, Vytautas Jokūbaitis, Irena Kijauskas 
PA — Aušra M. Zerr. S. Algimantas Gečys 
VA — Michael P. Pakštys, Skirma Anna Kondratas 
WS — V. P. Janušonis 

Prezidento Ronald Reagan indorsuotas 

BALSUOKITE! 
ANTRADIENI, LAPKRIČIO 8 d., 1988 m. 

JIM O'NEILL 
Valstijos Senatorius 

87 PUNCH 87 
(Paid by Citizens for Jim O'Neill) 

VOTE REPUBLICAN 
ELECT 

RAYKAY 
"KULEKOVVSKIS" 

FOR 
TRUSTEE OF 

METROPOLITAN SANITARY 
DISTRICT 

PUNCH 36 
VOTE NOVEMBER 8, 1988 

(Sponsored by Committee 
to elect Ray Kay) 

ir komunizmas. Todėl pakeitė 
net žodį: socializmas esąs žmo
nijos išganymas, tik pažvelkite 
į Vakarus, kaip ten tie kraštai 
per savo trumputę nepriklauso
mybę buvo atsigavę! 

Sumaišė šios permainos mūsų 
žmones ir čia. Pasipylė tau
tiečiai iš Lietuvos mūsų aplan
kyti ir prisipirko foto ir video 
aparatų. Jei būsim nuoširdūs, 
turim prisipažinti, kad komu
nistinė sistema visgi ten gero
kai pakeitė žmones, mūsų 
brolius ir seseris. Nuostabiai su
siaurėjo jų horizontai, užsidarė 
burnos laisviau išsireikšti, svar
bu liko tik nusipirkti ir apsidai
ryti. Mūsų laisvi išsireiškimai, 
nuomonės ir kritikos jų nedo
mino, bet baidė. Smulkmenos, 
tik kasdienybės smulkmenos 
teliko svarbios. Ar pataikys 
parvežti suknelę sesei, ar patiks 
broliui šie ne tos firmos, kur 
norėjo, batai. Kai mes verkėm 
žiūrėdami j Vingio parko jauni
mą, šalia sėdįs giminaitis, 
užaugęs jau po Stalino puspa
džiu, netarė nė žodžio. 

Supratom juos, bet buvo 
kažkaip gaila. O gal ir mes bū
tume tokiais tapę, jei būtume 
ten likę ir išlikę? Gal jie teisūs, 
nedžiūgaudami per anksti, be
veik nesuprasdami, ko mes taip 
nudžiugę? 

Per anksti daryti sprendimus. 
Gal jų vadas tikrai jaučia tą 
bedugnę, kuri atsivėrė tarp jų 
kraštų ir mūsiškių, kas bus, jei 
tautos tikrai nenori perestroi
kos ir vis tebelaukia komenta
rų iš Maskvos? 

Prieš porą dienų, per Baltų 
Lygos metinio žymens įteikimo 
iškilmes Latvių salėje, kur ša
lia pabaltiečių buvo susirinkę 
ir lenkų, vengrų, jugoslavų, kur 
sėdėjo amerikiečiai žurnalistai, 
televizijos ir radijo vedėjai, mes 
girdėjome per garsiakalbį pasi
kalbėjimą iš Estijos telefonu su 
šių metų žymeniu pagerbtu estu 
kaliniu, aktyvistu už tautų tei
ses Mark Nikius. Kai jis pasako
jo mūsų Vladui Šakaliui ir dr. 
A. Statkevičiui — savo tremties 
draugams — apie pasikeitimus, 
apie viltį, kai jis atsakė ameri
kietei „Register" žurnalistei į 
klausimą, ar jis nesijaučia 
sumokėjęs per didelę kainą už 
žmogaus teisę būti laisvu, šešio
lika metų kalėjime, — Nikius 
atsakė, kad niekad savo kovos 
teisėtumu nesuabejojęs ir lik
siąs tokiu, kokia ateitis bebūtų. 
Štai kur tikroji viltis mūsų 
tautoms, kai girdim kalbant iš 
ten, lyg tų 45 priespaudos ir 
sovietinio rojaus metų nė nebū
ta! 

CLASSIFIED GUIDE 

HELP VVANTED 

ATTEMTION — HIRING! 
Federal government jobs in your area and 
overseas Many immediate openings 
vvithout waiting list or tęst. $17.840 -
$69.485. Phone call refundabie. (602) 
838-8885. EXT. 7765. 

Restoranas Čikagos pietvakariuose 
ieško padavėjų visoms pamainoms. 
Pageidaujama ir lietuviškai kalbančių. 
Skambint 737-9187. 

