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Popiežiaus pasitarimai su 
anglikonų arkivyskupu 

Bažnyčių susijungimas įmanomas 

V a t i k a n o m i e s t a s . — 
Reuterio žinių pranešimu, 
popiežius Jonas Paulius II ir 
Canterbur io arkivyskupas 
Robert Runcie baigė keturių 
dienų pasitarimus, pareikš-
dami, kad įvyks bažnyčių susi
jungimas. 

Tačiau jie pripažino, kas ir 
taip buvo aišku, kad šiuo metu 
susitaikinimas dar negalimas, 
nes Anglikonų Bažnyčia leidžia 
moterims būti kunigais ir net 
vyskupais, kas yra negalima 
Romos Katalikų Bažnyčioje. Po
piežius vadovauja 850 mil. 
katalikų pasaulyje. Anglikonų 
Bažnyčia turinti maždaug 70 
milijonų savo tikinčiųjų. Ne
žiūrint minėtų kliūčių, jie 
pasakė, kad yra daug vilčių 
susijungimui; visa tai paaiškėjo 
pasitarimų metu Vatikane. 
„Krikščionių vienybė yra rei
kalinga susiskaldžiusiame pa
saulyje", rašoma bendrame pa
sirašytame pareiškime. 

Popiežiaus pripažinimas 
Arkivyskupas Runcie pasisa

kė, jog kai kurios tautinės 
bažnyčios, kurios priklauso 
anglikonams, „nuėjo per toli, 
ypač Amerikoje, kur praėjusiais 
metais moteris tapo episkopalų 
vyskupu. „Tai mūsų amžina 
problema". Kalbėdamas apie 
popiežiaus primatą, jis atmetė 
kaltinimus, kad tai priešintųsi 
Britanijos konstitucijai, - nes 
Šventojo Tėra vadovybė yra 

dvasinė. Arki vysk. Runcie pa
sakė spaudos konferencijoje, jog 
Anglijos karalienės rolė, kuri 
pagal konstituciją yra Anglijos 
Bažnyčios tituliarinė galva ir 
kuri turi „tikėjimo gynėjos" 
titulą, nebūtų to bažnyčių su
sijungimo paliesta. 

Pyksta, kad kar tu meldėsi 
Runcie sukėlė naują nepa

sitenkinimą 450 metų skilimo 
eigoje, kai jis šeštadieni kreipėsi 
į anglikonus sutikti, kad popie
žius būtų sujungtų bažnyčių 
galva. Jo kreipimasis neturįs 
konstitucinių ar politinių klau
simų. Ir pasirašytoje deklaraci
joje popiežiaus p i rmatas 
neminimas dėl to, kad „tas 
klausimas beveik nefigūravo 
mūsų pasi tarimuose". Kai 
kuriems anglikonams labai 
nepatiko, kad arkivysk. Runcie 
dalyvavo popiežiaus šv. Mišiose. 
Londono kai kurie laikraščiai 
parašė, kad arkivyskupo pasiū
lymas išduoda britų monarchiją. 

Bendrame pareiškime pripa
žįstama, jog yra dar daug 
kliūčių susijungimui, bet sako
ma, kad įsipareigojimas su
jungti bažnyčias nėra nerealus 
dalykas, nors ir turint tuos 
sunkumus prieš akis. 

Anglikonai atsiskyrė, kai 
karal ius Henr ikas VIII 
nutraukė ryšius su Romos Kata
likų Bažnyčia 1534 metais, kai 
jam popiežius nesutiko anu
liuoti jo vedybas su Katerina iš 
Aragono. 

Popiežius Jonas Paulius II kartu su Anglijos Canterburio arkivyskupu 
Robert Runcie pasirašo bendrą pareiškimą dirbti kartu, kad Anglikonų 
Bažnyčia susijungtų su Romos Katalikų Bažnyčia, kurios išsiskyrė 1534 
metais. 

Juozaitis: „Mes norime 
nepriklausomos Lietuvos 

valstybės" 
Jo pokalbis su amerikiečių spauda 

IV 1 :p: 

Lenkai pasmerkė Sovietų invaziją 
V a r š u v a . — Lenkijoje 

praėjusį sekmadienį buvo 
paminėta 50 metų Sovietų in
vazijos sukaktis į Lenkiją. 
Kadaise tai buvo uždrausta 
minėti. Visame krašte įvyko 
įvairūs susirinkimai paminėti 
1939 metų rugsėjo mėnesio 
invazijai. 

Demonstrantai reikalavo, kad 
Sovietų kariuomenė pasitrauk
tų iš Lenkijos, kuri ten yra nuo 
pat karo pabaigos. Varšuvoje 
lenkų jaunimas prie Sovietų 
ambasados sėdėjo ir vis skan
davo: „Sovietai, namo". Štetine 
keli tūkstančiai jaunuolių 
turėjo plakatus, kurių tarpe 
buvo ir šis užrašas: „Sovietai, 
ka ras pasibaigė, važiuokit 
namo" . Solidarumo narys , 
dabar t in i s premjeras T. 
Mazowieckis, pasakė, jog lenkai 
turi teisę paminėti ir Sovietų 
invaziją, tik jis paprašė laikytis 
„garbingai ir šaltai". Varšuvoje 
žmonės dėjo gėles prie Nežino
mojo kareivio kapo. 

Prado paleisti lenkus 
Lenkijos veteranai, kurie 

kovojo pogrindyje prieš nacius ir 
prieš sovietus, dalyvavo pirmą 
kartą viešai Varšuvos demon
stracijoje. Solidarumo vadas 
Lech Walesa dalyvavo Čensta-
kovoje ir prie Jasna Gora vie
nuolyno pasakė kalbą. Kard. 
Gulbinovičius pasakė žmonėms, 
kad „niekad tenebūna pakar
tota rugsėjo 17 bet kokioje 
šalyje". Net ir Komunistų par
tijos laikraštis „Trybuna Ludu" 
savo vedamajame pastebėjo, 
kad Raudonosios armijos invazi
ja atnešė priespaudą ir masinius 
nusikaltimus, kurie palietė 

milijonus lenkų. 
Čia dešimtmečiais nebuvo 

kalbama viešai apie Sovietų 
invaziją. Pirmą kartą buvo rei
kalaujama, kad Sovietai leistų 
sugrįžti tūkstančiams lenkų į 
namus, kurie tebėra laikomi So
vietų koncentracijos stovyklose, 
kalbėjo naujasis Lenkijos 
Užsienio reikalų ministeris 
Krzysztof Skubiszewski. 

Kursto partiečiai 
Tbilisis. — Kaip praneša Są

jūdžiui Eugenij Lel rugpjūčio 28 
d., demokratinio judėjimo vete
ranai Zviad Gamsochurdija ir 
Mirab Kostava, duodami inter
viu, pareiškė, kad, sprendžiant 
iš visko, kruvinas tarpnacionali
nis konfliktas Užkaukazėje 
kurstomas partinio-biurokrati-
nio aparato. Jo tikslas — sutruk
dyti demorkatijos procesą, 
Gruzijos, Armėnijos ir 
Azerbaidžano tautų apsispren
dimą. Tuo pačiu metu taikin
ga demokratų politika buvo 
iškraipoma masinės infor
macijos priemonėmis, o jie patys 
— persekiojami, kviečiant į 
respublikinę prokuratūrą arba 
kėsinantis į gyvybę. 

— Austrija. prancūzų žinių 
agentūros pranešimu, pareiškė 
norą įstoti į Europos Bendruo
menės sąjungą, kartu pabrėž
dama ir savo neutralumą, kaip 
ir Airija. 

— Japonijos Sony korporaci
ja nutarė pirkti už 3.4 bil. dol. 
Columbijos filmų studiją Holly-
woode. 

Chicago. — Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Seimo 
tarybos nario ir sekretoriaus Ar
vydo Juozaičio-Chicagoje vizito 
proga, „Sun-Times" dienraštis 
atspausdino platų aprašymą ir 
įsidėjo jo didelę nuotrauką 
spalio 4 d. 

Dienraštis pažymi, kad dabar
tinėje Lietuvoje vyksta stiprus 
demokratinis judėjimas ir tuo 
pačiu metu Sovietų Sąjungos 
Komunistų partija praranda 
kaimo žmonių ir intelektualų 
pritarimą, kaip išsireiškė vienas 
Lietuvos reformų vadų — Ar
vydas Juozaitis. Jis sakė, jog ten 
jau veikia keturios nepriklau
somos politinės partijos nuo 
Komunistų partijos. Taip pat 
jau veikia ir nepriklausomas 
universitetas. 

„Visa, ko mes norime, yra 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė, kuri daugiau nebepri
klausytų Sovietų Sąjungai. 
Mums reikia, kad amerikiečiai 
padėtų atgauti mums nepri
klausomybę". 

Kad amerikiečiai padėtų 
Lietuvai 

Laikraštis primena, jog Lietu
va buvo nepriklausoma valstybė 
nuo 1918 iki 1940 metų kai So
vietų Sąjunga II Pasaulinio karo 
metu okupavo ją. Chicagos Mar-
ąuette Parke gyveną 100,000 
lietuvių. Juozaitis, lankyda
masis šią savaitę Chicagoje, 
siekia paramos Sąjūdžiui — 
Lietuvos persitvarkymo orga
nizacijai, kurios vadovaujančiu 
nar iu j is yra. Laikraštis 
praneša, kad jis susitiko su 
reporteriais ir su Illinois sena
toriumi Paul Simon, kuris yra 
Senato Užsienio komisijos 
nariu. Be to, Juozaitis pasakė, 
jog lietuviai nori, kad Amerikos 
diplomatai keltų Lietuvos ne
priklausomybės klausimą Jung 
tinėse Tautose. Gyvenimo sąly
gos dabartinėje Lietuvoje esan
čios blogesnės, negu jos buvo 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą. 
Dabar ten nesą muilo, cukraus 

ir druskos. Jis paminėjo, kad di
džiausia branduolinė jėgainė 
Europoje yra Lietuvoje, bet išjos 
veržiasi radiacija ir įvyksta 
nelaimingi atsitikimai. 

Pakeliui į demokratiją 

Kalbėdamas apie vykstantį 
persitvarkymą, Juozaitis pasa
kė, jog vienas iš įrodymų, kad 
einama prie demokratijos, yra 
daugelio laikraščių spausdini
mas, kurie nepriklauso Komu
nistų partijai. „Mes turime 
maždaug 200 laisvų laikraščių", 
pasakojo jis, ..yra neįsivaiz
duojama Sovietų Sąjungoje 
turėti tokį skaičių laisvos 
spaudos". 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
tarybos narys — sekretorius Ar
vydas Juozaitis, Sąjūdžio pradi
ninkas. Detroite. 

Nuotrauka A. Rugieni aus 

Juozaitis taip pat nevengė 
pasisakyti, kad būdamas 
Chicagoje, jis norėtų gaut i 
paramos technikos instrumen
tais, ypač kompiuteriais, kurių 
atsikuriančiai Lietuvai trūksta. 

Chicagos ir apylinkių lietu
viai galės išgirsti Arvydą 
Juozaitį šį penktadienį Jaunimo 
centre, kai jis 7 vai. vak. kalbės 
apie įvykius pavergtoje Lie
tuvoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

• 

— Vengrijos Nepriklausomos 
smulkių žemvaldžių partijos va
dovybė atsiuntė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sąjūdžiams 
užtikrinimą, kad j ie yra kartu 
su Baltijos tautomis. „Mūsų 
partija tiki, jog istorijoje ne
bebus atvejų, kad imperinė val
džia slopintų tautų nepriklauso
mybės siekimą. Partija siunčia 
sveikinimus ir užtikrina visą 
įmanomą paramą". 

— VVashingtone Senate bai
giamas svarstyti Amerikos kon
sulato atidarymas Kijeve ir tuo 
pačiu Sovietų konsulato atida
rymas New Yorke. Manoma, 
kad konsulatai pradės veikti 
kitais metais. 

— Havanoje Kubos vyriau
sybė uždraudė dirbantiems dar
bininkams užsienio firmose pri
imti algas doleriais. 

— Maskvoje paskelbtame 
konkurse Stalino nužudytoms 
aukoms pastatyti paminklą 
dalyvavo 200 menin inkų 
architektų su savo pasiūlymais 
bei projektais. 

— I n d i j o s vyr iausybė 
pažadėjo iki gruodžio 31 d. 
išvežti savo kariuomenę iš 
41,000 kareivių iš Sri Lankos 
teritorijos. 

— Kolumbijos vyriausybė 
įsakė areštuoti du Izraelio 
piliečius, kurie paruošdavo 
smogimo būrius saugiai per
vežti narkotikus į kitas vals
tybes. 

— Amerikos Lietuvių Tary
b o s pirm. G. Lazauskas padė
kojo , ,Washington Pos t " 
redakcijai už puikų editorialą 
apie pavergtas tautas, bet taip 
reagavo į istorijos profesoriaus 
G. Strong pasisakymą tame 
dienraštyje, kad j is pateisina 
nacių-sovietų paktą 1939 m., 
kadangi Baltijos valstybės jau 
caro laikais buvo įjungtos į 
Rusiją, tad ir dabar turinčios 
ten pasilikti. Jam buvo pateik
ti istoriniai faktai, į kuriuos pro
fesorius negalėjo atsakyti. 

Nepavyko 
perversmas 

Panamos mies tas . — Dalis 
Panamos kar ių antradienį 
mėgino padaryti perversmą ir 
pašalinti diktatoriaus gen. No-
riegos vyr iausybę. Tačiau 
iš t ikimi j a m kareivia i ir 
saugumo agentai sugebėjo at
siimti centrinę kariuomenės 
būstinę, kurią buvo užėmę 
sukilėliai disidentai. Dienos 
metu įvyko sunkios kovos sos
tinėje; disidentai sugebėjo 
užimti radijo ir televizijos stotis, 
bet nebesugebėjo išlaikyti kont
rolę kariuomenės vyriausioje 
būstinėje. Kovos užtruko 6 
valandas. Vėliau gen. Noriega 
pasakė, kad šis perversmas 
buvo Amerikos suorganizuotas. 
Prez. Bushas tai paneigė. VVa
shingtone daugelio senatorių 
tarpe kilo nepasitenkinimas, 
kuriems atstovauja sen. David 
Boren savo pareiškimu: 
,,Panamos garbingi žmonės 
patys bandė nusikratyti nar
kotikų pirkliu, kuris pagrobė 
kraštą. Bet Amerika su visa 
savo jėga ir galia bei tikėjimu į 
demokratiją, kuri stovėjo tik dvi 
mylias atstu, nieko nedarė — ir 
tai yra klaida". Panašiai smer
kė Busho vyriausybę sen. 
Helms, sakydamas, kad „dar 
kartą mes buvome sumušti savo 

Gorbačiovas pralaimi 
Sovietų vyriausybė nesilaiko pažadų 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas, kalbėda
mas įstatymų leidėjų sesijoje, 
įspėjo, jog politiniai neramumai 
atvedė Sovietų ekonomiją prie 
sugriuvimo ribos ir pasiūlė 
15-kai mėnesių uždrausti 
streikus ir įvesti kitus suvar
žymus transportacijai ir indus
trijai. Pasiūlymas rodo besibai
giančią vyriausybės kantrybę 
ekonominėje srityje, ypač, kad 
artėja žiema ir kraštui trūksta 
naftos produktų, rašo AP žinių 
agentūra. 

