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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

(Tęsinys) 

Sveikiname! 
Gerbiamas Eminencija, 

džiaugsmo ir padėkos Dievui 
banga nuvilnijo per mūsų 
tėvynę Lietuvą, sužinojus apie 
Jūsų išaukštinimą ir paskyrimą 
kardinolu. Mes matėme Jus 24 
metus kantriai nešantį trem
tinio dalią. Stebėjome ir 
žavėjomės Dievo darbu Jumyse 
ir per Jus. Esame liudininkai, 
su kokiu atsidavimu Jūs darba-
votės mažutėse, pačiam Latvijos 
pasienyje esančiose Nemunėlio 
Radviliškio. Paberžės parapi
jose. Ruošdavote iškilmingus 
liturginių švenčių paminėjimus, 
iškilmingai ir nuoširdžiai ir 
jautriai aiškinote Dievo žodį, 
taip, kaip iškilmingai ir nuošir
džiai aiškinate jį šiandien tūks

tantinėms tikinčiųjų minioms. 
Kuklumas, paprastumas ir 
asketiškas gyvenimo būdas 
puošė ir puošia Jūsų asmenį, o 
mus ne vieną verčia susimąstyti 
ir perkainoti pasirinktas ver
tybes. 

Puikiai suprasdami, jog nau
josios pareigos yra labai atsa
kingos ir sunkios, ryžtamės 
remti Jus malda ir auka, o pir
miausia ištikimybe ir klusnu
mu. Švč. Mergelei Marijai užta
riant, meldžiame Aukščiausiąjį, 
kad Jus visada lydėtų dieviškoji 
tvirtumo, supratimo ir išminties 
dvasia. 

Su pagarba ir meile, 
Lietuvos katalikai 

(Bus daugiau) 

Latvio deportacijos byla 
Washingtonas. — Įdomus lat

vio Boleslavs Maikovskio liki
mas. Amerikos Teisingumo 
departamentas ir jo OSI įstaiga 
jau kelis metus norėjo depor
tuoti jį į Vokietiją arba į Latviją. 
Jis buvo kaltinamas buvus 
nacių policijos vadu. Maikovskis 
tyliai pasišalino iš Amerikos ir 
apsigyveno Vakarų Vokietijoje, 
kurioje turėjo būti areštuotas už 
karo meto jam primetamus 
nusikaltimus. 

Nepavyko deportaci ja 

Vakarų Vokietija oficialiai 
atsisakė priimti pabėgėlį Mai-
kovskį, bet jo negrąžino į Ame
riką, kad jis būtų deportuotas į 
Sovietų Sąjungą arba į pavergtą 
Latviją. Šiuo metu jam vokiečiai 
suteikė vizitatoriaus vizą, kaip 
apie tai rašoma amerikiečių 
spaudoje. Tačiau dabar paaiš
kėjo, kad Vokietija jam svečio 
vizą suteikė jau prieš metus 
laiko ir nieko nepranešė Ameri
kos Teisingumo departamentui. 
OSI investigatoriai praleido 
kelis mėnesius, ieškodami 
Maikovskio, kad galėtų jį suimti 
ir deportuoti, o jis pats save 
deportavo į tą kraštą, kuris jo 
oficialiai nepriėmė. Vokietijos 
oficialūs pareigūnai pasakė, kad 
jis neslėpė savo pavardės, o 
dabar yra saugioje vietoje. 

Pagaliau OSI agentai susekė, 
kad Maikovskis gyvena Miūns-
teryje, o Anti-Defamation B'nai 
B'rith lyga pareiškė, jog jo 
išvažiavimas buvo slapta atlik
tas į Vokietiją ir, kad jis čia 
turėjo būti areštuotas už karo 
nusikaltimus. 

Paneigė jam primestus 
kal t inimus 

Boleslovas Maikovskis, kuris 
dešimtmečius gyveno Mineoloje, 
L,L, dabar jau 84 m. amžiaus, 
buvo Miunsteryje areštuotas jų 
agentų. Spalio 21d. latvis buvo 
perkeltas į ligoninę, bet čia 
nepažymėta jo liga. Praeityje jis 
yra pareiškęs, kad jis yra 
nekaltas tuo, kuo jis yra 
kaltinamas. 