IEŠKO 

Viešnia iš Lietuvos, gyd. Alina 
Savičanskaitė, prašau paskam
binti'Marijai, tel . 312-656-6599. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norint iej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią Įstaigą, p rašome 
paminėt i , kad esate arba.nor i te būt i 
R i m o S t a n k a u s k l i jentais. Nuosa
vybės Įka inav imas n e m o k a m a i . 

H MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEi-L-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

9**j KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuo)amė jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR R E N T 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10o/o_200/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95 th Stret 

Te l . — GA 4-8654 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas gražus 2 
mieg. kamb. butas. Šilu
ma, virykla, šaldytuvas, 
kilimai, skalbykla. Pageidau
jama suaugusi moteris. Be 
gyvuliukų. $450 į mėn. + 
„security" [mokėjimas. 84 & 
Kedzie apylinkėje. Tel . 
737-1624 arba 594-9366. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

MAROUETTE 
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 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Siuvame pagal užsakymą Įvairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus i i avies kailio gabaliukų. Valome ir 
pataisome. Parduodame avies kailio apvalkalus auto. 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
šlepetes. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 
Tel. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p. 
šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p. 
Sekmadienį uždaryta 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling 

Porches & Decks 
Alumir.um S'dmg & Trim 
Masonry 
Add't'Ons 

• Fioor & MM Tiie 
• Kitchen & Baths 

• Rec Rooms 
• Insurance Repais 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus 

ALBIN BANYS 
447-8806 



JUBILIEJINĖ PREMJERA 
Anatolijaus Kairio 5-ių veiksmų Lietuvos krikšto drama. Vaidina Los Angeles Dramos 
Sambūris. Režisūra, scenovaizdis, rūbų eskizai — Petro Maželio. Pastatymą globoja 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykdomasis komitetas. 

Vaidinimai vyks gruodžio 10 d., šeštadieni, 7:00 vai. vak. ir gruodžio 11 d. , sekma
dienį, 3:00val. popiet, Jaunimo centre, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL. 

KRIKŠTO VANDUO 
Sekmadienį po vaidinimo pobūvis ir vakarienė su autoriumi ir Dramos sambūriu Jaunimo 
centro kavinėje. 

B i l i e ta i : vaidinimai — $10.00 ir $8.00; pobūvis ir vakarienė — $6.00. 

Bilietai gaunami J . N. Vaznelių prekyboje, 2501 West 71 St., Chicago, IL 60629, 
tel . 312-471-1424. 

PETRAS INDREIKA 
UŽBAIGĖ ŽEMIŠKĄ 

KELIONĘ 
B R O N I U S K V I K L Y S 

A. a. Petras Indreika 

Nors teologai ir filosofai tei
gia, kad mirtis arba kūno gyvy
bės nutrūkimas tėra perėjimas 
a rba pakopa į dvasinį (galbūt 
dar geresni) gyvenimą, tačiau 
mir t i nenori nei tikintieji, nei 
ateistai. Nerandame gero žodžio 
mirčiai ir mes lietuviai išeiviai, 
kai mirtis nuolat negailestingai 
r e t ina ir taip j au negausias 
mūsų veikėjų eiles, pirmoje 
eilėje pakirsdama geriausius bei 
darbščiausius, reikalingiausius 
žmones. 

Štai ir dabar (spalio 15 d.) 
palydėjome į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines Chicagoje a.a. 
Petrą Indreika, nepriekaištingą 
žmogų-lietuvį, kuris visą gyve
nimą be atvangos dirbo savo 
t au ta i , šeimai, išeivijai. 

P e t r a s I n d r e i k a gimė 
1907.VIII.30 Čypelių kaime, 
Skapiškio vis., Rokiškio apskri
tyje, susipratusių lietuvių ūki
ninkų šeimoje. Mokėsi Skapiš
kio pradžios mokykloje. 1931 m. 
baigė Rokiškio gimnaziją. 1936 
m. baigė Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisių fakulteto eko
nomijos skyrių, gaudamas diplo
muoto ekonomisto vardą. 1937 
m. pradėjo ta rnaut i Lietūkio 
p rekybos skyr iu je K a u n e , 
eidamas atsakingas pareigas. 
Pr ieš keletą metų „Draugo" 
dienraštyje Petras paskelbė įdo
mius savo atsiminimus, ku
riuose aprašė, kaip jis ir kiti 
„Lietūkio" atstovai vyko į Le
n i n g r a d ą p i r k t i L i e t u v a i 
druskos ir kokius sunkumus 
derybų metu gavo patirti. „Liet
ūkyje" dirbo ligi 1944 m. 