Ministerio pirmininko padėjė
jas Leonidas Abalkinas taip pat 
pasakė, jog ekonomija kas 
mėnesį blogėja. „Jei mes to 
blogėjimo proceso nesustab-
dysime, tai nebebus Sovietų val
džios. Ir tai bus galas peres-
troikai". Gorbačiovo pasiūlymas 
buvo įteiktas vakare, kad 
specialus komitetas apsvarstytų 
ir kitą dieną pasisakytų sesi
jos posėdžio metu. „Mes su
griausime visus savo kitų metų 
planus, jei dabar nieko neda
rysime", kalbėjo Gorbačiovas. 
Jis pasisakė manąs, kad jo pa
siūlymas bus greitai priimtas ir 
uždrausta streikuoti jo prašo
mam laikui. 

Sacharovo įspėjimas 
Vienintelis, kuris tuo klau

simu atsargiai pasisakė, buvo 
akademikas Sacharovas. Jis 
įspėjo, kad tokių teisių sutei
kimas vyriausybei, kurios pri
lygsta karo meto įstatymo 
įvedimui, kai valdoma įsaky
mais visas kraštas, yra labai 
pavojingas dalykas. Jis siūlė ge
riau spręsti reikalus tuose re
gionuose, kur panašūs neramu
mai ar streikai vyksta. 

Šią vasarą vyko streikai 
anglių kasyklose ir davė kraštui 
maždaug 3 bilijonus rublių 
nuostolio. Jiems vyriausybė 
pažadėjo įvairių pagerinimų ir 
pats Gorbačiovas pasisakė už 
darbininkų reikalavimus. An
gliakasiai pakartojo savo 
reikalavimus — jei vyriausybė 
nepatenkins jų prašymų, jie vėl 
pradės streikuoti. Tarybos sesi
joje Metalurgijos ministeris 
Serafimas Kolpakovas pasakė, 

pačių nesugebėjimu susiorien
tuoti", o sen. Dennis DeConcini 
pasakė: ,,Aš manau, kad 
Amerikos įs ikišimas būtų 
pakeitęs Noriegą". Spaudoje 
daug kaltinimų Bushui už 
neryžtingumą. 

Antroji vokiečių 
banga Į laisvę 

Praha . - Prie Vak. Vokieti
jos ambasados atsirado vėl 
daugiau, kaip 11,000 vokiečių 
pabėgėlių. Tai antroji Rytų Vo
kietijos vokiečių banga, kuriuos 
komunistinė vyriausybė, kurie 
jau yra Čekoslovakijoje, sutiko 
išleisti į Vakarus. Bet tuoj pa
skelbė, kad uždaro sieną su 
Čekoslovakija. Nuo dabar turės 
visi gauti leidimus, kurie norės 
vykti į Čekoslovakiją. Bonos vy
riausybės atstovas pranešė, kad 
ir šiai vokiečių miniai bus leista 
atvykti į Vakarų Vokietyą. Juos 
perveš tais pačiais traukiniais, 
kaip ir pirmąjį kartą. Rytų 
Vokietijos vyriausybė paskelbė, 
kad tai yra Vakarų vokiečių 
provokacija, kai Rytų Vokietija 
ruošiasi šį savaitgalį paminėti 
„laimingą 40 metų marksistinio 
gyvenimo sukaktį". 

jog anglių išteklių užtektų tik 
trim dienom, jei įvyktų dar 
kitas streikas, nes tai tuoj pat 
suparalyžuotų geležies indus
triją. 

Nebėra išteklių 
Levas Voroninas, ministerio 

pirmininko asistentas, taip pat 
Tarybai pasakė, jog naftos rezer
vai yra perpus sumažėję ir todėl 
reikia tuoj pat susirūpinti 
elektros ir apšildymo dujų iš
tekliais. J is siūlė pažadėtus 
angliakasiams pagerinimus 
laikinai sulaikyti. Tai iššaukė 
Tarybos narių tarpe murmėji
mą. Voroninas sakė, kad vy
riausybė siūlo uždrausti 
streikus fabrikuose ir visuose 
ekonomijos sektinuose iki 1990 
metų galo. Čia buvo priminti 
streikai Estijoje, Gruzijoje ir 
Moldavijoje, taip pat ir Ukrai
noje. Be to, jis įteikė ir bausmių 
sąrašą, jei būtų streikuojama, 
bet tas sąrašas pačioje sesijoje 
viešai nebuvo skaitomas. 

Centras nesilaiko duoto 
žodžio 

Angliakasių vietose yra 
sudaryti darbininkų komitetai, 
kurie vasarą įteikė vyriausybei 
savo prašymus. Šiandien tų 
komitetų vadovai praneša, kad 
vyriausybė nė vieno jų prašymo 
dar nepatenkino. Jiems buvo 
pažadėta, kad gaus tonas 
maisto, muilo, sūrio, duonos, bet 
tai ir liko pažadais. Vladimiras 
Machanovas, Prokopyevsko sri
ties darbininkų vadas, spaudai 
pareiškė, kad jie nenori strei
kuoti, bet gali būti, kad kitos 
išeities nebus ir Sibiro dar
bininkai ir vėl paskelbs streiką. 
Panašiai pasisakė ir kitų sričių 
darbininkų sudarytieji komite
tai. Jie nakaltino vietines val
džias, bet Centro Komitetą ir 
patį Gorbačiovą. Buvę jiems pa
žadėta iki spalio mėnesio suteik
ti ekonominį nepriklausomumą 
nuo Centro, bet nėra jokių 
ženklų, kad tą pažadą vykdytų. 

Baltijos respublikose geriau 
Pranešama, jog tik Baltijos 

valstybėse streikai neturėjo 
pasisekimo, nors rusų tautybės 
žmonės bandė Latvijoje ir Esti
joje pravesti tuos streikus, kurie 
buvo pagrįsti politiniais, bet ne 
materialiniais reikalavimais. 
Gorbačiovas pats pasakė, jog 
Sovietų ekonomija nebegali leis
ti daugiau streikų. Ir kitą dieną 
tuo klausimu įvyko balsavimai. 
Gorbačiovas pralaimėjo. Aukš
čiausioji Taryba nubalsavo, kad 
ir toliau nebus draudžiama 
streikuoti. Vakarus tai labai 
nustebino, kad Taryba išdrįso 
balsuoti prieš Gorbačiovo 
siūlymus, nors Taryba pasisakė, 
kad streikus galima uždrausti 
tik labai retais atvejais ir tik 
pagrindiniuose ekonomijos 
sektoriuose, bet ne visame 
krašte. 

KALENDORIUS 

Spalio 5 d.: Placidas, Flavija, 
Gale, Gildą, Donata, Palemo
nas. 

Spalio 6 d.: Brunonas, Fideli-
ja, Guoda, Baivydas, Renatas, 
Vytenė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:28. 
Temperatūra dieną 701., nak

tį 50 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. spalio mėn. 5 d. 

KONCERTAI 

Šio rudens veiklą pradedame 
dviem ypatingais koncertais. 
Ketvirtadienį, spalio 12-tą d., 
7 vai. vakare Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros cen
tre rengiamas Vilniaus univer
siteto dainų ir šokių ansamblio 
koncertas. 

Vakarų Europoje ir Sovietų 
Sąjungoje ansamblis yra daug 
koncertavęs ir ten geriau pažįs
tamas nei čia. 1984 m. Lietuvos 
Kultūros dienose Ispanijoj taip 
sužavėjo žiūrovus, kad kitais 
metais buvo pakviesti sugrįžti 
į folkloro festivalį. 1987 m. daly
vavo R. Vokietijos jaunimo fes
tivalyje ir atstovavo Pabaltijo 
liaudies menui. Tų metų rudenį 
koncertavo su Vilnium susi
giminiavusiame V. Vokietijos 
mieste Duisburge. 1988 m. kon
certavo Heidelberge, Wetz!are, 
Mannheime, Linze ir Kirch-
berge; surengė vakaronę Vasa
rio 16-tos gimnazijoje. Tą patį 
rudenį dar keliavo į Bulgariją ir 
Lenkiją. „Lietuvių tauta turi 
nuostabią kultūrą, pilną mitų ir 
padavimų. Jos menas trykšta iš 
istorinių šaltinių. Vilniaus uni
versitetas supynė gražiausias 
savo tautos tradicijas su da
bartimi ir pateikė visa tai žiū
rovams — žaviai, įspūdingai, 
neatkartojamai", rašo ,.West-
deutche allgemeine Zeitung". 

vauti. Koncertą rengia ir bilie
tus plat ina Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkė. 
Bilietus galima įsigyti sekma
dieniais pas J. Matekūną. 

Spalio 22-rą dieną, sekma
dienį, 12:15 vai., tuoj po šv. 
M i š i ų . K u l t ū r o s c e n t r e L B p 0 Tautos šventės minėjimo Detroite šnekučiuojasi s. Algis Zapa rackas , Lie-

D e t r o i t o a p y l i n k ė r e n g i a J o n o tuvos skautų Brolijos Vyriausias s k a u t i n i n k a s s. R i m a n t a s Ulevič ius ir s. 

J o c i o , V i l n i a u s o p e r o s s o l i s t o Lucija Puskepalai t ienė. 

koncertą. Bilietus bus galima 
įsigyti prie įėjimo. 

L. Rugienienė 

RAMUČIUI BULOTAI 
PASKUTINIS SUDIEV 

Ramutį Bulotą, sulaukusį 45 
m. amžiaus, Aukščiausias pasi
šaukė pas save rugsėjo 18 d. 

A. a. Ramutis Bulota buvo pa
šarvotas Harris laidojimo na
muose, 15451 Farmington Rd., 
Livonia. 

Rugsėjo 21 d., dalyvaujant 
skautams, skautėms, Lietuvos 
vyčiams, šauliams, giminėms ir 
draugams. kurių prisirinko 
pilna koplyčia, rožiniui vado
vavo Dievo Apvaizdos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 

Laidojimo namų direktorė 
Yolanda Zaparackienė papasa
kojo svarbesnius Ramučio Bulo
tos gyvenimo įvykius, paskaitė 
eilėrašti „Kada manęs nebus" 

Nuotr . A . R u g i e n i a u s 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Lietuvos skau tu Brolijos Vyr iaus ias s k a u t i n i n k a s s. R i m a n a s Ulevičius, jo 
pavaduotojas s. Laimis Daujotas ir K a u n o skauč ių t u n t i n i n k ė Lukrecija 
Malkevičienė ka r tu su Detroito s k a u t a i s da lyvauja šv. Mišiose Dievo Apvaiz
dos parapijoje Detroite. 

Nuot r . A. R u g i e n i a u s 

Putnam, Conn. 

SENOS TRADICIJOS 
NAUJAME RŪBE 

Kaip ir kasmet, lapkričio 2 d. 
lankysime mirusių artimųjų bei 
draugų kapus ir, už juos mels
damies, degsime žvakutes. Tai 
bus ketvirtadienį, ir po dienos 
darbų tik vakarą galėsime skir
ti šiam maldos susikaupimui. 
Tačiau mūsų ryšys su artimai
siais, su kuriais jau nebegalime 

Knights of Columbus, Vyčių 79 
kuopai, „Baltijos" skautų tun
tui, St. Butkaus šaulių kuopai, 
Lietuvių Bendruomenei ir ki
tom organizacijom . Daugiausia 
dirbo su jaunimu — skautais ir 
buvo pakeltas į paskautininko 
laipsnį. 

Rugsėjo 22 velionio kūnas 
buvo atlydėtas į Dievo Apvaiz
dos bažnyčią. Gedulingas šv. Mi
šias už Ramučio sielą aukojo ir 
jautrų pamokslą pasakė pa
rapijos klebonas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Vargonavo ir 
giedojo Rita Giedraitienė. Lekci
jas skaitė Matas Baukys. Šv. 
Mišioms patarnavo Mindaugas 
Mingėla, o žmonių, kaip per 
atlaidus, buvo pilna parapijos 
bažnyčia. 

Po Mišių ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo velionį į 
Švento Kapo kapines. Kun. 
Viktorui Kriščiūnevičiui atlikus 
liturgines apeigas, atvykę 
Amerikos National Guard ka
riai nuėmė karstą dengusią 
JAV-ių vėliavą, ją gražiai su-
lankstę, įteikė velionio žmonai 
Valentinai. 

Sugiedojome „Marija, Marija" 
ir, dėdami ant karsto po gėly
te, atsisveikinom su Ramučiu. 

Nuliūdime liko: motina Euge
nija Bulotienė, žmona Valen
tina, sūnus Antanas ir kiti 
giminės. Ramuti, tebūna Tau 
lengva Amerikos žemelė! 

Pietūs laidotuvių dalyviams 
buvo paruošti Dievo Apvaizdos 
parapijos kavinėje. 

tiesiogiai dalytis savo džiaugs
mais ir rūpesčiais, mums per 
brangus, kad pasitenkintume 
t ik valandėlę pasimeldę 
kapinėse. Esame su jais kas
dieną savo atsiminimuose. Ir 
šiuo laikotarpiu juos pri
siminsime ne tik nubėgę į 
kapus, bet ir melsdamies na
muose, ir sekmadieniais , 
klausydami šventų Mišių. 
Nepaprastai graži proga tokiai 
maldai yra Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų vienuolyne 
spalio 29 d. ruošiamas šio vie
nuolyno rėmėjų sąskrydis, kuris 
pirmiausiai skiriamas maldai 
už mirusius ir kapinių 
lankymui. 

Vėlinės — sena lietuviška tra
dicija, kurios esmė — mūsų 
ryšys su mirusiais artimaisiais, 
pagrįstas tikėjimu, kad visa 
mūsų būtis — anapus, o čia jos 
— tik mažytis trupinėlis, įpintas 
į sudylančių metų siūbavimą. 
Tai yra visos katalikų Bažny
čios tradicija, kurią mini šv. Au
gustinas, ragir damas tikinčiuo
sius bendrar'maldai už miru
sius. Ši bendra malda minima ir 
dar senesniuose liturgijos 
dokumentuose, išlikusiuose net 
iš trečiojo amžiaus. Tačiau ji yra 
ir lietuviška tradicija dėl to, kad 
mūsų krašte į ją buvo 
įjungiamas ir mūsų tautos pa
goniškų papročių atspindys, 
vėlinių vakarą pakūrenant 
namus ir laukiant vėlių į juos 
susirenkant pasišildyti, pa
dedant kapuose maisto vėlėms 
pasivaišinti ir — svarbiausia — 
mūsų senas tikėjimas neišnyks
tanti žmogaus būtis, kuri nesi
baigdavo laidotuvėmis ir tada, 
kai jos buvo atliekamos pago
niško laužo ugnim. Lietuvių 
ryšys su mirusiais artimaisiais 

Ansamblis įsikūrė 1944 m., 
taigi veiklos vainikas supintas 
iš 45 metų. Ansamblio vadovas 
yra Vidas Aleksandravičius, 
baletmeisteriai — Tamara Kali 
bataitė ir Henrikas Uznys, 
choro vadovas Vytautas Aba
rius, orkestro vadovai — Daiva 
Čičinskienė ir Kastyt is 
Mikiška. Iš viso į JAV ir 
Kanadą atvyksta 47 asmenų 
grupė. Koncertai rengiami 
spalio 7, 8, 9 d. Chicagoje. spalio 
12 d. Detroite, spalio 15 d. Cle-
velande, spalio 17-18 d. Toronte 
ir spalio 22 d. Montrealy. 

J Detroitą ansamblis atvyks
ta trečiadienį maždaug 6 vai. 
vakare. Truputį atsikvėpę ir 
po vakarienės, jie žada atlikti 
programą, kuri bus skirtinga 
nuo ketvirtadienį, diskotekinio 
atspalvio programos. 