Teisingumo departamento 
įstaiga kelia klausimą, kodėl 
Vak. Vokietija sutiko jį priimti 
kaip svečią, bet nesutiko priimti 
kaip deportuotą asmenį ir kodėl 

nepranešė Teisingumo depar
tamentui, be to, kaip jis galėtų 
išvykti iš Vokietijos, jei jis 
negali legaliai sugrįžti į 
Ameriką. Teisingumo departa
mente atitinkami pareigūnai 
mano, jog kas nors iš Amerikos 
pusės spaudė Vokietiją priimti 
latvį Maikovskį, kad jis nebūtų 
deportuotas į Sovietų Sąjungą. 

Sovietai nuteisė mirties 
bausme 

Sovietų Sąjunga 1965 m. in 
absentia nuteisė jį mirties 
bausme už sudeginimą latvių 
kaimelio Audrini, kurio visi 170 
gyventojų buvo sušaudyti II Pa
saulinio karo metu. Vak. Vokie
tijos ambasados diplomatinis 
pareigūnas Washingtone atsisa
kė komentuoti Maikovskio 
klausimus. Neal M. Sher, OSI 
direktorius, pasakė, jog „jie 
turėjo žinoti, kas jis yra", o OSI 
įstaiga norėjo jį deportuoti jau 
kelerius metus. Buvo norėta, 
kad Boleslavs Maikovskis būtų 
teisiamas Vokietijoje. 

Americans for due Process 
pranešimu, minėta žydų orga
nizacija pareikalavo paaiškinti 
Teisingumo departamento, kaip 
išvyko Maikovskis iš Amerikos 
ir kad tuo reikalu būtų praves
ta investigacija. Buvusi kong-
resmenė Elizabeth Holtzman 
pasakė, jog ji vyksta į Vokietiją 
reikalauti, kad vokiečiai teistų 
Maikovskį arba jį deportuotų į 
Sovietų Sąjungą. Neal Sher pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
jam nebuvo duotas leidimas 
anksčiau suimti ir į kalėjimą 
pasodinti Maikovskį, kaip, kad 
OSI pasisekė padaryti esto Kari 
Linno byloje. 

Paaiškėjo, jog įsakymas su
degint i miestelį atėjo iš 
vokiečių. Tuo metu Audrini gy
ventojai slėpė sovietų parti
zanus, kurie buvo nužudę eilę 
latviu policininkų. 

Vokietija tariamus karo nusi
kaltėlius teisia paprastai pagal 
kriminalinius o ne civilinius 
standartus. 

Pirmieji Busho darbai, 
jei būtų išrinktas 

Pensijos nemažinamos, mokesčiai 
nedidinami 

Viceprezidentas George Bushas savo kabinete priėmė atvykusi iš Lenkijos Solidarumo atstovą 
Janusz Onyszkiewicz ir pažadėjo savo paramą Lenkijos darbininkams, norintiems išsivaduoti 
iš komunistinės sistemos. 

Sovietai siunčia lėktuvus į 
Afganistaną 

— Washington Post laikraš
tis pranešė, kad šiais metais 
nepasisako ne už vieną kandida
tą į prezidentus. 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas pranešė, jog 
Sovietų Sąjunga atskraidino į 
Afganistaną 30 moderniškų 
kovos lėktuvų, kurie skirti 
puolimo veiksmams. Tuo vėl 
stiprinamos puolamosios pajė
gos Afganistane. Maskva, kuri 
Genevoje pasirašė susitarimą 
balandžio mėnesį nutraukti 
karinius veiksmus ir išvežti 
kariuomenę, sulaužė tą sutartį. 
Afganistano laisvės kovotojams 
tai didelis pavojus. 