Su Antanina Jonelyte sukūrė 
gražią šeimą ir susilaukė trijų 

dukrų. 1944 m. pasitraukė į 
Vokiet i ją . Pas iba igus ka ro 
veiksmams, apsigyveno Meer-
becko lietuvių stolvykloje (bri
tų zonoje). Čia tuojau įsitraukė 
į v isuomeninį darbą; dirbo 
l i e tuv i škose organizacijose, 
d r a u g e su k i t a i s į kū rė 
gimnaziją i r joje mokytojavo. 
M a t y d a m a s , kaip l i e tuv ia i 
i še iv ia i stokoja l ie tuviškos 
l i teratūros ir kaip nelengva 
mokytojams bei mokiniams 
ne tur in t mūsų klasikų raštų 
tekstų, k a r t u su Jonu Narbutu 
įkūrė lyg ir mažą leidyklėlę ir 
1946-1948 metais, be galo var
gingose sąlygose išleido atski
romis mažo formato knygelė
mis: Maironio „Pavasario bal
sų" X laidą, „Jaunąją Lietuvą" 
(IV), „ M ū s ų v a r g u s " (III), 
„Raseinių Magdę" (V) ir M. 
Valančiaus „Antano tretininko 
p a s a k o j i m u s " . Šios knygos 
plačiai pasklido visose lietuvių 
s tovyk lose ir buvo svarbi 
mokymo priemonė. 

Netekus vilčių greitai sugrįžti 
į Lietuvą, Indreikų šeima 1949 
m. emigravo į JAV-bes. Deja, čia 
nebuvo galimybės dirbti savo 
profesijoje. Apsistojo New Yor-
ko apylinkėse ir dirbo žemės 
ūkyje. Darbas buvo sunkus ir 
menkai apmokamas. Indreikų 
šeima čia trumpai tegyveno. 
Veikiai persikėlė į East Chi-
cagą, Ind., kur nuo senų laikų 
gyveno daug lietuvių, kurie 
turėjo savo parapiją, bažnyčią, 
mokyklą, patalpas susirinki
mams bei pobūviams. Susi
ta ikęs su likimu, Petras gavo 
pastovų, kad ir sunkų, darbą, 
galėjo aprūpint i šeimą, mokyti 
dukras . Jos visos t rys įsigijo 
aukštąjį mokslą. 

Nors laisvalaikis buvo trum
pas, Pe t r a s ir čia jį paskyrė 
visuomeninei veiklai. Rūpinosi 
kultūriniais reikalais, švietimu, 
parapijos reikalais. Ypač daug 
padėjo Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei, Altai, Lietuvių fon
dui. Dirbo visiems, visai lietu
v i š k a i i še ivi ja i , s e n u o s i u s 
emigrantus įskaitant. Su visais 
g r a ž i a i s sugyveno , v i sada 
būdavo tolerantiškas įvairių 
partijų bei pasaulėžiūrų žmo
nėms. Padėjo platinti spaudą, 
pats aktyviai joje bendradar
biavo. Ypač daug rašė „Drau
gui" , 1963 m., Šv. Pranciškaus 
parapi ja i švenčiant auksinį 
jubiliejų, surinkęs medžiagą pa

ruošė istorinę apžvalgą apie 
senosios išeivijos įsikūrimą ir 
veiklą. 1964 m. parašė ir iš
spausd ino L i e tuv ių Bend
ruomenės East Chicagos apylin
kės dešimtmečiui skirtą lei
dinėlį. 

Šių eilučių autoriui malonu 
pastebėti, kad Petras , jam ruo
šiant spaudai „Mūsų Lietuvos" 
ir „Lietuvos bažnyčių" knygas, 
mielai talkino žiniomis apie kai 
kurias Lietuvos vietoves, pa
rūpino keliasdešimt nuotraukų 
ir kt. Leidžiant rV-jį „Lietuvos 
bažnyčių" tomą, paskyrė lei
dimo reikalams 1000 dol. auką 
ir „Panevėžio vyskupijos" kny
goje g raž ia i į amžino savo 
žmonos, mirusios 1980 m., atmi
nimą. 

Išėjęs į pensiją, apsigyveno lie
tuviškame Marąuette Parke, 
Chicagoje, kur pasistatė gražų 
namą. Tačiau mirus žmonai, 
prieš keletą metų išsikėlė į 
Šiaurės Kaliforniją, kur buvo 
savųjų globojamas. Iš pradžių 
gyveno Pacifiko vietovėje, vė
liau persikėlė į Pleasantoną. 
Čia jo gyvenimu ir sveikata iki 
mirties nuoširdžiai rūpinosi, 
slaugė bei globojo duktė Birutė 
ir žentas Romas Tervydžiai. Kol 
dar įstengė, padėjo vietos Lie
tuvių Bendruomenės apylinkei. 
Sunegalavęs mokė l ie tuvių 
kalbos bei rašto vaikaičius 
Saulių ir Joną. Duktė Danute 
sukūrė šeimą su Skirmuntu 
Radvila. Išaugino sūnų Darių. 
Aldona ištekėjo už Tim Kollok. 