Detroito, Windsoro ir apy
linkių lietuviai yra maloniai 
kviečiami koncerte ir trečia 
dienio vakaro programoje daly 

ir šeimai pareiškė užuojautą 
ją tam įgaliojusių organizacijų 
vardu. Po to skautai, skautės, 
vyčiai ir šauliai, Leopaldo Hei-
ningo buvo sukviesti prie karsto 
ir St. Butkaus šaulių kuopos 
vėliavos, supintomis rankomis 
sugiedojo skautų vakarinę 
giesme „Sutelk mus Viešpatie 
būrin". Atsisveikinimas baigtas 
Lietuvos himnu. Rožinio ir atsi
sveikinimo metu prie karsto 
garbės sargyboje budėjo „Balti
jos" tunto skautai. Atsilankiu
sieji gausiai aukojo: šv. Mi
šioms, Skautų. Lietuvių ir Tau
tos fondams. 

Ramutis Bulota gimė 1943 m. 
spalir. 8 d Lietuvoje. Atvykęs į 
Anvni'ką. kurj laiką gyveno 
Chicagojp; iš ten persikėlė 
Detroitan. Baigė gimnaziją ir 
„Žiburio" lituanistinę mokyklą, 
tarnavo JAV-ių kariuomenėje 
marinuose ir dalyvavo Viet
namo kare. Priklausė JAV-iu 
kariuomenės atsargos daliniui. 

visada buvo gyvas ir jo nepajė
gė suardyti net per pusšimčio 
metų bolševikiškai bedieviškas 
draskymasis. Nepaisant gra
sinimų ir pesekiojimų, Lietuvoje 
žmonės kasmet rinkdavosi į 
kapines pagerbti mirusiuosius 
ir už juos pasimelsti. Nuo per
nai metų Lietuvoje vėlinės vėl 
atvirai švenčiamos — ir ne dėl 
to, kad komunistiški bedieviai 
pagaliau suprato savo pastangų 
sunaikinti šias tradicijas primi
tyvišką barbariškumą, bet 
todėl, kad ir vėl laimi Tiesa! 

Dabar ir mums, esantiems toli 
nuo savo protėvių kapų, tinka 
jungtis šios tradicijos ryšiais ne 
tik su mūsų brangiaisiais, iške
liavusius į anapus trupančio 
laiko, bet ir su broliais 
Tėvynėje, kurie tą dieną melsis 
už mirusius šeimos narius, už 
žuvusius nepriklausomybės 
kovoje, už pokario didvyrius, pa
aukojusius savo jaunas gyvybes 
už laisvės principus. Putname 
mūsų seselių darbai ir nuotaika 
pagrįsti ryšiais su amžinybe, ne 
tik peržengus la ik inumo 
slenkstį, bet ir mūsų dienų sku
bėjime į amžinybės Kūrėjo prie
globstį. Pas jas minėdami 
vėlinių dieną,pajuntame mūsų 
mirusių švytinčią laimę daug 
ryškiau už savo laikino išsi
skyrimo liūdesį. Ryškiau pa
juntame ir žemiško buvimo 
trapume savo sielos amžinumą.. 
Todėl čia daugiau mūsų mirusių 
džiaugsmo atspindžio, negu atsi
skyrimo liūdesio, ryškesnė 
vienybė tarp praeities, dabarties 
ir niekada nepasibaigiančios 
ateities. 

Čia pažvelgsime, kuo prisi
dėjome per praėjusius metus 
prie seselių darbo ir kuo 
galėtume prisidėti prie jų triū-
st> 'ateinančiais metais. Čia ne 
'tik jfchgsimė savo artimųjų 
^atrmfiimą šu susikaupimo 
malda, bet ir ateities atspindį 
dabartyje, pažvelgdami pro prof. 
B. Mačiuikos paskaitos mintis, 
kaip dabarties įvykiai pinasi- į 
naujos istorijos lapus. Pasi
džiaugsime ir savo praeitim, 
savo tradicijomis, paklausydami 
^skambėjimo Bostono ansamb-
Įip Sodąutp atliekamoj liaudies 
muzikoj. Šis dabarties, praeities 
ir ateities sujungimas yra nau
jos spalvos atspindys senoje 
Vėlinių tradicijoje. 

Visi esame Putnamo seselių 
rėmėjai, nes visi pritariam jų 
darbams, kurie mums padeda 
lietuviškų tradicijų keliu artėti 
prie gėrio Kūrėjo ir čia ir 
amžinybėje. Todėl visi kvie
čiami dalyvauti šiame renginy 
spalio 29 d. 

Č. Masaitis 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybą, 2713 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. Po to 
tolimesnieji ryšiai lieka laiškų 
korespondentų rankose. 

R. Kubiliūtė 

REGISTRACIJA DAINŲ 
ŠVENTEI 

Detroito Šv. Antano parapijos 
choro vedėjas muz. Stasys Sližys 
rengiasi su parapijos choru daly
vauti VH-je JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventėje, 1990 
m. liepos 1 d. vyksiančioje 
Chicagoje. Vadovas nori sustip
rinti chorą, įjungiant naujus 
choristus;es. Kviečia visus 
jungtis į parapijos chorą ir daly
vauti repeticijose, kurios vyks 
sekmadieniais ir į jas važinėti 
nereiks kitomis dienomis. 

PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ-PIKNIKAS 

Šv. Antano parapijos geguži-
nė-piknikas įvyks spalio 29 d. 
Aukas bei dovanų paskirstymui 
laimikius galima įteikti pa
rapijos aukų rinkėjams arba at
nešti į kleboniją. 

A. Grinius 

„Man patinka Amerikos gyve
nimo būdas, jos istorija, kultūra, 
sportas. Tačiau pas mus Lietu
voje kol kas labai mažai infor
macijos apie Ameriką. Daugiau 
galima sužinoti iš žmonių pabu
vojusių Amerikoje. Pas mus dar 
daug neteisybės tuo atžvilgiu, 
kad vieni gali važinėti po pasau
lio šalis ir daug pamatyti (pvz. 
sportininkai, artistai, moks
lininkai), o paprasti eiliniai 
žmonės, kokiu aš save laikau, 
neturi jokių šansų nors vieną 
kartą pamatyti pavyzdžiui 
Ameriką..." Taip rašo vienas 
asmuo laiške gautame iš 
Lietuvos. JAV Lietuvių Bend
ruomenes krašto valdybos 
būstinę pasiekia daugelis tokių 
laiškų iš Lietuvos. Daugelis 
asmenų rašo, kad rado adresą 
Sąjūdžio laikraštyje „Atgimi
mas". Laikraštis siūlė gyvenan
tiems Lietuvoje užmegzti ryšius 
su tautiečiais užsienyje. 

„Į Laisve" 1989 m. balandžio 
mėn. spausdino straipsnį „Klai
dinanti informacija". Tą straips
ni perspausdino „Darbininkas" 
rugsėjo 15 d. „Yra pastebėta, 
kad išeivija apie įvykius 

PIRMAS JUODAS 
KLEBONAS CHICAGOJE 

Chicagoje buvo pirmas juo
dukas katalikų klebonas iš visų 
JAV. Tai buvęs vergas Augus-' 
tinę Tolton, kuris įšventintas 
Quincy mieste, 1893 m. atvyko 
į Chicagą ir buvo paskirtas į 
naujai juodukams sukurtą Šv. 
Monikos parapiją. 

DARBININKO ŠEIMAI 
5 MIL. DOL. 

Prisiekusiųjų teismas rado, 
kad Cook apskritis ir Chicagos 
miestas neparūpino statybos 
darbininkams reikiamai saugių 
darbo priemonių ir priteisė 5 
mil. dol. kompensacijos šeimai 
statybos darbininko Randee 
Carlson, kuris 1982 m. užsimu
šė darbe. 

DR. VU A Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ola. 735-4477; 
Raz. 246-9067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz . PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. tr ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; aer ik į tO-12; 1-6. 

Kab. tai. 471-330O; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š iRt t feS LIGOS 

7722 S. Kedzia A v a . , 
Chicago, I I I . 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marauette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
l e f , i , Chicago, U, .-89629 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D, 
S* PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Lietuvoje gauna pakakankamai 
aiškią ir teisingą informaciją...", 
o „Blogiau yra su informacijos 
perteikimu Lietuvai apie išei
viją..." Straipsnis labiau nurodo 
kaip asmenų, vykstančių į 
Lietuvą, galima pageidauti tei
singo ir objektyvaus žinių 
perdavimo. Tačiau ne visiems 
atsiranda galimybių tuoj pat 
vykti į Lietuvą ar dėl jaunos 
šeimos, dėl darbo, įvairių įsi
pareigojimų ar dėl sveikatos. 
Laiškų susirašinėjimas, tai 
vienas informacijos apsikeitimo 
būdas, kuris nepareikalauja 
labai daug laiko, nei lėšų. 

JAV LB krašto valdybos 
Švietimo taryba savo žiniaraš
tyje jau pateikia informacijas 
apie mokyklas Lietuvoje, kurių 
mokiniai nori susirašinėti su 
išeivijos lietuviukais. JAV LB 
krašto valdybos būstinė taip pat 
pasiekia laiškai iš įvairių 
pavienių asmenų, įvairių 
profesijų, įvairių amžių, kai 
kurių jau norinčių susirašinėti 
angliškai! JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba 
kviečia norinčius susirašinėti su 
asmenimis Lieetuvoje kreiptis į 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. Tat. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago, IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory HHIs. IL. 
Tai. 5984101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago. I I I . 
Tai . 925-2870 

1185 Dundaa Ava., Elgln, I I I . 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hilla, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 585-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 tt Straat 

Kabineto ta i . RE 7-1188; 
Rezld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. — Tai . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center. 7182 W. 127th St. 

Palos Hgts.. III. Ketv. vai. 3-6 v v. 
Tai. 448 -1777 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weat 71st Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 882-0889 
Vai. pirm., antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v,v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2436 W. 71st St., Chicago, M. 

TaL: 438-0100 
11800 8outhweet IMghuay 

(312)381-0220 (312)381-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai . 778-2880, raz. 448-5548 

EDMUNDAS V I Ž I N A S , M . D . , S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas* 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 585-7755 



Aliaskos pusiasalis 

PRATURTINĘS 
AMERIKĄ 

Aliaska vietos gyventojų va
dinama „didele žeme" ar dideliu 
kraštu. Tą pusiasalį atrado Be
ringas. Vėliau apsigyveno rusai, 
įsteigė savo kolonijų, kultūrino. 
į ortodoksų tikėjimą pamažu 
vedė Aliaskos gyventoju0 

eskimus, t ingitus ir kitus 
šiaurės žemės indėnus, nors jie 
buvo kilę iš Sibiro. Rusai į savo 
apgyventas žemes siuntė misi-
jonierius — ortodoksų kunigus, 
vėliau ir vyskupą. Jie statė 
bažnyčias, maldos namus ir mo
kyklas. Tik vieną sunkumą 
jautė rusai, kad šis pussiasalis 
buvo retai apgyvendintas. 
Žiemą labai šaltas, vasarą 
karštas bent pietuose. Reikėjo 
prisitaikyti prie gamtos sąlygų 
ir nugalėti daugelį sunkumų, 
kuriuos sudarė pati Aliaskos 
gamta. 

Dėlto Rusijos carai jau anks
čiau pasiūlė Aliaską parduoti 
Amerikai. Ji buvo arčiau, dar 
nepakankamai susitvarkiusi ir 
niekam nepavojinga. Juo labiau 
nepavojinga Rusijai, nes ji 
buvo per toli nuo Amerikos 
centrų. Ir rusai nemanė, kad 
Aliaskoje Amerika galės kada 
nors rimtai įsigyventi. 1867 
metais Amerikos prezidentas 
Andrew Johnson ir Rusijos ca
ras Aleksandras II pasirašė par
davimo aktą, kuriuo perleido šį 
didelį kraštą Amerikai, o 
Ajnejiką —nžmąkėjo Rusijai 
7^p0pįįl%ūiie carui £uyo 
labai reikalingi, nes po įvairių 
sukilimų finansai Rusijoje buvo 
pakrikę. 

• Didžioji dalis rusų emigrantų 
jau buvo įsigyvenę Aliaskoje ir 
jie pasiliko naujos valdžios prie
žiūroje. Jae-:sakė, kad „Dievas 
danguje; tfį&rąs labai toli", tai 
nieko jierefldajbijoti. Bet jie pra
dėjo klaus^fy^ęrikos valrlSros, 
nors jos valdžia net iki 19l2 
metų nebuvo tikra ir reguliari. 
Tik tais metais Amerika Alias
ką priskyrė prie savo žemių 
kaip teritoriją ir skyrė jai atsto
vus, nors ir be balsavimo teisių. 
Aliaskoje pasiliko rusų bažny
čios, ortodoksų tikėjimo lie
kanos, kunigai ir vyskupai, ku
rie priklausė Maskvai, bet jie 
pripažino civilinę Amerikos 
valdžią. 

NE TIK IŠTVERTI, BET IR IŠVERSTI 

Ta „didžioji žemė" savyje, 
nors daug kur po sniegu, turėjo 
labai didelius žemės turtus. Jie 
vėliau buvo išnaudojami 
Amerikos bendrovių. Pirmiau
siai europiečiai, rusai ir 
amerikiečiai naudojosi žvejyba, 
kuri buvo labai turtinga įvairio
mis žuvimis ir tinkamumu kon
servavimui. Paskiau pradėjo 
pamažu atrasti žemėje įvairių 
metalų ir mineralų, kurie yra 
reikalingi Amerikos pramonei 
ir prekybai. Ji iš Aliaskos tuo
jau atsiėmė tuos septynis 
milijonus. 

Jdėti pinigai davė didesnius 
procentus, negu tikėjosi Ame
rikos prezidentas, kongresas ir 
net bendrovės. Tik prieš tris
dešimt metų — 1959 m. Alias
ka buvo padaryta Amerikos 
valstija, turinčia teisę turėti 
savo senatorius ir kongres-
manus. Jų skaičius vis didėjo, 
nes didėjo ir šio pussiasalio 
gyventojų skaičius. 

Paskutinis pasaulinis arba 
totalinis karas parodė 
Amerikai, kad Aliaska yra labai 
tinkama vieta, kurioj galėjo būti 
statomos laivyno, aviacijos ir ki
tokių karinių įrengimų bazės. 
Tose bazėse buvo galima Ameri
kai laikyti atsarginius dalinius, 
taisymo dirbtuves, kariuomenės 

manevrus, kurių niekas nema
tė ir niekas netrukdė. 

Karo metas iš Aliaskos padarė 
jau daug tankiau apgyventą 
kraštų, iškėlė mažus miestus j 
didelius. Juose kūrėsi dirbtuvės, 
aerodromai, karinės stotys ir 
susisiekimo mazgai. Tada ir 
rusai pamatė, kad tas didelis ir 
snieguotas kraštas labai yra 
naudingas, labai turtingas ir la
bai praturtino pačią Ameriką, 
kuri ir taip turėjo didelius tur
tus. Jei rusai ortodoksai ir klau
sė Maskvos patriarchų, tai jie 
jau nebuvo taip klusnūs, kaip 
galėjo būti komunizmui įsi
galėjus Rusijos plotuose, kaimy
ninėse tautose ir varant propa
gandą net svetimose žemėse. 

Aliaska pasidarė nauja vals
tybe šalia Rusijos Sibiro. Ji 
galėjo daryti įtakos per Beringo 
sąsiaurį. Ji galėjo pasiekti ir 
Sibiro plotus, nors tiek vienoj, 
tiek kitoj pusėj siautė dideli 
šalčiai ir buvo žiemos pusnynai. 
Amerika jau tikrai nesigailėjo 
pirkusi, nesigaili nė dabar, turė
dama didelius turtus, ypač neiš
semiamus alyvos šaltinius, ku
riuos tik neseniai pradėjo 
naudoti. 