Nauji pasiruošimai 

Vienas Pentagono aukštųjų 
pareigūnų aiškina, kad t ie 
lėktuvai gali būti skirti sovietų 
kariuomenės apsaugai, kai bus 
pradėtas antras pasitraukimo 
etapas. Sovietų MIG-27 jetai at
vyko į Shindando aviacijos bazę 
vakariniame Afganistane. Bet 
Valstybės departamentas neti
ki, kad tie labai moderniški 
kovos lėktuvai būtų reikalingi 
pasitraukimo apsaugai. J i e 
ruošiasi naujai ofenzyvai. Ad
ministracija apie tuos lėktuvus 
sužinojo iš satelito fotografijų. 
MIG-27 yra aprūpinti bombo
mis, patrankomis ir raketomis, 
praneša Valstybės departa
mentas. Visi lėktuvai apsirū
pinę kuru. Kartu atvyko ir so
vietų pilotai. Tų lėktuvų afganų 
pilotai nevairuoja. 

Areštuojami part iečiai 

Ypač tuo susirūpino Pakis
tanas, nes iš tų lėktuvų bus 

Rinkimai Pietų 
Afrikoje 

Johannesburgas . — Valdan
čioji Tautinė partija Pietų 
Afrikoje beveik visuose mies
tuose laimėjo rinkimus, tačiau 
pralaimėjo kaimuose ir indus
trinėse apylinkėse, kur vieti
niuose rinkimuose balsavo 
pirmą kartą visos rasės. Pirmą 
kartą Konservatyvioji partija, 
kuri prieš 6 metus atsiskyrė nuo 
Vyriausybės partijos, gerai 
pasirodė šiuose rinkimuose. Ši 
partija yra opozicijoje baltųjų 
dominuojamame parlamente ir 
turi 22 vietas 166 vietų parla
mente. Prez. P.W. Botha, 
kalbėdamas rinkimų tema, 
pasakė, jog šie rinkimai teikia 
pasitikėjimo ateičiai ir reiškia, 
kad bus tęsiamos reformos. 

galima pulti laisvės kovotojų 
stovyklas Pakistane. Paskuti
niu metu sovietų ir afganų 
mažesni lėktuvai jau ne kartą 
pažeidė sieną ir apšaudė afganų 
laisvės kovotojus. Ta pačia pro
ga Valstybės departamentas 
pranešė, kad Afganistane yra 
a reš tuo ta nuo 17 iki 50 
Komunistų partijos narių, kai 
atvyko naujasis Gorbačiovo am
basadorius. Šito valymo prie
žastys nežinomos. 

Valstybės departamentas šia 
proga primena, kad jau praėjusį 
mėnesį Sovie tų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze, kalbėdamas 
Jungtinėse Tautose, buvo pa
sakęs, kad sovietai antrąją savo 
kariuomenės išvežimo fazę iš 
Afganistano sulaikys. Manoma, 
kad sovietai jau yra išvežę pusę 
savo kareivių. 

Nelaimės Centro 
Amerikoje 

Managva . — Nikaragvą ir 
kitus Centro Amerikos kraštus 
nusiaubė s t iprus uraganas. 
Žmonės neteko namų ir kitų 
savo reikmenų, kurių ir taip 
nelabai teturėjo. Keli šimtai 
žuvo, nors niekas ten negali 
pasakyti, kiek iš tikrųjų yra 
žuvusių. Daug kur buvo apsem
ta žemė, o dešimtadalis žmonių 
— apie 300,000 liko be pastogės. 
Washingtone vyriausybė pareiš
kė, kad ji nepadės sandinistų 
vyr iausybe i , kur i visada 
biauriai pasisako prieš Ameriką 
ir jos paramą. 

Uraganas taip pat žiauriai 
palietė Costą Ricą, EI Salvadorą 
ir Gvatemalą. Uraganas išpylė 
po 8 galionus vandens ant kiek
vienos kvadratinės žemės pėdos. 
Kitiems kraštams bus siun
čiama Amerikos pagalba. 