A. a. Petras Indreika mirė 
spalio 11 d. 6:30 vai., sulaukęs 

81 m. amžiaus. Mirusio kūnas 
buvo pervežtas j Chicagą ir 
pašarvotas D. A. P e t k a u s — 
Marąuette Funeral home koply
čioje. Spalio 14 d. su juo atsi
sve ik ino g a u s i a i s u s i r i n k ę 
Chicagos l ietuviai . Atsisveiki
nimą, kurio metu kalbėjo eilė 
organizacijų atstovų, pravedė 
velionio a r t imas bendradarbis 
inž. Bronius Nainys, be ko kita, 
pateikęs tokį velionio įverti-

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

Jonas Aistis 
" - • • • " • 

RAŠTAI 

nimą: „Nebuvo jis pirmūnų 
eilėse t ik dėl to, kad niekad į 
juos nesiveržė. Liko kuklus, pa
t ies reikalingiausio darbo dar
bininkas, tačiau mintijimu stip
r u s , įdomus, pa t r auk ian t i s , 
spaudoje mielai skai tomas, 
supran tamas , žmogus, kur iuo 
galima pasit ikėti . Ir jeigu kas 
visa tai sur inktų ir sutelktų į 
vieną knygą, suprastume, kad 
ta i kuk laus žmogaus labai ver

tingas palikimas". 
Spalio 15 d. palaikai buvo per

vežti į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Čia šv. Mi
šias atlaikė, gražų pamokslą 
pasakė ir į kapines palydėjo pa
rapijos klebonas kun. Jonas Ku-
zinskas. Po pamaldų sugiedotas 
tautos h imnas . Laidotuvėse 
dalyvavo daugybė Chicagos ir 
Eas t Chicagos lietuvių. 

Ilsėkis, mielas Petrai, ramy

bėje, toli nuo gimtojo Skapiškio 
kvepiančių šilų. Ik i g re i to 
pasimatymo! 

Juo reikalas atrodo beviltiš-
kesnis, juo labiau reikia pasi t i 
keti Dievu; ku r žmogišI:oji 
pagalba suklumpa ir atsisako, 
ten ryškiau pasireiškia Die
viškoji. 

Šv. Ignacas 

A.tA. 
JUSTIN J. KINCIUS 

II-jo Pasaulinio karo veteranas 

Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Staiga mirė 1988 m. lapkričio 3 d., 12:15 vai. p.p., sulaukęs 

65 m. amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary Balanda, 

sūnūs: Mark, Brian, USN, Lt. JG, seserys: Sophie Gard, vyras 
Bob, Valerie Wheeler, vyras a.a. Richard, Marge Locke, vyras 
John; broliai: Anthony, žmona Viola, Steve, žmona Gladys ir 
kiti giminės. 

Priklausė Darius-Girėnas American Legion Post 271 ir 
Knights of Lithuania, Council 36. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, lapkričio 6 d. nuo 3 iki 9 
vai. vak. ir pirmadienį, lapkričio 7 d. nuo 2 iki 9 vai. vak. Gai-
das-Daimid koplyčioje, 4330 S. Caiifornia Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 8 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, seserys, broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
.•Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. Įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

t 

DELICATESSEN RESTAURANT 
Šviežiai pagaminti lietuviški skanėstai! Pigiau

sios kainos Čikagoje; 

Darbo valandos; 
antr. - penkt. - - 6:30 vai. ryto 8:00 v.v. 
šeštadieniais — 6:30 vai. ryto — 7:00 v.v. 

Restoranas; 11:00 vai. ryto — 7:00 v.v. 

Adresas: 2617 West 7 ist Street 
Chicago, III. 60629 

Tel.: (312) 476-7675 

f\^j midkind Padarai 
• ^ • ^ — r Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

B R I G H T O N PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

2 5 4 - 4 4 7 0 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S. H A R L E M AVE. 

5 9 8 - 9 4 0 0 

BEE 
J A . -*l*-JT 

LENDEB 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

TeL (312) 839-2511 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a i i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a i i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

Dideli koldūnai 
Cepelinai 
Balandėliai 
Košeliena 
Sriubos 
Didelis Napoleo 

Pensininkams 
restorane. 