Šiuo metu Aliaskos pussia
salis yra didelės reikšmės 
Amerikai ir visam pasauliui, 
norinčiam gintis nuo komuniz
mo ir jos nebematyti savo pašo
nėje. I šią žemę kėlėsi įvai
rių tautų palikuonys, daugiau
siai Europos kilmės žmonės. Tas 
kraštas savo turtais ir nepapras
tais uždarbiais traukė daugelio 
akis ir vedė jų žingsnius. 

Europos kilmės amerikiečiai 
dirba ir valdo įvairias brangias 
kasyklas, kurios didelėms bend
rovėms duoda pelną, o dirban
tiems plataus masto pragyve
nimą. Nors gyvenimo sąlygos 
dar ilgai ten buvo gana primi
tyvios, bet daugelis tikėjosi 
gerokai užsidirbę pinigų keltis 
į patogesnius kraštus, apsi
gyventi pačios Amerikos mies
tuose ar kurortinėse vietose. 

Ypač daug ten nusikėlė dirb
ti inžinierių ir žemės alyvos spe
cialistų, kai pradėjo tirti ir 
atrasti gana patogiose vietose 
alyvos šaltinius. Nors tos alyvos 
atgabenimas yra tolimas ir 
brangus, bet didžiosios bend
rovės apskaičiavo, kad, investa
vus milijonus, galima pa
tenkinti Amerikos rinką ir 
uždirbti dar daugiau milijonų. 
Žemės alyvos keliai buvo pra
vesti, grąžtai pastatyti, kanalai 
išvesti ir elektros jėga sustip
rinta, kad ja galėtų naudotis ne 
tik Amerikos miestai, bet ir par
duoti svetimiesiems, gaudami 
didelį pelną. 

Taip pat čia su Amerikos įsi
gyta nuosavybe atėjo ir katali
kai bei kiti krikščionys, kad ne
beliktų tik ortodoksų tikėjimas 
ir tik Rusijos įtaka. Tokiuose 
miestuose, kaip Sitka, kuri iš 
mažo rusų kaimelio išaugo į di
delį miestą ir aerodromą, tokie 
Anchorage ar Juneau miestai 
pasidarė svarbūs katalikybės ir 
pačios Aliaskos centrais, ku
riuose pasistatė bažnyčias, įsi
steigė gubernatoriai, prasi
gyveno senatoriai, rinkimuose 
dalyvavo į Atstovų rūmus. Šian
dien Aliaska jau yra plati žemė, 
bet ir su daug gyventojų, geru 
pragyvenimu ir gera ateitimi. 
Aliaska dabar yra svarbi vieta 
ne tik pramonei ir prekybai, bet 
taip pat ir naujiems gyven
tojams bei katalikų dvasiškijai, 
turinčiai savus vyskupus. 

A. D. 

Kai vasaros pradžioj užbai
giau skaityti Antano Kryža-
nausko „Už ką?", kilo mintis 
per spaudą raginti veiksnius tą 
nuostabią didelę apybraižą iš
versti bent į kelias didžiąsias 
pasaulio kalbas. Atostoginė 
penkių savaičių kelionė mano 
užmojį sutrukdė. Nusidelsė. 

Skaitydamas 1989 m. rugsėjo 
2 d. „Draugo" kultūrinį priedą, 
radau Vilniuje išleistos knygos 
,,Amžino įšalo žemėje" re
cenziją. Be parašo, tad gal 
pačios redaktorės, o jeigu ne jos, 
tai kitos labai raštingos moters. 
Taip, moters, nes joks vyras į 
rašinį tiek jausmo nebūtų 
įdėjęs... 

„Amžino įšalo žemėje" (toliau 
— „AIZ") savo rankose dar ne
turėjau. Užsisakiau, tebelaukiu. 
Bet bent dalį jos turinio žinau. 
Periodikoj tikrai perskaičiau 
Dalios Grinkevičiūtės, An
taninos Garmutės, Antano 
Abromaičio atsiminimų pluoš
tus. Berods ir po vieną kitą frag
mentą kitų koautorių. Žinau, 
kad knygoje rasiu aštuonių 
autorių (keturių vyrų, keturių 
moterų) baisios vaikystės 
atsiminimus, kuriuos domi
nuoja nužmogėjusio žmogaus 
sukurtas baltasis pragaras 
Sibiras. 

Mane gerokai stebina, kad 
,,AIZ" skiriama jaunimui, 
vaikams. Jauniausioji karta, 
net ir tėvynėje, Sibiro tremties 
nepatyrusi, sunkiai betikės, kad 
tai, kas knygoje rašoma, yra 
tikroviniai liudijimai, o ne la
kios fantazijos rašytojų baisybių 
fikcijos. Išeivijos pradžios bei vi
durinių mokyklų jaunimą bus 
sunku įtikinti net tėvams ir 
mokytojams. Kažkas panašaus 
juk kasdien sklinda iš TV ek
ranų. Tik su tuo skirtumu, kad 
TV programose dažniausia 
laimi gerieji, o čia gerieji numai-
tinami iki skeletų, miršta utėlių 
sugraužti, su prie barako narų 
prišalusiais plaukais. Nesakau, 
kad nereikia ir jaunimui. Tik 
jam skaitytina su gerais pata
rėjais, aiškinančiais, kad visa 
tai tikrai įvyko. Bet pirmoj 
vietoj „AIZ" yra skaitinys suau
gusiems. Už geležinės uždangos 
skaitinys gorbačiovam ir 
lygačiovam, o Lietuvoj — ani-
čam, šepečiam ir mieželaičiam... 
Juk kas gi, jei ne Dalia Grin-
kevičiūtė pagimdė disidentą 
Justiną Marcinkevičių? Ir kiek 
dar mažesnių, kurie dabar su 
trispalvėm maršuoja! Laisvuose 
Vakaruose — skaitinys visiems, 
anot recenzentės, ištverti pajė
giantiems, pradedant eiliniais 
subrendusiais žmonėmis ir bai-

ALFONSAS NAKAS 

giant kohlais, thatcheriais, 
bushais. 

Recenzijos autorė per daug 
giliai paslėpė žodžio „ištverti" 
reikšmę. Žodyne jo pirminis ap
tarimas — „išbūti patvariam, 
išsilaikyti", toliau — „išlaikyti, 
iškęsti". Ir pavyzdys: „taip 
skauda, kad negaliu ištverti". 
Tikrai, pernai skaitant D. Grin
kevičiūtės aprašytas baisybes, 
maišėsi visokie jausmai. Čia 
gomury telkėsi ašarų gumulas, 
čia troškai budelius šaudyti ar 
nuogus ant ledo guldyti... Tik 
„iššaudęs" ir „prišaldęs" pajė
gei toliau skaityti. Žinau, kad 
ne šitaip „ištverti" autorė siūlo. 
Ne su keršto jausmu tramdytis, 
o su krikščionišku „atleisk 
jiems, Viešpatie, nes nežino..." 
Sutinku su recenzente, kad ir 
pristatymų, banalių liaupsių 
tokia knyga nereikalinga. Tik 
suprofanintum šventą liudi
jimą. 

Bet skaityti „AIZ" turi mili
jonai ir milijonų milijonai. 
Daugeliu kalbų, visam pasauly. 
Nacių sukurtų baisybių, jau iš
naršytų iki mikroskopinių 
detalių, pasaulis nepamiršo ir 
niekada nepamirš dėl žydų holo-
kosto. Apie tolygų holokostą Si
bire, aukų skaičiais keleriopai 
didesnį, kalbėti dar tik prade
dama. Kai žydai baigia išgaudy
ti ir teismams atiduoti pasku
tinius budelius, sibirinio holo-
kosto milijonai dar tebegauna 
personalines pensijas, saugumo 
organų budriai saugomi ir 
ginami. Nacių vykdytas holo-
kostas baigėsi 1945 m. pavasarį. 
Bolševikinės masinės žmonių 
naikinimo stovyklos vargu ar 
visos užsidarė ir 1979-siais. Spė
damas, kad gyvų budeliu ten 
dar yra milijonai, turbūt neper
dedu. Užtat „AIZ" turi būti sku
biai verčiama ir visur pla
tinama. 

Rašinio pradžioj užsiminiau 
Antano Kryžanausko „Už ką". 
Atsiminimų autorius — nepri
klausomos Lietuvos patriotiš
kas, sąmoningas pr. mokyklos 
mokytojas, o laisvalaikiu — 
mažo provincijos miestelio šau
lių būrio vadas. Atsiminimų 
pradžioje jis duoda objektyviai 
nupieštą paskutinių Lietuvos 
laisvės dienų vaizdą, aprašo 
Raudonosios armijos invaziją, 
Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą 1941 m. birželio 14 d. 
trėmimus, kurių auka jis pats 
tapo, nužmoginimą, vergiją įvai
riose Sibiro vietovėse, vaikščio
jančius skeletus, utėles, masi

nes mirtis, savo paties beviltiš
kas ligas, per stebuklą 1941 trė
mimo mažo nuošimčio vergų 
išlikimą, atkutimą, sugrįžimą j 
gyvenimą, pačių laimingųjų ir 
į tėvynę. Atsiminimai nepapras
to įdomumo ir didelės reikšmės. 
Puikiausio, lygaus, išbalansuo
to stiliaus. Su daugybe pa
vardžių, datų, vietovių išminėji-
mų. Su doze sarkazmo, humoro, 
įvykius dažniausiai apraši
nėjant vyriškai šaltai, tik ret
karčiais paklausiant „už ką?", 
bet atsakymo nerandant. A. 
Kryžanausko šiurpioji apy
braiža man paliko didžiausią 
įspūdį, didesnį, negu Solženytsi-
no raštai (gal todėl, kad čia 
diduma apie lietuvius, Lietuvą). 
Ši apybraiža paskelbta „Perga
lės" žurnalo 1989 m. sausio, va
sario ir kovo numeriuose. Ka
dangi žurnalas paprastu paštu 
2-3 mėnesius keliauja, tai 
paskutinį tęsinį ir pabaigiau 
skaityti tik prieš kelionę. 
Atsiminimų gryno teksto 104 
dideli puslapiai, po maždaug 
450-500 žodžių kiekvienas. Nor
malaus dydžio knygos susidary
tų apie 150-200 puslapių. Tai 
irgi būtinų būtiniausiai į sve
timas kalbas verstina ir pla-
tintina baisios tikrovės litera
tūra. Tiesiog stebiuosi, kad iki 
šiol apie A. Kryžanausko „Už 
ką?" dar taip mažai išeivijoje 
kalbėta. 

„Už ką?" ir „Amžino įšalo 
žemėje", manding, sibirinių 
memuarų tik aisbergo viršūnė. 
„Literatūroj ir mene", „Gim
tajame krašte" ir kai kuriuose 
kituose Lietuvos laikraščiuose 
bei žurnaluose, kone kiekvie
nam numery skaitome buvusių 
tremtinių aitrius laiškus, savo 
baisiųjų išgyvenimų trumpu
čius fragmentus. Nuolat pa
brėžiama, kad jie turi labai 
daug ką pasakyti. Iš daugelio 
tokių laiškų matyti, kad jų au
toriai ne tik turi bet ir gali la
bai daug ką apie sibirinius iš
gyvenimus ir apskritai apie 
baisiąją bolševizmo santvarką 
pasakyti. Neabejotina, kad 
daugelis jų išsilies naujom 
grinkevičiūtėm, garmutėm, 
naujais kryžanauskais , 
nemažesne kokybe bei kiekybe. 
Argi krauju rašytus liudijimus 
paliksime tik tarpusaviam pa
dūsavimui? Argi? Ar ne mūsų 
pareiga visa tai pateikti žmo
nijai plačiame pasauly, parodyti 
ką bolševizmas padarė su pa
vergtaisiais. 

Kad ir kaip nutautusi diduma 
mūsų išeiviškojo jaunimo, pui
kių, kvalifikuotų vertėjų į anglų 
kalbą tikrai nestokotume, o į 

Prie Laisvės paminklo kalba moterų vardu Kaune 

Nuotr. Dalios Šumskytės 

vokiečių, i talų, prancūzų, 
ispanų, portugalų kalbas irgi 
dar po vieną kitą atsirastų. Gal 
sunkiau būtų su japonų ir kinų 
kalbomis. Bet apie tai ne šio 
rašinio autoriui kalbėti. 

Viliuosi, kad šio rašinio min
tys nebus paliktos tylai ir už
miršimui. 

FILMŲ FESTIVALIS 

Rugsėjo 22-27 Las Vegas, 
Nevadoj, Baily's viešbutyje 
įvyko Cinetex '89, viena iš 
svarbiausių naujų kinematogra
fijos parodų. American Film 
Inst i tute (AFI) surengė ir 
prižiūrėjo meninę, kultūrinę ir 
mokslinę programą. Taip pat 
rengė pasižymėjusių režisierių 
pagerbimus. 

Į Cinetex '89 įvairią programą 
tilpo komedijos filmų konkuren
cija bei festivalis, tarptautinis 
filmų, televizijos ir video turgus, 
filmų darymo ir vietovių ekspo
zicija ir platus rinkinys moksli
nių paskaitų apie filmų finansa
vimą, dalinimą, pardavimą, te
mų išrinkimą, karjeras, filmų 
industrijoje tarptautinį bendra
vimą ypatingai 1992 m., kai 
įvyks Laisvosios Europos susi

vienijimas. Paskaitos įdomios 
režisieriams, rašytojams, pro-
dusieriams, biznieriams, akto
riams, technikams ir visiems, 
kurie domisi filmų darymu ir jų 
prekiavimu. 

Kas liečia naujų filmų temą, 
bendra išvada yra, kad jau 
žiaurių filmų ,.žanras" atgyveno 
savo amžių ir eina prie savo 
galo, grįžta švelnesnės ir visai 
šeimai tinkamos temos. 

Pernai dalyvavo apie 500 
filmų pirkėjų, o šiais metais dar 
daugiau — tarp jų ir lietuvių. 

Palyginus šią filmų ekspozi
ciją su Cannes ir Milano filmų 
festivaliais, Cinetex parodoj 
yra pigiau dalyvauti ir ji yra 
žymiai lengviau pasiekiama. 

Marytė Prunskis 

Čia ilsisi Izaokas Newton... 
stropus, sumanus, ištikimas 
gamtos, istorijos. Sv. Rašto 
tyrinėtojas. Kilniojo Dievo 
didybę jis įrodė išmintimi, o 
Evangelijos paprastumą dienos 
švieson atskleidė savo gyveni
mu. 

Įrašas I. Neictono 
antkapyje 
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Einame į vidų. Tikras Lietuvos ūkininko kluonas. 
Patalpa didžiulė, bet vidaus išvaizda nekokia. Stalai 
ilgi, dar veik tušti, nors jau buvo gera pavakarė. Pa
davėjos apsirengusios prastai, bet mus pasodino prie 
ilgo stalo. Užsakėme „Picą", buvo galima gauti ir ki
tokių maisto patiekalų. 

Už 20 minučių atnešė blėtoje didžiulį „Picą" kelių 
rūšių. Pasirinkome 4 ir kiekvienas gabalas skirtingas. 
Vieni gabalai su sūriu, antri su dešra, o treti su daržo
vėmis ir grybais ir kitais prieskoniais. Valgome ir trau
kiame alutį. Pasisotinome ir grįžome namo. Kadangi 
buvau išvargęs ir gerai pašalęs kalnuose, nuėjome 
gulti. Tai čia kritęs į labai siaurą „lovelę", šiltame 
butelyje saldžiai be rūpesčių užmigau. Nieko nesapna
vau ir ramiai miegojau. Vos akis pravėriau, jau buvo 
8 vai. ryto. Puikiai išmiegojau ir labai gerai jaučiausi, 
atsigavau ir Siliams širdyje dėkojau už šiltą ir miela 
pastogę... 