— Columbus mieste kalbė
damas prez. Reaganas pasakė, 
jog amerikiečiai įves viceprez. 
G. Bushą į Baltuosius rūmus, 
nes jis pasisako prieš Demok
ratų partijos kandidatą, kurio li
beralines pozicijas mėgsta tik 
McGovern. 

— Soveitų Sąjungos Finansų 
min i s te r i s Boris Gostevas 
pranešė, kad sovietai jau dešimt 
metų turi deficitą ir infliacija 
kasmet didėja. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bonoje vyriausybės ats
tovas pranešė, jog kancleris 
Helmut Kohl, kai jis kalbėjosi 
su Gorbačiovu ir kitais sovietų 
pareigūnais politinių kalinių 
išleidimo reikalu, kad jie iki šių 
metų galo bus visi išleisti į 
laisvę, gerai nesuprato vertėjo 
žodžių. Panašūs dalykai yra 
atsitikę ir su prezidentu Rea-
ganu, kai vertėjai netiksliai 
išversdavo tai, ką sako priešin
goji pusė. 

— New Yorko miesto vidu
rinėse mokyklose nuo šio ru
dens yra dėstomas Holokausto 
kursas. 

— Izraelio rinkimuose abi di
džiosios partijos nelaimėjo 
tokios daugumos balsų, kad 
pačios vienos galėtų sudaryti 
vyriausybę. Bet politikai sako, 
jog min. pirm. Y. Shamir, 
dešiniosios Likud partijos vadas, 
pajėgs suformuoti dešiniojo 
sparno koalicinę vyriausybę. 
Palestiniečiams priimtinesnė 
yra Darbo partija, kuriai vado
vauja Izraelio Užsienio reikalų 
ministeris Shimon Perės. 

— Japoni jos vyriausybės 
spaudimu ir Amerikos patari
mu, Tokyo prekybininkai at
sisakė pirkti uraniumą iš Pietų 
Afrikos, kuris reikalingas bran
duolinėms jėgainėms. 

— Respublikonų partijos ko
mitetas išleido atsišaukimą į 
amerikiečių visuomenę, ragin
damas balsuoti už respublikonų 
kandidatus į Senatą ir į Atstovų 
rūmus, kad Kongrese būtų 
ga l ima atsverti liberalų 
nusistatymo atstovus. 

— Cairo mieste Amerikos 
Gynybos sekretorius Frank Car-
lucci ir Egipto Gynybos minis
teris Abdel-Halim Abu-Ghazala 
pasirašė sutarti padėti gaminti 
tankus Egipte, kurie yra žymiai 
geresni, negu tie, kuriuos 
naudoja šiandien. Derybos 
užtruko 3 metus. 

— Hartfordo arkivyskupas 
John F. VVhealon praneša pasi
traukiąs iš Demokratų partijos, 
pavadindamas ją „proabortine 
partija". Amerikoje jau yra visa 
eilė vyskupų pasisakę prieš 
abortus ir jie apie tai kalba iš 
moralinio požiūrio, bet ne poli
tinio. Kandidatas gub. Dukakis 
yra pasisakęs už abortus. 

— Afganis tane sovietai 
paruošė naudojimui SS-1 Scud-
B raketas, nukreiptas į Pakis
tano pusę. 

VVashingtonas. — Viceprezi
dentas George Bushas pareiškė, 
jog jo išrinkimas reiškia, kad jis 
apkarpys vyriausybės išlaidas ir 
darys spaudimą Sovietų Sąjun
gai, kad būtų sumažintos kon-
vencionalinės karinės pajėgos. 
Jis kalbėjo savo spaudos kon
ferencijoje apie tai, kokie būtų 
jo pirmieji darbai, jei jis laimėtų 
lapkričio 8 d. JAV prezidento 
rinkimus prieš Demokratų par
tijos kandidatą gub. M. Dukakj. 

Bushas pasakė, jog jis tuoj pat 
tartųsi su Kongresu, kokias 
išlaidas būtų galima sumažinti, 
kad subalansuotų federalinį 
biudžeto deficitą. Svarbu esą, 
kad ir Sovietų Sąjunga žinotų, 
kam jis teikia pirmenybę. 
Pačioje pradžioje jis tartųsi su 
savo kabineto sekretoriais, 
kokie uždaviniai turi būti pir
miausiai įvykdyti. 