$ 1.85 tz. 
.95 
.95 

2.25 sv. 
1.95 qt. 

nas $25.00 

kasdieną 15% nuolaida 

• 
Į 

• 
» 
' 

-

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR S U N Ū S 

2 5 3 3 YVest 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av. , C i ce ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



g DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. lapkričio 5 d. 

x Dr. Vytautas Bieliaus
kas, PLB pirmininkas, šį sa
vaitgalį atvyksta į Chicagą. 
Sekmadienį, lapkričio 6 d., 5 
vai. p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje padarys pranešimą 
apie Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio suvažiavimą ir kitus 
įvykius Lietuvoje. Chicagos 
lietuvių visuomenė kviečiama 
pranešime dalyvauti ir sužinoti 
kas darosi tėvynėje. 

x Gražina Karai t ienė lan
kosi pas Chicagos apylinkės 
ūkininkus, ieškodama gražių 
moliūgų papuošti Jaunimo cen
tro mažąją salę „Lapų sūkurio" 
vakarui. 

x Smuikininkė Linda Ve-
leckytė, grojanti Northvvest In
diana Symphony orkestre, 
lapkričio 20 d. palydint dr. 
Sauliui Cibui, atliks programą 
Margučio rengiamame kon
certe, Jaunimo centre. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bilietai 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje. 

x Dainavos ansamblis nuo
širdžiai dėkoja Zotai ir Gedi
minui Mickevičiams už jų 500 
dol. auką „Lietuviškų Užgavė
n ių" pas ta tymui paremti . 
Dėkojame Salomėjai ir Viktorui 
Endrijonams, Janinai ir Sigitui 
Grinvaldams už jų 100 dol. 
aukas, taip pat Eleonorai ir 
Mečiui Valiukėnams už jų 50 
dol. auką „Lietuviškų Užga
vėnių" pastatymui. Šios aukos 
buvo gautos po to, kai programa 
buvo spausdinama. Dar kartą 
nuoširdus ačiū už Jūsų paramą! 

tek) 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 
x Darome n u o t r a u k a s pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago. 1L 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. S te . 18-2 
Hinsdale . IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal ęusitarima 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedz i e A v e n u e 

Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-8700 
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai . vak. 

Šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 

x Kaziui B ra dūnu i 1987 
metų Lietuvių rašytojų draugi
jos premija už eilėraščių rinkinį 
„Krikšto vanduo Joninių naktį" 
bus įteikta Lietuvių Fondo 
bankete lapkričio 12 d. Premi
jos mecenatas yra Lietuvių Fon
das. 

x Pu tnamo seselių rėmėjų 
valdyba ir talkininkės buvo 
susirinkusios spalio 31 d. Balfo 
patalpose pasidžiaugti puikiai 
pavykusiu Giedrės Mereckienės 
koordinuojamu Madų parodos 
renginiu, atnešusiu didelę 
finansinę paramą seselių lei
džiamam lietuviams vaikams 
žurnaliukui „Eglutei" paremti. 
Pakalbėta ir apie ateities ren
ginius. Rėmėjai išreiškė padėką 
visiems darbuotojams ir Baltic 
kepyklos savininkams Ankų 
šeimai, aukojusiems kepsnius 
visų į Madų parodą susirinku
sių svečių pavaišinimui. Susi
rinkime dalyvavo ses. Mar
garita ir ses. Loreta iš Lemonto. 

x LST Korp! Neo-Lithua-
nia Chicagos padalinys ruošia
si minėti 66 metų gyvavimo 
sukaktį šeštadienį, lapkričio 19 
d., 7 vai. vak. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Per šventę bus 
įteiktos spalvos naujai 
pakeltiems senjorams. Šokiams 
gros „Žaros" orkestras. Visi 
kviečiami dalyvauti ir su mu
mis atšvęsti šią šventę. Rezer
vacijoms skambint i Vitui 
Pliopliui tel. 776-1938. 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, EI. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 
x KASOJE žymiai pakilę 

t aupymo procenta i rimtai 
verčia apsispręsti ar laikyti 
pinigus svetimuose bankuose, 
ar lietuviškoje KASOJE. Šiuo 
metu 6 mėnesių certifikatai iki 
10,000 dolerių duoda (kursas) 
7.5%, 12 mėn. 7.65%, 24 mėn. 
7.80%. Daugiau negu 10,000 
dol. certifikatai 6 mėn. 8.00%, 
12 mėn. 8.125%. 24 mėn. 8.25% 
KASOJE taip pat lengvomis 
sąlygomis gaunamos nekilno
jamo turto ir kitų rūšių pa
skolos. Darbo valandų pakei
timas: pradedant spalio 1 d. 
Chicagos KASOS įstaiga, 2615 
W. 71 St., veiks trečiadieniais 
iki 2 v. p.p. ir penktadieniais 
darbo valandos bus pratęstos iki 
7 v.v. Visos kitos darbo valan
dos nekeičiamos. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

( tės į Mutual Federal Savingp, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 
x Playhouse naktinis klu

bas pristato orkestrą „The 
Night Shift". Šokiai penkta
dienį, lapkričio 4 d. ir šeš
tadienį, lapkričio 5 d. Kviečia
me visus savus ir draugus šokti 
ir baliavoti iki paryčių! Play
house, 2515 W. 69 Št. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6366169. 