Gegužės 3 diena — šeštadienis 

Rytas gražus, saulėtas ir mažai matyti debesėlių. 
Atėjęs iš miegamojo į saloną, prieinu prie lango ir 
išeinu ant balkono pasižvalgyti iš aukštumos į plačią 
Sao Paulo miesto panoramą, kuria susižavėjau. 
Žvelgiant iš 15 aukšto nuo balkono, tik džiaugtis ir 

gėrėtis reikia gražia rytmečio saulute ir miesto 
panorama, o nakties metu miestas skęsta milijoninėje 
įvairių spalvų žiburių jūroje. Rodos ir aš norėčiau tokio
je gražioje ir išsvajotoje vietoje pagyventi metus ar an
trus, bet čia negaliu pasilikti, nes manęs laukia 
namiškiai Kalifornijoje. 

Taip man besvajojant ant balkono, ateina mjr. 
Silius ir jis džiaugiasi ta gražia ir išsvajota braziliška 
ir Sao Paulo aplinka. Jis čia jau prieš 40 metų įsikūręs 
gyvena su žmonele Klera. Silius prašo eiti pusryčių. 
Grįžtame nuo balkono į vidų ir sėdame prie stalo. 

Apie 10 vai. ryto atvyko mano giminaitis Anupras 
Kindurys ir išsivežė mane. Nuvykome apžiūrėti muzie
jus Sao Paulo mieste, bet jie buvo uždaryti, nes buvo 
šeštadienis. Tuomet nuvažiavom į didžiulę kelių aukštų 
krautuvę. Susidomėjau moderniu pastatu, galerija. 
Vidus meniškai ir skoningai įrengtas, gražiai 
dekoruotos krautuvės pagal pasaulio masto reklamas 
ir didelis prekių pasirinkimas. Aplėkiau visus aukštus, 
kur elektriniais laiptais užsikėlėme ir nusileidome 
žemyn. Gražus ir meniškas architektų darbas, 
panašiai, kaip ir Amerikoje, Vokietijoje. Tokių pastatų 
yra ir daugiau pristatyta milžiniškame Sao Paulo 
mieste. Apžiūrėję išvykome namo į Mogo das Cruzes. 

Namuose jaunimas tik sukasi apie mane, bet visa 
bėda, kad jie kalba portugališkai, o labai norėtųsi su 
jais pasikalbėti lietuviškai. Su Lidija Kinduriene 
susikalbu angliškai ir bėdos nėra. Kai jai pritrūksta 
žodžių, griebiasi angliško žodyno ir greitai sulipdo 
sakinį. Moteris baigusi kolegiją, buvusi valdiškose 
įstaigose sekretore, apsišvietusi ir patyrusi gyvenime. 

Apie 3 vai. po pietų nutarėme važiuoti prie Atlan
to. Pirmiausia perskrodėme miesto brukuotas ir 
asfaltuotas gatves. Miestas turi 1,200,000 gyventojų, 
apie 12 universitetų, daugybę privačių ir valdiškų įstai

gų. Taip išnirome iš miesto į geitkelį, kurio šonuose 
prasidėjo kalnų virtinė. Kai kur prie kalnų buvo matyti 
gyvenamieji namai, bet tai ne namai, o tik sukaltos 
iš lentų „pašiūrės", kuriose gyvena biednuomenė. Taip 
man aiškino Anupras. 

Važiuojame toliau greitkeliu, kuris pasidarė 
vingiuotas, kaip kopiant į San Bernardino kalnus 
Kalifornijoje. Skirtumas tik tas, kad čia jie labai žali, 
mažesni, žaliuoja, kaip aksomas, kalnas prie kalno, 
tarpekliai statmenai gilūs, slėniai, kalnai apaugę 
krūmis, medžiais ir pievose marguoja gėlės. Riedame 
pirmyn ir vis kylame aukštyn į kalnus, o kelias vis 
vingiuotas. 

Jau pravažiavome 30 kilmetrų kelio ir dabar la
bai staigiai riedame žemyn ir žemyn. Bevažiuojant ir 
besidairant pradėjo balti, tarsi sniegas, debesys užgulti 
kalnus, slėnius ir kelią. Jau daug kas iš automobilių 
įsijungė naktines lempas, kad nesusidurtu pravažiuo
dami. Pagaliau išnirome į lygumos kelią, apsuptą 
kaliforniškomis palmėmis. Gražu. Rodos, keliaučiau 
po Beverly Hills. kuriame gyvena filmų žvaigždės, mili
jonieriai. Rūkas nuslinko ir pasikabino kalnų aukš
tumoje. Lygumos keliu privažiavome Atlanto 
vandenyno platų smėlio pliažą. Jokiu būdu nesusi
gaudau, kur šiaurė, rytai, pietūs ir vakarai. Tikrai 
pasimečiau kito pasaulio šalyje. Tik tiek susivokiau 
ir nustačiau vakarus, neš ten už kalnų nuslinko ir pasi
slėpė auksinė saulutė. Dar šviesoka. Padariau keletą 
nuotraukų prisiminimui prie Atlanto mėlynų vandenų. 
Vakaras buvo tylus, bangos nebangavo ir nebėgo į 
pliažo krantus. Niekados gyvenime nesapnavau čia 
būti ir gėrėtis mėlynomis tyromis bangomis, žaliais 
kalnais ir vandenyno miražų toliais... 

(Bus daugiau) 
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PLB EKOLOGINĖ 
TALKA LIETUVAI 

PLB ekologinę komisiją iki 
šiol sudaro žurnalistė ir ko
misijos pirmininkė Vida Zalnie-
riūnaitė. Įeina dar antropologas 
ir daug pasireiškęs valdžios 
politinėje veikloje dr. Romas 
Vaštokas. hidroelektrinės jėgos 
inžinierius dr. Česlovas Jonys, 
gamtos taršos srities inžinierius 
Morkus Sungaila, ekologinės 
teisės specialistė Virginija 
Kairytė. PLB ryšininkė yra 
Gabija Pe t r ausk i enė . Ši 
iniciatyvinė grupė kol kas yra 
Toronte , Kanadoje, t a č i a u 
ketina savo veiklą praplėsti ir 
kituose kraštuose, jeigu atsi
rastų susidomėjusių Lietuvos 
ekologine padėtimi. 

Iki šiol komisija visą energiją 
skyrė ryšių užmezgimui su eko
logais Lietuvoje bei konkrečios 
talkos parūpinimu. pvz. specia
lizuotų knygų bei aparatūros 
aprūpinimu. 

Šiuo metu sparčiai ruošiamasi 
kelti Lietuvos ekologinės padė
ties klausimus tarptautinėje 
Helsinkio akto peržiūros konfe
rencijoje ekologijos klausimais 
spalio 16 — lapkričio 3 d., Sofi
joje, Bulgarijoje. Ruošiamas 
memorandumas bei spaudos 
atstovams medžiaga su infor
macija apie Lietuvos ekologinę 
padėtį. Penkių dienu darbui 
Sofijoje, kaip PLB nevaidinęs 
organizacijos atstovas, vyksta 
PLB e ko loginės karm sijos narys 
dr. Romas Vaštokas iš Toronto. 
Kelionės Sonjop i š ė d a s ben 
drai padengs PLB, ^Kanados ir 
JAV LB v a l d y b o s ' ' - * ; '• 

Jau nuo liepos mėnesio ruošia
ma dirva kelti Lietuvos klausi
mus konferencijoje Sofijoje. Per 
Lietuvuf "Bendruomenės dar-
buofl5jOTjau užmegzti kontaktai 
su įvairių kraštų užsienio rei
kalų skyrių darbuotojais. Kar
tu dirbama su Alekau Vtčinsku 
Anglijoj , Ričardu "Bačkiu 
Prancūzijoj, Narcizu Prielaida 
Šveicarijoj, Klemensu Gumaus-
ku Švedijoj, Asta oanionyte 
JAV ir Juozu Daniu, Rita Ru-
daityte ir Rūta Danaityte Kana
doj, ruošiant Sofijon vykstančias 
delegacijas, kad susitiktų su lie
tuvių atstovais Sofijoje bei pri
imtų mūsų memorandumą. In
tensyviai dirbama jau nuo lie
pos mėnesio. Su memorandumo, 
spaudai taikomos medžiagos at
spausdinimu, kel ionės bei 
išlaikymo išlaidom, projekto 

numaty ta k a i n a gali s iekt i 
4,500 dol. Sį projektą organi 
zuoja Gabija Pe t r ausk ienė . 

PLB ekologinė komisija savo 
globoje atsikviečia į Kanadą ir 
JAV vienam mėnesiui Lietuvos 
mastu pas i re i škus į ekologą. 
Sąjūdžio tarybos narį , demokra 
tiniame balsavime išrinktą liau
dies deputatą Zigmą Vaišvilą ir 
jo žmoną Reginą Vaišvi l ienę 
Kanadon jie a tvyks ta spalio mė
nesio gale, o JAV-ėse bus jau 
nuo lapkričio mėnesio vidurio. 
Kelionės pagr ind in i s t iks las — 
suvesti su ekologinės sr i t ies 
žinovais,ieškant paramos Lietu
vai ekologinėje srityje; ta ip 
pat suvesti su valdžios pareigū
nais, kaip pi lnai įgaliotą Sąjū
džio atstovą pokalbiuose, aiški
nant dabar t inę situaciją Lie
tuvoje. Kelionės m e t u t ik imasi 
bus proga l ietuvių visuomenę 
pilniau informuoti apie Lie
tuvos katastrofišką ekologinę 
padėt į to s p a d ė t i e s gyvo 
l iudininko a tpasako j imu . Jo 
kelionę koordinuoja Gabija Pet
rauskienė iš Toronto (tel. 416 — 
(232-0747). 

Kanados LB valdyba Zigmą 
Vaišvilą y r a pakvie tus i pa
skaitai į K LB tarybos suvažia
vimą spalio 28-29 d. Toronte. 
PLB ekologinė komisija bei 
Kanados LB vaidyba ruošia 
pilną programą jo buvimo lai
kotarpiui Kanadoje — Toronte, 
Ot tawoje be i M o n t r e a l y j e . 
JAV-ėse numa ty t a , kad Vaišvi
lai vyks į Washingtoną , New 
Yorka ir Clevelandą, k u r j am 
ta ip pat organizuojama pilna 
programa. Chicagon Vaišvilai 
vyksta ka ip Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo dalyvia i . 

Toronto l i e t u v a i t ė s Nijolė 
Karosaitė ir Rima Gusta inytė 
j au metai laiko ruošia pasau
liniu mas tu l ietuvių žinyną 
, ,Užsienio t i l t a i " . P ro j ek t ą 
globoja KLB valdyba. Spausdi
nama 500 egzempliorių. Dar 
prieš e inan t į spaus tuvę , jau 
per užsakymus pa rduo ta 100. 

Lenkijos l ie tuvių k laus imu 
t eko k a l b ė t i su l i e t u v i š k u 
jaunimu iš tena i a tgvykus iu į 
Jaunimo sąskrydį liepos pra
džioje. Gabijai Pe t rausk iene i . 
Šiuo metu Lenkijos l ie tuviams 
at rodo, ki.d išeivi jos v i sas 
dėmesys s k i r i a m a s Lietuvai , o 
Lenki jos l i e t u v i u v a r g a i 
užmiršti. P u n s k o l ietuviškai 
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Kun. Alfonsas Svarinskas su kongresmanais ir vienu iš jų — kongr. Frank Wolf. kuris lankė 
Permės stovyklą — kun. Svarinsko kalinimo vietą. 

Nuotr. A. Pakštienės 
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BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 636-51 • § 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašoma 
paminėti, kad esate arba^orite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kcdzl* Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-787« 

VIDA SIDRYTE 
TIKRAI DINGUSI 

J a u buvo rašyta apie Vidos 
S i d r y t ė s k e l i o n ę l ė k t u v u 
Pakis tane ir lėktuvo dingimą 
kalnuose. Dabar nėra abejonių, 
kad t a s lėktuvas, kaip rašo du 
anglų alpinistai Stephen Hali ir 
Gavin Edvvards laiške Jonui 
Sidr iui . j aunesn iam Vidos bro
liui, ir kaip juos cituoja ir aiš
k ina Streator , IL, laikraštis 
, ,Times-Press" rugsėjo 27 d. 
laidoje. 

A.a. Vida S idry tė 

J ie girdėjo lėktuvo ū^tmą. J ie 
spėjo, k:->d lėktuvas kalnuose per 
žemai lekia. Bet tuojau lėktuvo 
ūžimas nutilo, ir j ie daugiau 
apie jį nežinojo. Tik vėliau 
patyrė , kai ieškojo Pakis tano 
helikopteriai , apie 700 žmonių4 
prisidėjo ieškoti ir amerikiečiai 
bei angiai , be t lėk .uvo niekur 
nerado. 

Mano, kad t a s lėktuvas, lėk
damas per rūkus , nematė kalno 
ir į j j a ts imušė. Lėktuvas su
judino sniego klodus, gulinčius 
kalne ir ka lno papėdėje, i r 
sukėlė griūtį, kuri palaidojo 
lėktuvą ir tuos 54 keleivius po 
sn iego g r i ū t i m i . Ga l kada 

sniegas aptirps, gal kada bus 
galima pamatyti ir lėktuvo 
g r i auč ius , bet žmonės b u s 
a m ž i n a i palaidot i k a l n ų 
papėdėje ir amžinu sniegu ir 
dulkėmis, kaip kokiame kape. 

Tas p a t s „ T i m e s - P r e s s " 
laikraštis savo redakcijos nario 
Daivid Galillianetti žodžiais 
pasako apie surengtas pamaldas 
Marymount aukštesnės mokyk
los koplyčioje Los Angeles, pri
s imenant aštuonerius metus 
išmokytojavusią ir visų mylimą 
a.a. Vidą Sidrytę. Lėktuvas 
Fokker-27 r esė Vidą. bet nei t a s 
lėktuvas, aei Vida daugiau 
nepasirodė nuo rugpjūčio 25 d. 
Jie žuvo Pakistano kalnuose 
Nanga Parbat. 

Šiose pamaldose dalyvavo šei
mos n a r i a i , m Rytojai i r 
mokinės, kurios savo mokytojos 
šypsnį ir jos malonius žodžius 
visuomet gerai atsimena, ją 
myli ir gerbia. Šeimos vardu 
kalbėjo vyriausias brolis Rai
mondas ir prašė nesiųsti gėlių, 
o aukoti tik tai Marymount 
mokyklai, kurioje Vida dirbo ir 
dės t ė Vaka rų civi l izaci ją , 
psicho' ;įją ir meno teoriją. 

Apie V dą Sidrytę kalbėjo su 
didele pagarba tiek mokytojos, 
tiek mokinės. Bet jos butas j au 
buvo tuščias, nors ten anksčiau 
kabėjo lietuviški s imboliai , 
tautiniai drabužiai, kuriais j i 
didžiavosi. 

\ n. Vida Sidrytė buvo trečia 
ga>.sios daktarųRiimydo ir a.a. 
dr. Giedrės Sidrių duktė. Ji 
baigė Notre Dame universitetą, 
padarė magistro laipsnį Urba-
nos I l l ino is u n i v e r s i t e t e . 
1977-1979 metais savanoriškai 
buvo mokvtoja Vasario 16 gim
nazijoje Vokietijoje. Puik ia i 
mokėjo lietuviškai ne tik kal
bėti, bet ir rašyti bei skaityti . 

Bet, anot jos kolegės, ji mėgo 
keliones ir niekada nieko nebi
jojo. Nebijojo ir šį kartą vyk
dama į Indiją, o paskiau į 
Pakistaną. 