(sk) 
x „Dantų higiena" — dr. 

Romas Povilaitis skaitys pa
skaita lapkričio 9 d., trečiadienį, 
2 vai. p.p. Seklyčioje. Visi 
kviečiami! , , , 

(sk) 

x Ant ras kaimas savo si
dabrinio (25 metų) jubiliejaus 
programą stato Padėkos dienos 
savaitgalio metu, lapkričio 26 ir 
27 dienomis, Chicagos Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Šalia 
reguliarių vaidintojų (Eugeni
jaus Butėno, Vidos Gilvydienės, 
Jūratės Jakštytės-Landfield, 
Romo Stakausko, Indrės Toliu-
šytės, Edvardo Tuskenio ir Ali-
dos Vitaitės) spektaklyje 
dalyvauja ir visa eilė veteranų 
antrakaimiečių: Juozas 
Aleksiūnas, Kazys Almenas, 
Romas Ankait is , Ramunė 
Jurkūnaitė-Vitkienė, Juozas 
Kapačinskas, Nerija Linke-
vičiūtė-Kasparienė, Vaigailė 
Kavaliūnaitė-Duers, Marytė 
Mažeikaitė-Utz, Dana Nolte-Mi-
kužienė, Jurgis Riškus, Nijolė 
Sparkytė-Dakota, Arvydas 
Vaitkus, Rimas Vėžys ir Juozas 
Žukauskas. Programos turinį 
sudaro dypuko gyvenimas nuo 
pat Vokietijos sienos 
peržengimo iki šių (o gal ir dar 
vėlesnių?) dienų. Daugiau 
informacijos bus „Draugo" 
kronikoje. 

x Kr. Donelaičio lituanis-
t i i l i ų m o k y k l u madų paroda 
„Šilko vėjas" bus šį sekmadienį, 
lapkričio 6 d., 3 vai. po pietų 
Jaunimo centre. Kviečiami visi 
parodoje dalyvauti. Informacijai 
dar galima skambinti tel. 
767-2400. 

x P a t i k s l i n i m a s . Aisčio 
poezijos vakaronės aprašyme 
ketvirtadienį įsivėlė paklaida: 
Jcno Aisčio „Raštai" Ateities 
literatūros fonde yra leidžiami 
ne dr. K. Rudaitienės, bet dr. 
Konstancijos Rudaitytės pa
likimo dėka. 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas American Tra
vel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel.: 312-238-9787. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Jeigu 
mes negalim parduoti : mes 
galim pa tys nupirkti! 

(sk) 

x Ieškomas Mykolas Gece-
vičius arba jo šeima. Turintieji 
žinių apie jį, prašome pa
skambinti „collect": Sonė Ge-
c e v i č i ū t ė - J a š k u l i e n ė , 
1-616-342-8931. 

(sk^ 

x Lietuvių Fondo pokylyje 
lapkričio 12 d. Martinique sa
lėje, bus įteikta Lietuvių Rašy
tojų draugijos metinė premija 
p o e t u i Kaziui B r a d ū n u i . 
Premijos mecenatas — Lietuvių 
Fondas. 

(sk) 

x LB* Soc. Reik. Taryba 
ruošia išvyką pamatyti įdomų 
ledo čiuožimą gruodžio 1 d., 
ketvirtadienį 10:30 vai. ryto 
Chicago Stadium. Prašome re
gistruotis ir užsimokėti iki 
lapkričio 16 d. Soc. Reik. Tary
bos raštinėje, 2711 W. 71st 
Street , Chicago, IL. Telef. 
476-2655. Autobusas išvažiuoja 
9:15 vai. ryto nuo Seklyčios. 
Bilietų kaina (įskaitant auto
busą) $12.00. ( s k ) 

x Šiaudų meno pamokos 
(t.y. šiaudinukai ir paveikslai) 
prasidės lapkričio 9 d., trečia
dienį, Vyresniųjų lietuvių cen
tre (Seklyčioje) 10:30 vai. ryto. 
Atsineškite žirklutes. (gj^ 

Putnamo seselių rėmėjų valdybos ir talkininkų dalis po Madų parodos Jaunimo centre. I-je eilėje 
S. Piemene J. Dočkienė, S^ Endrijoniene - pirm., A. Prapuoleny*. V. Čepaitienė; Il-je eil. O. 
Norviliene A Vadeišienė, G. Meiluvienė, A. Kižienė, J. Ivanauskienė, M. Remiene, E. Kantienė-
IlI-je eil. P. Andriukaitienė, A. Ankienė, S. Jurkūniene, O. Gradinskienė, L. Bareikienė 
Nuotraukoje nėra: A. Čepėno, V. Jakovicko, B. Jasaitienės, L. Kybartienės, A. Mažeikienės, P. 