Ta proga Los Angeles poetė ir 
rašytoja Alė R ū t a parašė 
specialų eilėraštį, kuris buvo 
prisiminime angliškai paskai
tytas. Parašė jį lietuviškai. 

NETEKTIS 
Šio pasaulio dundesiai ištirpo 
Tavo peržengtos ribos tyloj. 
Maldai kylanti ranka suvirpa, 
Apsupta nakties gilios. 

Ar pasaulio vaizdas klupo 
priešais gęstančias akis? 
Ar maldoj sustingo lūpos, — 
Kas paklaus, kas atsakys? 

ATIDARĄ APŽIŪRĖJIMUI 
Sakmadlan( nuo 1 Iki 4 v. p.p. 

6751 W. 59 8t . — 3 mieg. mū
rinis namas 25 metų senumo; gražus, 
įrengtas rūsys; 2 auto. garažas; daug įvai
rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui ^•ambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chlcago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

-

OMK„ KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

=*r MISCELLANEOUS 

V 

Dr Vilna K(>relvt«> praveda Tautos Šventės p r ^ a m a Jaunimo centre. 
Nuotr V. A. R a č k a u s k o 

gimnazijai r e ika l ingas bent 
v ienas komplektas išeivijoje 
išleistos Lietuvių Enciklopedijos 
bei l ietuvišku šriftu rašomų 
mašinėlių jų vienintel iam lie
tuv iškam laikraštėl iui Aušrai. 
A u š r o s l e i d i m o s u n k u m u s 
laiške atpasakojo ir prašymą 
pagalbos perdavėjos redaktorė. 
Jauč iama, kad šiuo metu iš 
išeivijos viskas eina į Lietuvą. 

Iš pačios L ie tuvos puns
k i e č i a i š i u o m e t u jau
čia didelį dėmesį. Neseniai 
lankėsi A. Brazauskas ir „pado
vanojo" taut in ių drabužių bei 
muzikf.> instrumentų. Žmonės jį 
ši l tai priėmė. Daug jaunimo 
plaukia lauk iš Lenkijos studi
joms Lietuvoje. Ten ir apsigyve
na. Norėtų, kad būtų sudarytos 
sąlygos Lenkijos lietuvių jau
nimui studijuoti Vasario 16 
gimnazijoje. 

Toronte yra didžiausia Len
kijos lietuvių kolonija išeivijoje. 
Yra galimybė sudaryti talkos 
Lenkijos lietuviams komisija. 
Norėtų glaustis prie PLB 

Pagal Sąjūdžio reikalų vedėjo 
V. Čepaičio prašymą šiuo metu 
vyksta apklausinėjimas per 
kraštų valdybas, kas kiek ir ko 
yra parūpinę Lietuvai, ypač 
liečiant dovanas Sąjūdžiui. Jų 
pageidavimu bandoma suvesti 
vienerių metų talkos Sąjūdžiui 
apžvalgą. 

Jaun imo sąskrydžio metu V. 
Vokietijoje, PLB pastangomis 
Sąjūdžio būstinei i š rūp in ta 
Xerox mašina, kurią sėkmingai 
parsivežė sąskrydyje dalyvavę 
Sąjūdžio tarybos nariai. Kaina 
4.000 dol. Tikimasi lėšos bus 
a tgau tos iš geradarė* New 
Yorke. 

Oahi jn 

Laiškas 
LIETUVIŲ DAKTARŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Viešnagės metu Chicagoje 
turėjau laimę dalyvauti pasau
lio ir Amerikos gydytojų suva
žiavime rugsėjo 2-3 dienomis. 
Suvažiavime iš Lie tuvos 
dalyvavo 10 gydytojų ir medi
cinos darbuotojų, kur iuos , 
viešinčius Chicagoje pas gimi
nes ar pažįstamus, suvažiavimo 
organizatoriai maloniai pakvie
tė dalyvauti. 

Suvažiavimas nepasižymėjo 
dideliu skaičiumi dalyvių, bet 
jis man paliko neišdildomą 
įspūdį. Įrašiau į magnetofono 
juostas visas skai tytas pa
skaitas, kad grįžusi Lietuvon ga
lėčiau kolegoms plačiai papa
sakoti apie naujausius medikų 
pasiekimus Amerikoje. 

„Draugą", besilankydama čia, 
skaitau su dideliu įdomumu, 
tad noriu per jį nuoširdžiai 
padėkoti suvažiavimo organiza
toriams, o ypač dr. A. Vanagū-
nui ir jo žmonai,taip maloniai 
globojusiems mane, bet ypač už 
suteiktą galimybę save pratur
tinti profesinėmis žiniomis. 

I r e n a Vilimienė 

NUODINGAS PLOTAS 
CHICAGOJE 

Chicagos vakaruose , kur 
dabar yra Goodwill Industry 
nuosavybė, 8 akrų plote po žeme 
yra bakai su nuodingais chemi-
ka l a i s , pas i l ikus ia i s nuo 
anksčiau čia buvusio fabriko. 
Bijomasi, kad, bakams ar vamz
džiams prarūdijus, šie chemi
kalai gali pasklisti. 

A R K I V Y S K U P I J O S 
KONGRESAS 

Chicagos arkivyskupija spalio 
14 d. Quigley South seminarijos 
rūmuose, 7740 So. Western 
Ave., šaukia diecezinį kongresą. 
Bus svarstomi sielovados, doro
vės, liturgijos ir kiti klausimai. 
Pakviesta garsių paskaitininkų. 
Pradžia 9:15 v.r., 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30°/o pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šd*rbatt«< Mayar del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. < 
Chicago, IL 60629 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per ?;!ę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

• duomenimis. Ši knyga gražia: išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60829 

KRYŽKELES 
Bronio Railos ketvirtasis radijo prakalbų į Lietuvą 

rinkinys, apimantis 1986-88 metų laikotarpį ligi vėliausių va
saros įvykių Lietuvoje. Rinkinyje sudėta 111 įvairios tema
tikos kalbų tekstai, pokalbiai su rašytojais bei papildomi 
autoriaus pasisakymai. 

Knyga padalinta į 9 skyrius, kur ryškiai, principingai ir 
glaustai nagrinėjamos temos apie naująjį gorbačiovinį „mąs
tymą" ir „perestroiką", apie nepranykusius sovietinius 
šešėlius Lietuvoje, mūsų istorijos prievartavimus ir klastotes, 
apie tarybinės buities krislus ir rakštis bei daugelį kitų margo 
Lietuvos gyvenimo akimirkų. Atskiri skyriai apie lietuvių rezis
tencijos didybę ir tragiką, apie kai kurias užsienio ir Lietuvos 
rašytojų knygas su aptarimais ir kritika, ir dar apie daugelį 
kitų-,,klajonių per siaubo šiukšlynus". 

Stambus veikalas, 480 puslapių. Gera dovana giminėms 
ir draugams iš Lietuvos. 

Kaina su persiuntimu JAV kainuoja 12.50 dol., Illinois 
gyv. dar prideda 80 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„Draugas" 
4548 W. 63rd St. 

Chlcago. IL 60629 

• 



Tautos šventės minėjime lietuvių būrys prie Laisvės paminklo Jaunimo centro sodelyje. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

ROOSEVELTO PATIKĖTINIS 
APIE PABALTIJO VALSTYBES 

S. P U K N Y S 

Harry Hopkins buvo preziden
to Roosevelto asmeniškas pati
kėtinis ir i lgamet is patarėjas 
vidaus ir užsienio politiniais 
klausimais. J i s dalyvavo visose 
antrojo pasaul inio karo konfe
rencijose ir a ts tovavo Roose-
veltui asmeniškuose susitiki
muose su S ta l inu , Churchiliu, 
Edenu ir k i t a i s . 

Knygoje „Roosevelt and Hop
kins" r a n d a m a nemaža medžia
gos apie Pabalt i jo valstybes. 
Knygos 708 ir 709 puslapiuose 
telpa Hopkins 1943 m. kovo 15 
d. u ž r a š a i a p i e Roosevelto 
pašnekesį su Edenu apie Pabal-
tįjLHopkins rašo: „Prezidentas, 
Eden ir aš v a k a r dienos vaka
rienės metu smulkia i aptarėme 
būs imos p o k a r i n ė s Europos 
geografines problemas. Edeno 
nuomone, ka ru i pasibaigus, bus 
nepapras ta i s u n k u susitarti su 
Rusija. Aš pak laus i au Edeno, 
kokie bus Rusijos reikalavimai 
karui pasibaigus ir susėdus prie 
taikos stalo. Edenas pasakė, kad 
p i rmas re ika lav imas , be abejo, 
bus p r i p a ž i n i m a s Pabal t i jo 
valstybių įsijungimo į Sovietų 
Sąjungą. S ta l inas užsispyrusiai 
tvirt ina, kad Pabaltijo valstybės 
pačios nubalsavo įsijungti į So
vie tų Sąjungą. P rez iden ta s 
Rooseveltas te igė , kad toks 
Sovie tų r e i k a l a v i m a s bū tų 
nepalankiai su t ik t a s Ameriko
je ir Anglijoje. Iš kitos pusės, jo 
m a n y m u r e a l i a i ga lvojant , 
Vokietijai k r i tus , rusų armijos 
jau bus užėmusios Pabaltijo 
valstybes ir n iekas negalės jų iš 
ten išvaryti . Prezidentas teigė, 
kad A m e r i k a rag ins Rusiją 
neįjungti Pabalt i jo į Sovietų 
Sąjungą, kol tuo reikalu bus 
p raves tas p lebisc i tas . Prezi
dentas buvo nuomonės, kad 
P a b a l t i j o v a l s t y b ė s t u r ė t ų 
palaikyt i t a m p r i u s ekonomiš
kus i r k a r i š k u s ryš ius su 
Sovietų Sąjunga. Edenas laikėsi 
nuomonės , k a d Sta l inas su 
t o k i u R o o s e v e l t o s i ū l y m u 
nesut iks ir užsispyrusiai reika
laus, kad Amer ika ir Anglija 

sut iktų su Pabaltijo valstybių 
įjungimu j Sovietų Sąjungą. 
Prezidentas teigė, je igu ta ip 
atsitiktų, tai nusileidimą įjungti 
Pabaltijį į Sovietų Sąjungą, 
tektų panaudoti kaip priemonę 
kitoms nuolaidoms iš Stalino 
išgauti" . 

Edenas savo atsiminimuose 
apie šį pokalbį taip rašo: „Mano 
nustebimui prezidentas nebuvo 
priešingas Pabaltijo valstybių 
p r i jung imui prie Sov ie tų 
Sąjungos, pateisindamas, kad 
Pabalt i jy galima b ū t ų pra
vesti plebiscitą. Prezidentas 
daugiausia rūpinosi ir teiravosi 
mano nuomonės, a r gal ima 
pasitikėti Sovietų vadais ir ar 
gal ima bus po karo drauge su 
jais dirbti". 

H. Hopkins aprašo 1943 m. 
kovo 16 d. pokalbį su Litvinovu. 
J is rašo: „Laike v a k a r i n i o 
pašnekesio aš paklausiau Lit-
vinovo, kokie bus Rusijos rei
kalavimai, susėdus prie taikos 
stalo. Jis pasakė, kad pir
miausia jie nori turėti Pabalti
jo valstybes. Rusija j a s laiko 
Sovietų Sąjungos dalimi. Isto
riškai Pabaltijys visuomet buvo 
Rusijos dalis ir svarbiausia, kad 
Pabaltijys yra Rusijai reika
lingas saugumo sumetimais" . 
(713 p.) Teherano konferencijos 
metu Stalinas kategoriškai pa
reiškė Roosveltui: „Pabaltijo 
valstybių žmonės išreiškė savo 
valią, nubalsuodami prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos, ir šis 
klausimas daugiau nediskutuo
t i n a s " (782 p.). 

Faktiškas Pabaltijo kraš tų 
prijungimas prie Sovietų Są
jungos įvyko, pasirašius slap
tas Molotovo-Ribbentropo su
ta r t i s 1939 m. Nei Rooseveltas, 
nei Churchilis, nei Edenas tų 
slaptų sutarčių nežinojo. Stali
nas juos visus apgavo. 

I r šiuo „ a t v i r u m o " me tu 
Maskva slepia tas slaptas sutar
tis ir nenori Pabaltijo isto
r ikams parodyti jų originalo. 
Sutar tys slypi neprieinamuose 
Sovietų Sąjungos archyvuose. 

MOSU KOLONIJOSE 
Kennebunkport, ME 

V Y T E N I O VASYLIŪNO 
V A R G O N Ų K O N C E R T A S 

Dalyvavęs ir paskaitą skaitės 
iš astrofizikos tarptautiniam su
važiavime geomagnetikos ir 
aeronomijos Anglijoje, ir atlikęs 
vargonų koncertą Exeter De-
von, Anglijoje, Vytenis Vasy-
l iūnas a tskr ido į Bostoną ir iš 
ten atvažiavo į Kennebunkpor-
tą. Kennebunkporte rugpjūčio 3 
dieną buvo vasarotojų choro 
koncertas, k u r i a m Vytenis diri
gavo ir akompanavo. Rugpjūčio 
6 dieną jis akompanavo solistei 

Daivai Mongirdaitei ir rug
pjūčio 8 dieną 8 v.v. atliko 
vargonų koncertą pranciškonų 
koplyčioje. Jo programos dalis 
buvo ta pati kaip ir Anglijoje, 
tik vietoje Juzeliūno vargonų 
koncerto jis čia grojo Felix 
Mendelsohn Bartoldy sonatą. 

P rogramą s u d a r ė m a ž a i 
mums žinomų kompozitorių vei
kalai. Joseph Theinberger (1839 
-1901) sonata Nr. 6 es moli, 
Op. 119 Rheinberger savo vei
kaluose jungė griežtą klasikinę 
formą su 19 šimtmečio roman
tizmu. Vytenis ant nedidelių 
vargonų pagrojo šį didingą 
veikalą, naudodamas kontras

t inius registrus ir parodęs gerą 
t e c h n i k ą . Ypač s p a l v i n g a i 
praskambėjo baigiamoji fuga. 

H e r m a n Schroeder (1904-
1984), b ū d a m a s K o e l n o 
katedros vargonininkas ir Bon-
nos konservatorijos profesorius, 
turėjo į takos, re formuojan t 
katal ikų bažnytinę muziką, at
palaiduojant ją nuo 19 šimt
mečio giedojimo arba romantiz
mo. Schroeder veikalai y r a 
Dagrįsti gregorianiniu giedo
jimu. Vytenis atliko šio kom
pozitoriaus veikalą vardu ,,Or-
dinarium pro organo" — moder
nus veikalas, didžiai skyrėsi 
nuo pirmojo ir paskutiniojo vei
kalo programoje. 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847), elegantiški ir gilūs 
veikalai kurių vieną Sonata D-
moll op. 65, nr. 6 grojo Vytenis 
šiame koncerte. Sonata pi lna 
me lancho l i jo s , v i l t i e s ir 
džiaugsmo praskambėjo ka ip 
viena religinė, sielą kel iant i į 
dangų, giesmė. 

Dalyvavęs su solistu An tanu 
Kebliu bei Julium Veiblaičiu šv. 
Mišiose, kur jie atliko muzikinę 
dalį už a.a. Mečį Petrų, Staknių 
šeimos mirusius. Dalyvavo už 
savo tėvą a.a. Izidorių Vasy-
l iūną Mišiose, a t n a š a u t o s e 
pranciškonų koplyčioje. Vytenis 
rugpjūčio 10 išvyko į Bostoną, 
iš ten namo į Vokietiją. 

E .V. 