4 Norvilo, E. Radvilienės, A. Sakalienės, I. Stončienės, V. ir A. Valavičių, O. Venclovienės). 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAINAVOS VAKARIENE 

Dainavos ansamblio nariai po 
spektaklio su savo vadovybe, 
globėjais ir rėmėjais buvo 
sukviesti į Liet. Tautinius na
mus vakarienės. Vaišėms ir pa
bendravimui susirinko apie 160 
žmonių ir visus juos pavaišino 
Irena ir dr. Leonas Kriaučeliū-
nai. 

Renginį atidarė Dainavos an
samblio pirmininkė Mėta Ga-
balienė, pakviesdama maldą 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis į V. Karosaite — 
Optical Studio. 2620 West 71 
Street, Chicago, UI. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 
x Tradicinis Lemonto apy

linkės Rudens Balius įvyks 
šeštadienį, lapkričio 19 d. Lie
tuvių Centre, Lemonte. Kviečia
me visus paremti Lietuvių 
Bendruomenės, Lemonto apy
linkės, darbus ir pasidžiaugti 
naujais Lietuvių namais. Meni
nę programą atliks Linda Bur
bienė, p šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko Orkestras. Bus skani 
karšta vakarienė, ruošiama 
Aldonos Šoliūnienės, ir turtinga 
loterija. Bilietų kaina, $22.50. 
Rezervacijoms skambint i : 
257-7071 arba 257-2034. 

(sk) 
x Di rbant i s vy ra s ieško 

kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
Barton, 4401 S. Talman Ave., 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 

sukalbėti kun. Ant. Saulaitį. 
Šilta įvairi vakarienė buvo 
skani. Ją baigus M. Gabalienė 
padėkojo veikalo autorei D. Bin-
dokienei, muzikos vadovui D. 
Polikaičiui, muz. R. Šoliūnaitei, 
režisierei Z. Visockienei, šokių 
vadovei I. Smieliauskienei, 
dekoracijų ir rūbų ruošėjams 
dailininkams A. Sutkuvienei ir 
J. Daugvilai, V. Momkutei ir J. 
Paroniui už talką, už grimą — 
J. Balučiui ir St. Bernatavičiui. 
Dėkojo aktoriams, kaimo 
muzikantams, ansamblio valdy
bai, choro dalyviams, talki
ninkams, jėzuitams už leidimą 
naudotis patalpomis. Dėkojo an
samblio globėjams Irenai ir dr. 

x Dėmesio Video apara tų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti ameri
kietiškos gamybos rekorderiuo
se ir atvirkščiai. Norint vaizda
juostes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą IHF Produc-
tions pritaikys jūsų vaizdajuos
čių kasetes greit ir tiksliai, nau
dodami „state-of-the-art digital'? 

aparatus. Kainoraštį galite gau
ti atsilankydami arba parašyda
mi žemiau nurodytu adresu, ar
ba skambindami 312-436-0038 
Taip pat ča galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions 
patenkins visus jūsų video pa
reikalavimus. Sav. Petras Ber
notas IHF PRODUCTIONS, 
3015 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

Leonui Kriaučeliūnams, suruo-
šusiems vaišes. 

Keletas dainaviečių, ilgiau 
dainavę pagerbti: L. Vaičiū
nienė — 31 m., N. Rūbienė — 12, 
A. Krutulis — 15 m., Č. Geležiū
nas — 16 m., E. Račkauskienė 
— 11 m., K. Vieraitis — 11 m. 
Pati pirmininkė M. Gabalienė 
Dainavoje dainuoja 12 m. 

Dr. L. Kriaučeliūnas dėkojo 
dainaviečiams už meilę lietuviš
kam menui. Dainaviečių darbu 
labai džiaugtųsi ansamblio kū
rėjai, jo buvę vadovai. Apgailes
tavo, kad mūsų fondai nepakan
kamai remia Dainavos veikimą. 

Dainava šiuo pas ta tymu 
neapvylė. Tą rodo gausūs plo
jimai salę pripildžiusios publi
kos. Visuomenė vertina Daina
vo pastangas. 

M. Gabalienė pranešė, kad 
toliau bus tęsiamas darbas repe
ticijos jau bus antradienį. Buvo 
išreikšta padėka taip rūpes
tingai pirmininkei M. Gabalie-
nei. Pasibaigus vakarienei dar 
vyko draugiški pasikalbėjimai 
ir šokiai. 

Juoz . P r . 
• 

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Draugija, kurią šiuo metu su
daro 139 pilnateisiai nariai, po 
karštos vasaros atostogų 
sulaukė rudens, kada oras pra
deda atvėsti ir gamta pasiruošia 
žiemai. Spalio 30 dieną rinkosi 
į Zigmo Kojak salę išklausyti ir 
aptarti dr-jos tolimesnę veiklą. 