P O E Z I J O S V A K A R A S 

Kada Kennebunkporte pasi
rodo rašytojas A. Landsbergis, 
kyla mintys apie l i teratūros 
vakarą. Šiemet šalia rašytojo A. 
Landsbergio dar vasarojo Ada 
Ust i jauskienė, Al ina Stak-
nienė. Rugjūčio 4 d., 4:30 vai. 
auditorijoje buvo su ruoš t a s 
vakaras vardu Nakt i s ir atgi
mimas Lietuvos poezijos. 

Rašytojas Landsbergis pra
džioje suš i ldė k l a u s y t o j u s 
l inksmų istorijėlių pasakojimu 
iš savo gyvenimo ir toliau priėjo 
prie r imtos programos. 

Poezija tur i didelę re ikšmę 
bet kur iam dvasiniam atgimi
mui. Rašytojas A. Landsbergis 
pakvietė Adą Ust i jauskienę 
paskaityti K. Inčiūros eilėraštį 
parašytą poetui būnant Sibire. 
Pakaitomis su Ada Usti janaus-
kiene ir l i teratūros kr i t ike Ali
na Stakniene bei rašytoju A. 
Landsbergiu buvo skaitomi eilė
raščiai, rašyti tamsiam Sibire, 
pilni beviltiškumo ir skausmo. 
Toliau buvo laikotarpis, kada 
poetai rašė prisidengę metaforo
mis, kad išreikštų savo min t i s 
tau ta i . Naudodami metaforas 
poe t a i i š r e i š k i a į v a i r i u s 
jausmus, kurie gali būti įvairiai 
interpretuojami. Paskutinis lai
kotarpis, kuris vyksta dabar ir 
kurio atstovas yra poetas S. 
Geda, kalba aiškia kalba apie 
mūsų lūkesčius ir svajas. Tai 
yra viena svajonė — nepriklau
somybė. Mūsų buvusi nepri
klausomybė tampa idealu ir 
kelrodžiu būsimoms kartoms. 

Poezijos vakare dalyvavo tik 
klausytoju, nes per vėlai atvyko 

į Kennebunkpor t poetas L. 
L ė t a s , k u r i s p a s a k ė ke l i s 
žodžius programai pasibaigus. 
Vakaras sutraukė nemažą skai
čių klausytojų. 

E.V. 

Seattle, WA 
P A B A L T I E Č I Ų G E G U Ž I N Ė 

Darbo dienos savaitgalį įvyko 
trečioji metinė Seattle pabaltie-
čių gegužinė latvių Kursą sto
vyklavietės patalpose. Dalyvavo 
gražus ska ič ius l ie tuvių, o 
jaunos šeimos pasinaudojo pro
ga s t o v y k l a u t i be i ap t a r t i 
vaikučių lietuvišką veiklą bei 
mokslus a te inančiais metais. 
Nebuvo klausimo, kad veiks ir 
toliau praeitą rudenį įsisteigusi 
lietuviška mokyklėlė, o Irena 
Blekytė-Johnson toliau vado
vaus vaikų tau t in ių šokių ra
teliui. 

N A U J I M O K S L O METAI 

Rugpjūčio 30 d. l i tuanist inė 
mokyklėlė pradėjo veikti antrus 
metus. J aunas savanoris moky
tojas Linas Erlingis džiaugiasi, 
kad į lietuviškas pamokas ne 
tik t ie patys vaikučiai sugrįžo, 
bet taip pat pasirodė 5 nauji 
mokiniai. Mokyklėlė veikia kas 
antrą šeštadienį Alan ir Kathie 
Moritis namuose, Bellevue. 

L I E T U T I S P R A D Ė J O 
R E P E T I C I J A S 

Seattle taut in ių šokių ratel is 
„Lietutis" pradėjo savo devintų 
metų veiklą. Šiuo laiku „Lie
tučio" gretose dalyvauja 30 
šokėjų (24 lietuvių kilmės ir 6 
„garbės l ietuviai" , t.y., maišy
tų šeimų žmonos ar vyrai nelie
tuviai, kurie su savo entuziaz
mu puoselėja lietuvišką kultū
rą). „Lietučio" būsimas pasiro

dymas numatomas lapkričio 18 
d. 3 vai. p.p. Nordic Heritage 
muziejuje Sea t t l e , Yulefest 
piogramoje. „Lietutis" taip pat 
išleido savo ženklelį, — tai saga 
baltu fonu, ant kurio pavaizduo
tas t r i spalvis l ie tsargis su 
žodžiu „Seattle", tulpės, lietus 
ir žodis „Lietutis". Ženkliukus 
ga l ima užsisakyti pas Zitą 
Petkienė, 6216-105th Avenue 
NE, Ki rk land, WA 98033. 
Kaina su pers iunt imu 5 dol. 

L I E T U V O S ALPINISTAI 
S E A T T L E 

Penki alpinistai iš Lietuvos 
svečiavosi Seatt le beveik ištisą 
rugpjūčio mėn. Savo viešnagės 
metu turėjo daug progų kopti 
į Washingtono valstijos garsią
sias viršūnes, įskaitant ir Mt. 
Rainier. Vienas iš alpinistų 
netyčia a ts iskyrė nuo savo 
draugų prie Mt. Stuar t ir jam 
teko vienam pernakvoti ant 
kalno. Taip pat buvo susitikęs 
mešką. Alpinistas pasakojo, 
kad, žinodamas negalint bėgti 
nuo meškos , nes j i grei t 
pasivytų, o kad tokiu atveju 
reikia daug triukšmo sukelti, jis 
drąsiai užtraukė „Ant kalno 
mūra i" . Washingtono valstijos 
meška, mandagiai išklausius 
lietuvišką dainelę, pagaliau 
atsiprašė ir dingo miške... 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. spalio mėn. 5 d. 

U N I V E R S I T E T A S NORI 
GOLDBLATT RŪMŲ 

De Paul universitetas sudarė 
planą įgyti ir pertaisyti Gold-
b la t t rūmus savo klasėms. 
Kainuotų 69 BtriL dol. Tuo tar
pu De Paul universitetas yra 
vienintelis pasisiūlęs pirkti tuos 
Chicagos centre uždarytus Gold-
blat t krautuvės rūmus. 

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

• 

A.fA. 
JONAS VIŠČIUS 

Buvo gimęs 1919 m. kovo mėn. 8 d. 
Mirė 1982 m. spalio mėn. 9 d. 
Jau prabėgo septyneri liūdesio metai, kai mano brangus 

Jonas su gelstančiais rudens medžių lapais iškeliavo i amžiną 
gyvenimą. Bet Tu brangus Jonai, tebesigyvas mano širdyje 
ir mintyse ir būsi gyvas tol, kol aš gyvensiu. Laukiu Tave 
kas dieną sugrįžtant, bet viskas veltui. Matau Tave ir girdžiu 
Tavo balsą visur, o dažniausiai mano skausmu ir gailesčiu 
pripildytoje širdyje. 

Brangiam a.a. Jono atminimui liūdno? sukakties proga 
už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Bridgeporte, Chicagoje, spalio mėn. 8 d., 10:30 v. 
ryto. 

Liūdinti Valerija 

DVIDEŠIMT METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Pulk. PETRO 

GENIO 
Savanorio Kūrėjo 

Vyčio Kryžiaus 
Ordino Kavalierius 

Mūsų brangaus ir mylimo vyro, tėvelio, senelio ir pro
senelio mirties sukaktį minint, šv. Mišios už jo sielą bus atna 
šaujamos T. Jėzuitų koplyčioje spalio mėn. 8 d., sekmadienį. 
11:15 vai. ryto. 

Maloniai prašome buv. jo draugus ir pažjsl amus i 
jį savo maldose. 

UŽDARYS FORT 
SHERIDAN BAZĘ 

JAV senatas nusprendė užda
ryti 86 kariuomenės bazes, jų 
tarpe ir Chicagos š i au rė j e 
esančią Fort Sheridan. 

G A R Y T E R Š I A E Ž E R Ą 

Kovai su ta r ša įstaiga iškėlė 
b y l ą p r i e š G a r y mies tą , 
re ika laudama 20 mil. pabaudos 
dėl to, kad miestas nesiliauja 
leidęs t a r š a l u s į Michigano 
ežerą. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
provaikaičiai. 

žentai, vaikaičiai ir 

A.tA. 
MARIJONA MARTINKIENĖ 

(VEDEIKAITĖ) 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. spalio 3 d., 8:00 vai. vak. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas; duktė Sofi

ja Martinkutė; Lietuvoje sesuo Stasė Bagdonienė su šeima; 
Amerikoje Michalena Vilutis su šeima; Gabrielius Rudavičius 
bei kiti Lietuvoje ir Amerikoje giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Tauragės klubui. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, penktadienį, spalio 

5 ir 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 7 d. Is koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras ir duk tė . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
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P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 
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 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

tk 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATAIKAUJA CHICAGOJE BEI PRIKMIKSi U OSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. spalio mėn. 5 d. 

x Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos visuotinis na
rių susirinkimas bus sekma
dienį, spalio 15 d., 12 vai. 
„Seklyčios" patalpose. Laiku 
nesusirinkus kvorumui, po pu
sės valandos vyks susirinkimas, 
kuris bus teisėtas, nežiūrint 
susirinkusių narių skaičiaus. 
Visi nar ia i prašomi la iku 
atvykti. 

x Bernardui Brazdžioniui, 
buvusiam „Ateities" žurnalo 
redaktoriui susirgus ir negalint 
atvykti j „Ateities" žurnalo 
vakarą spalio 28 dieną, visa to 
vakaro programa yra keičiama. 
Kaip? Sekite spaudoje. 

x Dr. Marytė Gaižutienė 
spalio 13 d. St. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje skaitys 
paskaitą apie grybus ir pa
aiškins, kaip ir kokius grybus 
galima rinkti. Spalio 15 d., sek
madienį, New Buffalo, Mich., 
M. Gaižutienės vadovaujami, 
visi galės pagrybauti. 

x Smuikininkė Linda Velec-
kytė spalio 28 d. New Yorke 
atliks dalį programos koncerte, 
kurį rengia Lietuvių Fondo 
įgaliotinė Lilė Milukienė. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas V. Pavlovskis 
ir estų pirmininkas J. Simonson 
rugsėjo 30 d. JBANC posėdyje 
Washingtone aptarė ateinančių 
12 mėnesių bendros veiklos 
planus. Visi drauge parašė 
bendrą raštą JAV prezidentui 
George Bush Pabaltijo valstybių 
reikalu. Taip pat pasiuntė tele
gramą viceprezidentui Dan 
Quayle, dėkodami už palankų 
pabaltiečiams pareiškimą. 

x Vilniaus universiteto an
samblio plokštelių ir kasečių 
bus galima įsigyti atsilankius j 
„Margučio" rengiamus kon
certus. Koncertai bus spalio 7, 
8, 9 dienomis Jaunimo centre. 
Bilietai iš anksto gaunami Vaz-
nelių parduotuvėje ir „Mar
gučio" raštinėje. 

x Tautos fondo vakarienė 
ir stambesnių aukotojų pagerbi
mas spalio 1 d. praėjo su rekor
diniu pasisekimu. Dosnūs 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
sudėjo 18,200 dol. Lietuviškoji 
išeivija džiaugiasi pagerėjimu 
Lietuvoje. Kol okupacinės jėgos 
nebus išvestos iš Lietuvos, ne
galim sumažinti savo pastangas 
kovoje už nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą. 

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius nuo
širdžiai dėkoja dr. R. Povilai-
čiams už 25 dol. auką, įteiktą 
a.a. Edvardo Sabo atminimui. 

x Ieško J o n o Markaus , 
gyv. 3920 Re vėre Ave., Los 
Angeles, tėvo sesers Konstan
cijos Kudirkos, gyv. 4337 So. 
Washtenaw, Chicagoje, iki 1959 
m., taip pat seserų Magdės. 
Marijos ir Onos Markevičiūčių. 
Ieško Antano Markevičiaus 
duktė Eugenija Spirina, 
Žirmūnų 130-76, Vilnius 
232012, Lithuania. Visi kilę iš 
Rusninkų km., Mikoliškių visč., 
Marijampolės apskr. 

x Linksma, ge ra ir smagu 
bus „Ateities" žurnalo vakare, 
kuris įvyksta šeštadienį, spalio 
28 d.. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Vakare — jaunimo 
kūrybos premijos, nuotaikinga 
programa, vaišės ir šokiai. 
Vietas , ,Ate i t ies" žurnalo 
vakare rezervuoti skambinant 
434-2243. 

(sk) 
x A. a. Vincento Dragūnai-

čio penkių metų mirties proga 
spalio 7 d., šeštadienį, 8:30 v.r. 
Jėzuitų koplyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
prisiminti jį maldoje. 

(sk) 
x Už a.a. Stefą ir a.a. Stepą 

L u k a u s k u s šv. Mišios bus 
atnašaujamos Lietuvių Misijoj, 
Lemonte, spalio 7 d. 8 vai. ryto. 
Po Mišių bus paminklo pašven
tinimas Šv. Kazimiero kapi
nėse. Maloniai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti ir kartu dalyvauti su 
mumis. Liūdinti šeima. 

fsk) 

Advokatas Jonas Cibai t is 
6247 S. Kedzie Avcnue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.' 
ii ' še$tad. 9 v. r. iki 1 v a i d. 

x Renata Ramanauskaitė, 
inž. Liūdo ir Albinos Rama
nauskų jauniausia dukra, bir
želio 11d. Illinois Universiteto 
Architektūros College Chica
goje baigė meno ir miesto plana-
vimo studijas, įgydama 
Bachelor of Fine Arts in In-
dustrial Design diplomą. Visa 
Ramanauskų šeima aktyviai 
reiškiasi lietuvių skautiškoje 
veikloje. Renata priklauso Aka
deminiam skautų sąjūdžiui ir 
kitoms jaunimo organizacijoms. 
Už pavyzdingą vadovavimą 
„Aušros Vartų" tunto skaučių 
draugovei buvo pakelta į pa-
sV autininkės laipsnį. Renatai 
linkima sėkmės moksle, profe
siniame darbe ir nenutrūksta
mos veiklos lietuviškose or
ganizacijose. 

x Stasio Venckaus, Vinco 
sūnaus, brolių ir sesers vaikų 
ieško jų pusseserė Stefanija 
Venckutė-Savickienė, Ligoninės 
7-8, Klaipėda 235800, Lithua
nia. Jis buvo gimęs Šilalės visč., 
Tauragės apskr. Sesuo gyveno 
Chicagoje. Tėvelis mirė 
Vainute, buvo gimęs 1885 m. 

x L i n a s Lau ra i t i s , In-
verness, 111., lietuviško žodžio 
rėmėjas, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, su prenume
ratos pratęsimu atsiuntė visą 
šimtinę. Labai dėkojame. 

x J B Wordley & Associates 
Editorial and Writing Con-
sultants, partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, patar
nauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

(sk) 
x Š.m. spalio 8 d. 10 vai. r., 

s ekmadien i , Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, vienerių metų mir
ties sukakčiai paminėti, šv. Mi
šios bus atnašaujamos už a.a. 
Onos Kunigundos Orentienės 
sielą. Nuoširdžiai kviečiu gimi
nes, draugus ir pažįstamus Šiose 
šv. Mišiose dalyvauti ir 
pasimelsti už a.a. mano mamą. 
Sūnus. (Sk) 

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

' VI 7-7747. 
("sk:" 

IŠ ARTI IR TOLI 

„Draugo" jubiliejiniam minėjime Martiniąue salėje rugsėjo 24 d. Iš kairės sėdi: dr. G. Kriau
čiūnienė, D. Bazienė, M. Remienė, A. Šulaitienė, J. Šulaitis, sol. R. Mastienė, dr. B. Biskienė 
ir T. Blinstrubas; stovi: V. Bazis, V. Mastis, G. Biskis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VILNIAUS ANSAMBLIS 

Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblis lankysis Chica
goje ir spalio 7, 8, 9 dienomis 
koncertuos Jaunimo centre. An
samblio meno vadovas ir režisie
rius yra Vidas Aleksandra
vičius. Choro vadovas ir diri
gentas Vytautas Abaris . 
Kanklių grupės vadovė Daiva 
Čičinskienė. Šokių grupės va
dovai Tamara Kalibataitė ir 
Henrikas Uznys. Orkestro 
vadovas Kastytis Mikiška. 
Drauge atvyko Vilniaus uni
versiteto prfesorius, Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio tarybos 

x Dr. Laima Feldman, Swit-
zerland, Europe, Ramunei Di-
čius, Glendale, Cal., tarpinin
kaujant, pratęsė prenumeratą, 
grąžino laimėjimų šakneles ir t a 
proga pridėjo 40 dol. auką. Dr. 
L. Feldman skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x E. J a s n a u s k a s , Yucca 
Valley, Cal., pratęsė prenume
ratą, grąžino laimėjimų šakne
les su 10 dol. auka ir 50 dol. 
dienraščio palaikymui, o laiš
kutyje rašo, kad visam „Drau
go" personalui linki sėkmės, ne
nuilstamai ir toliau dirbti kaip 
iki šiolei. E. J a snauską 
skelbiame garbės prenumerato-
rium, o už aukas labai 
dėkojame. 

x J u l i u s B a r a k a u s k a s , 
Stayner, Ont., Kanada, mūsų 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą atsiuntė 
110 dol. kanadiškų. Labai 
dėkojame. 

x Juozas Linartas , A. A. 
Stankus, V. Chaves, V. Butikas, 
Irena Morkūnas, A. Smilga, 
Juozas Gasperas, J. Čyvas, D. 
Eitmanas, M. Baukus, J. Špake-
vičius, B. R. Sriubas, R. Almi
nas, A. Viliušis, S. Augonis pra
tęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams su 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x L. Kulikauskas, G. Juod-
walis, Vincas Kačergius, Ed-
ward Shilling, M. Kuras, A. 
Brazdžionis, Bruno Lukas, Ro-
bert Mingėla, J. Stumbrys, K. 
Marcinkus, St. Jurgilas, J. Mo
tiejūnas, dr. V. Darnusis, V. 
Kleivienė, pratęsdami prenu
meratą, pridėjo po 10 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Uršulė Skrobutanas , Te
rese Balnionis, Izabelė Stončius, 
Janina Pileckas, Vacys Num-
gaudas, Vincas Urbonas, Anta
nas Kleiza, Stasys Cėsna, 
Juozas Poškus, Philomena 
Peleckas, Juozas Sabrinskas. 
visi lankėsi „Draugo" ad
ministracijoje, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams 
su 10 dol. auka. Labai dėko 
jame. 

narys Bronius Genzelis. 
Ansamblio nariai: Artūras 

Ališauskas, Rūta Adomaitytė, 
Jaunutis Rimtautas Atkočiū
nas, Rita Balandienė, Ligita 
Butytė, Eglė Bungardaitė, 
Renata Bendoriūtė, Kęstutis Či-
činskas, Darius Čeburnis , 
Nomeda Daugvilaitė, Vidas 
Drėgva. Eglė Griciūtė, Kęstutis 
Grigoras, Daiva Juknytė, Julita 
Kuzmmaitė. Erika Kašėtaitė, 
Vygantas Kazlauskas, Saulius 
Kalvaitis, Robertas Laucius, 
Eugenijus Lesinskas, Vygantas 
Miškeievičius, Arvydas Pacevi-
čius, Daiva Pacevičiūtė, Jolita 
Paukštytė, Saulius Racevičius, 
Svetlana Raleva, Raimundas 
Ražanauskas, Aušra Ražanaus-
kienė-Kalvaitytė, Ringaudas 
Ručys, Renata Rizgelienė-Šim-
kūnaitė, Saulius Racevičius, 
Daina Sirvydaitė, Raimundas 
Savukynas, Jūrate Svičiulytė, 
Arūnas Šiukšta, Gediminas 

• Talutis, Alvydas Tirius, Virgi
nija Tamošiūnaitė, Gintautas 
Vasiulis, Rasa Žiukaitė, Rūta 
Žvinklytė ir Iveta Žvironaitė. 

- P . 

RUDENS FESTIVALIS 
! 

Sv. Antano parapija Cicero, 
Kazimieras Razma vadovauja 
Oktoberfest spalio 14 ir spalio 
15 dienomis parapijos salėje. Šis 
renginys, jau tapęs metine tra
dicija, suburia bendron šeimon 
visas etnines grupes, kurios 
glaudžiasi prie šios lietuviškos 
parapijos. Parapijos administra
toriaus kun. dr. J. Šarausko 
globoje šio renginio komitetai 

jam ruošiasi jau keli mėnesiai, 
vadovaujami Mary Zailskienės, 
Beata Parke ir kun. Matt 
Brophy. 

Šeštadienį ir sekmadienį besi-
tęsiančiame festivalyje įvairios 
parapijos organizacijos turės 
žaidimų būdeles, rankdarbių 
krautuvėles, pyragų ir kitų 
kepsnių pardavimą bei įvairių 
tautybių užkandžių ir pietų: lie
tuviškų, itališkų, ispaniškų bei 
amerikietiškų. 

Eleonoros Radvilienės vado
vaujamas komitetas paruoš 
lietuviškus pietus: dešrų, kopūs
tų ir kugelio, kuriam numato
ma suvartoti 600 sv. bulvių. 
Anelė Šulaitienė organizuoja 
kepinių išpardavimą, o 
Kazimieras Razma vadovauja 
barui. Ispaniškai kalbančiųjų 
komitetas ruošia tamales, takos 
ir kitų ispaniškų skanėstų 
pietus. 

Žaidimų premijos bus pini
ginės, naujų elektrinių įrankių 
(appliances), žaislų, vyno 
butelių ir nėrinių. Į festivalį, 
kuris šeštadienį veiks nuo 2 iki 
8 v.v., o sekmadienį nuo 10 v.r. 
iki 6 v. vak., kviečiami ne tik 
parapiją norintys paremti 
parapiečiai ir apylinkių lie
tuviai, bet visi, kurie nori sma
giai praleisti porą valandų ir 
pasisvečiuoti su seniai matytais 
pažįstamais. 

a.z. 
LB BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖS VAKARAS 

Kai Chicagoje medžių lapai 
pradeda keisti savo spalvas, 
ženklas, jog vėl naujas ruduo. 

J.A. VALSTYBĖSE 
— L i u d a Av ižon ienė iš 

Albuquerque, NM, siunčia iš
trauką iš vietinio laikraščio 
„New Mexico Daily Lobo" rug
sėjo 29 d. laidos, kur parašyta 
apie balūmstus iš Sovietų 
Sąjungos. Bus tikrai ir trys lie
tuviai iš Lietuvos, būtent 
pilotas Gintaras Surkus ir Ed
mundas Budvitis ir vertėja 
Violeta Ausvičaitė. Laikraštis 
rašo, kad balionas bus lie
tuviškos vėliavos spalvomis — 
raudona, geltona ir žalia ir pa
vadintas „Aušra". Taip pat bus 
pažymėtas baltas Vytis. 

— Ričardas Kružikas, ap
lankęs ir paviešėjęs Lietuvoje 
kartu su savo seneliu Pranu, 
sugrįžęs pradėjo studijas Uni-
versity of N. Y. at Albany, gavęs 
N.Y. State Regents Scholarship. 
Baigė Hoosick Failą N.Y., High 
School. Būdamas Honor Roll 
mokinys, aktyviai reiškėsi mo
kyklos gyvenime, ypač muziko
je. Laimėjęs premijas už piani
nu skambinimą ir kompozicijas. 
Priklausė National Honor 
Society, Dramos klubui, Ski 
klubui ir Prancūzų kalb. klubui, 
kaip narys turėjęs progą 
lankytis Prancūzijoje ir Olandi
joje. Lankęs Chicagoje Kris
tijono Donelaičio šeštadieninę 
mokyklą, kol su tėvais Terese ir 
Ričardu ir sesute Denisa 
persikėlė gyventi į rytines vals
tijas. Sėkmingo kelio toli
mesniame moksle ir muzikoje. 

— Vysk. Paul ius Baltakis 
Los Angeles palaimino ilgame
čio Apreiškimo parapijos vargo

nininko ir choro vadovo muz. 
Viktoro Ralio su Wendy Anta
naityte moterystę. Iš Brooklyno 
buvo atvykusi jaunosios teta 
Marija Salinskienė ir vyčių 
veikėjas Jonas Adomėnas. 

— Los Angeles lietuviai turi 
progą išgirsti svarbiausius vei
kėjus, atvykstančius iš Lietu
vos. Šiuo metu lankosi Lietuvos 
Ateitininkų organizatorius Sau
lius Galadauskas, turįs susitiki
mą su vietos ateitininkais. Greit 
žada atvykti ir padaryti viešą 
pranešimą filosofas Arvydas 
Juozaitis. Jis buvo išstatytas 
kandida tu į Sovietų S-gos 
Aukščiausios tarybos deputa
tus, oponuojant partijos sekr. A. 
Brazauskui. Ekspertų nuomone 
jis būtų rinkimus lengvai laimė
jęs. Tačiau taktiniais sumeti
mais jis savo kandidatūrą atsiė
mė, kad praeitų Sąjūdžiui nau
dingas partietis. Jo moto „mes 
nenorime akis į akį susidurti su 
Maskvos konservatoriais, todėl 
einame žingsnis po žingsnio". 

— „Banga", taut inių Šokių 
grupė, St. Petersburge, Fla., 
pradeda repeticijas. Rugsėjo 13 
d. buvo pirmas susirinkimas. 
Grupė kviečia visus jaunuolius 
da lyvaut i t au t in ių šokių 
grupėje. Smulkesnei informa
cijai galima susisiekti su Danu
te Gečiene. 

— S t Petersburge ir šiemet 
bus lituanistinė mokykla, ku
riai vadovauja Aurelija Žalnie-
r iūna i tė Robertson. Moky
tojauja Rita D. Moore ir Kris
t ina Krulikienė. Ūkio vedėja 
yra^Rutą Deg.ėsįe_ 

Juze IvaSauskenė 1988 m. Putnamo seselių rėmėjų surengtoje parodoje 
modeliuoja Elenos Glytienės pasiūta eilutę. 

Prasideda kul tūr in ia i bei 
pramoginiai renginiai salėse, 
vakaronės, parodos. Pagal 
dešimtmečiais tebesitęsiančią 
tradiciją, Lietuvių Bend
ruomenės Brighton Parko apyl. 
valdyba rugsėjo 30 d. Šaulių 
namų salėje vėl suruošė savo 
tradicinį rudens vakarą. 
Prisimintina, kad gerokai prieš 
porą dešimtmečių Brighton 
Parke (ir kitur) būdavo prov 
blema, kaip sutalpinti visus 
atsilankiusius svečius salėje. Be 
to, tuomet ant stalų matydavosi 
net keletas išgarsinto vardo 
butelių, dabar jau retenybė, o 
ant kai kurių atsinešti šviesūs 
„haiboliukai". Bet šios apylin
kės pareiginga valdyba, vado
vaujama Salomėjos Daulienės, 
sėkmingai užpildė erdvią Šaulių 
namų salę. 

Pirm. S. Daulienė, pradėjusi 
šią rudens šventę, padėkojo susi
rinkusiems už gausų atsilan
kymą, supažindino su pro
gramos atlikėjais aktoriais 
Apolonija ir Petru Steponavi
čiais. Taip pat pirmininkė pa
sveikino atsilankiusius Aukšt. 
lituanistinės mokyklos direk
torių Juozą Masilionį ir jo 
žmoną, „Dainavos" ansamblio 
pirmininkę Mėtą Gabalienę, 
atsilankiusią net ir su visa savo 
valdyba, kun. Fabijoną Kireilį 
ir Česių Auglį, Dariaus-Girėno 
prad. lituanistinės mokyklos 
vedėją Juozą Plačą ir jo žmoną, 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto direktorę Stasę Peterso
nienę ir jos vyrą, lietuvių namų 
savininkų pirm. V. Utarą. 

Pirm Daulienė pakvietė 
scenon svečius Steponavičius 
programai atlikti. Prieš pradė
damas programą, P. Stepona
vičius padėkojo ir pasidžiaugė, 
kad pakviestas galįs dalyvauti 
Šioje šventėje. Sako, kad Lietu
voje 15 minučių dainavimą ar 
deklamavimą nevadina progra
ma. Abu Steponavičiai pa
dainavo porą gražių (žemai
tiškų) dainų ir humoristiškų 
vaizdelių, jie abu nuotaikingai 
praskaidrino nuotaikas susi
rinkusių į šį tradicini vakarą. 
Pirmininkė dėkodama abiem 
prisegė po gėlę. 

Kun. Fabijonas Kireilis 
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sukalbėjo maldią. Maldoje ir 
sveikinime išreiškė, kad Dievas 
mus jungia bendram darbui dėl 
pavergtos tautos laisvės. Po to 
buvo O. Norvilienės puikiai pa
ruošta vakarienė, nuotaikingi 
šokiai, grojant Kosto Rama
nausko orkestru^Vėliavr dovanų 
paskirstymas' vr tvarkingas 
dalyvaujančių pph*>nHi»pirinr»»a 
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darbščioje valdyboje savo grei
tumu darbuose (net ir šokiuose) 
yra iždin. Vytas Dijokas. O kad 
„pailsėtų" paskyrė jį stovėti už 
baro, kad gerintų svečių nuo
taikas. 

Apie LB Brighton Parko apy
linkės gerą veiklą būtų galima 
parašyti daugiau. Gal kada kita 
proga. Geras pavyzdys ta i 
apylinkės valdybos ir apylinkės 
lietuvių solidarus sutarimas. 
Apylinkės valdyba stengiasi 
a t l ik t i švietimo, kultūros, 
politinės veiklos ir kt. darbus 
bei LB krašto valdybos įpareigo
jimus. Taipgi paminėtina, jog 
šios apylinkės didesnė dalis lie
tuvių jau yra vyresnio amžiaus 
ir geri lietuviškos veiklos darbų 
rėmėjai . Rugsėjo mėnesį 
renkamos aukos LB Švietimo 
tarybai, spalio mėnesį renka
mos aukos Balfui, o darbą atlie
ka tie patys lietuviai kurie 
aukoja. Besibaigiant LB švie
timo reikalams skirtam mėne
siui, pirmininkė per „Draugą" 
ir radiją paprašė tų pačių lie
tuvių, kad rugsėjo 17 d. po lie
tuviškų Mišių atneštų auką lie
tuviškam švietimui. Suaukojo 
420 dolerių aukų! Iš viso 
sutelkta daugiau kaip 600 dole
rių. O kodėl kitos LB Vidurio 
Vakarų apygardos apylinkės 
nesiima panašių pastangų? Juk 
ir kitose apylinkėse gyvena 
gerų patriotų lietuvių. 

Atvėsus Floridos karščiams, 
pirm. S. Daulienė, tik ką pra
dėjusi gauti vyr. amžiaus užsi-
tarnavusiem valstybinį mėne
sinį mokestį, sveikatai sustip
rinti gal žiemos dalį praleis Flo
ridoje. Laikinai savo vietoje 
paliko (korespondencijai bei ki
tiems reikalams) E. Mąjaus 
kienę, 4036 So. Campbell Ave., 
Chicago, IL 60632. 

Juozas Šlajus 