Tą dieną 1 vai. p.p., daly
vaujant 49 nariams, sveikin
damas taip gausiai susirinku-

IŠARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Algimantą Gečį, Lietuvių 
Bendruomenės veikėją iš Phila-
delphijos, Pennsylvanijos gu
bernatorius Robert P. Casey pa
skyrė Pennsylvanijos valstijos 
etninių reikalų komisijos nariu. 
Komisijos pirmininkas yra vice-
gubernatorius Mark S. Singel. 
Spaudai išsiuntinėtame pra
nešime sakoma, kad komisija 
svarstys tokias problemas: 
kultūrinio palikimo išlaikymas, 
švietimas, tarpetniniai san
tykiai, ekonominis išvystymas 
ir etniškumo indėlis į socialinį 
ap t a rnav imą ir sveikatos 
globą . Algimantas Gečys pa
skyrimo proga gavo valstijos 
politikų sveikinimų. 

— Linas J . Kojelis, kaip 
spalio 9 d. „New York Times" 
ilgesniame straipsnyje rašo 
žurnalistė Kathleen Teltsch, at
stovavo federalinei vyriausybei 
pasi tar imuose New Yorke, 
svarstant „Amersian" (ameri
kiečių tėvų ir vietnamiečių mo
tinų) vaikų iš Vietnamo į 
Ameriką perkėlimo problemą. 
Tokių vaikų Vietname yra 
20-30,000. Pokalbyje dalyvavo 
JAV Kongreso, N.Y. valstijos ir 
privačių agentūrų atstovai. 
Žurnalistė cituoja Kojelio pa
re i šk imus , kad Vietnamo 
vyriausybė tuo klausimu pra
dėjo rimtai kalbėtis ir rodyti 
pozityvų norą šią problemą iš
spręsti. Linas Kojelis valstybės 
departamente eina valstybės 
sekretoriaus asistento pavaduo
tojo pareigas. 

— New Yorko korporacijos 
Neo-Lithuania padalinys mi
nės savo 61 metines įsikūrimo 
sukaktuves. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje lapkričio 11d. 
11 vai. bus šv. Mišios už miru
sius ir ištremtus korporacijos 
narius. Po pamaldų bus užkan
džiai salėje. Juos aplankys ir 
pakalbės Jurgis Lendraitis, 
valdybos pirmininkas. 

K. Donelaičio madų parodos „Šilko vėjas" ruošimo komitetas. 

sius, susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Alex Navardauskas. Mi
nutės susikaupimu pagerbti 
baigusieji šios žemės kelionę: 
Antanas Petraitis ir Neberieza. 
Mirusiųjų artimiesiems išreikš
ta užuojauta. Protokolas skai
tytas Viktoro Utaro vienbalsiai 
priimtas. Iš iždininkės Emilijos 
Petraitienės duoto pranešimo 
paaiškėjo, kad dr-jos finansinis 
stovis geras ir pinigai, kurie 
buvo laikomi Great America, 
perkelti į Standard Savings. 
Raportas vienbalsiai priimtas. 

Įvykusiu 50 metų jubiliejaus 
balium V. Utara pasidžiaugė ir 
pasisekimą užtikrino likutis 
pelno. Pirmininkas padėkojo 
valdybai ir visiems nariams, 
kurie prisidėjo, kad šis reta pro
ga minėjimas pasisektų, kitoms 
organizacijoms, kurios sudarė 
stalus už suaukotus laimėji
mams fantus ir už dalyvavimą. 

Užjaučiame mūsų sunkiai ser
gančias nares Eugeniją Strun-
gienę ir Sue Chaplis, linkime 
greitai pasveikti. 

B. Žemgulienei pasiūlius ir vi
siems vienbalsiai pri tarus, 
Eugenija Strungienė, ilgą laiką 
dirbusi draugi jos gerovei, 
valdyboje pasižymėjo darbš
tumu ir teisingumu, pakelta į 
garbės narius. B. Žemgulienė 
priminė visiems nariams, kad 
jaustų pareigą daug gausiau 
lankytis į dr-jos ruošiamus pa
rengimus. Pastebėta, kad daug 
nekreipia dėmesio, sako, tegul 
viską daro "kiti. Kitas piknikas 
bus ateinančių metų gegužės 28 
dieną. 

Baigiantis dienotvarkei visi 
dalyviai paprašyti vaišėms, 
pasišnekučiavę skirstėsi. Susi
rinkimas bus gruodžio 15 d., 
ketvirtadienį. Bus valdybos 
rinkimai, sveikinimai ir linkė
jimai švenčių proga. 

A. 