Deficito ir rake tų 
apkarpymas 

Bushas pareiškė, jog jo išrin
kimas suteiks jam progą mažin
ti deficitą nepakeliant gyvento
jams mokesčių. Tai jo sąlyga, 
kurią jis ne kartą yra pasakęs 
per visą rinkiminį laiką, kad 
mokesčiai nebus didinami. Su 
Maskva turi būti tęsiamos 
derybos ilgųjų distancijų raketų 
sumažinimui ir tuo pačiu pra
dėti pasitarimai kariuomenių ir 
jos įvairių ginklų sumažinimui 
bei išvežimui, kas ir sudaro kon-
vencionalines karo pajėgas. 

Yra žinoma, kad Tautinė eko
nominė komisija, kuri yra 
sudaryta iš demokratų ir res
publikonų, rekomenduos pakel
ti mokesčius, kad išlygintų 
biudžeto deficitą. Bushas į tai 
atsakė, jog amerikiečiai turi 
teisę kas ketveri metai pareikšti 

Iškalėjo daugiau, 
negu reikia 

Vilnius. — Lietuvių Infor
macijos centras patvirtino žinią, 
kad yra paleistas Jonas Pakuc-
kas. Už vadinamą tėvynės išda
vimą jis buvo nuteistas kalėti 12 
metų, iš kurių septynis iškalėjo. 
Tėvynės išdavimo kaltinimas, 
tačiau, dabar buvo panaikintas, 
jį pakeičiant sienos perėjimo ap
kaltinimu dėl kurio yra numa
toma ketverių metų kalėjimo 
bausmė! Kadangi Pakuckas jau 
yra iškalėjęs septynerius metus, 
jis buvo paleistas. Reiškia, jis 
iškalėjo trejus metus viršaus. 
Turimomis žiniomis, L.T.S.R. 
Aukščiausiosios tarybos pre
zidiumo ypatingoji komisija iš
sprendusi keturių kitų lietuvių 
sąžinės kalinių klausimą: kuni
go Sigito Tamkevičiaus, Gin
tauto Iešmanto, Viktoro 
Petkaus ir Balio Gajausko. Jie 
visi yra paleidžiami. Tikslesnių 
informacijų apie jų sugrįžimą į 
tėvynę dar neturima. Viktoras 
Petkus, kuris, kaip žinoma yra 
Vilniuje, dar negavęs valdžios 
pranešimo, kad yra paleidžia
mas. 

savo nuomonę balsavimo keliu, 
kokia linkme jie nori, kad būtų 
vedamas krašto gyvenimas. Jei 
jis bus prezidentu, mokesčiai 
nebus keliami. „Aš pasakysiu 
Ekonominei komisijaijog yra 
įdomu išgirsti jų nuomonę 
mokesčių klausimu, tačiau prieš 
pareiškiant tą nuomonę, jie bus 
paprašyti ištirti, ką sako ame
rikiečiai — didinti mokesčius, ar 
nedidinti". 

Pensijų fondas neliečiamas 

Viceprezidentas taip pat 
pasakė, kad jis yra už priėmimą 
konstitucinio papildymo suba
lansuoti biudžetą kasmet, kas 
nepasisekė pravesti prez. 
Reaganui, kadangi Kongresas 
visada balsavo prieš tai. Bushas 
dar nori, kad prezidentui būtų 
suteikta galia sustabdyti vienos 
kurios nors rūšies išlaidas, ku
rios nebūtinai reikalingos 
priimtame biudžete. 

Jis pagaliau pareiškė, kad yra 
būtina padidinti sumas švietimo 
reikalams ir vaikų priežiūros 
paramai. Jis tvirtai pareiškė, 
kad Sočiai Security fondas jokiu 
būdu negali būti panaudotas ki
tiems tikslams, kaip tik pensi
ninkų čekiams. Kaip žinoma, jo 
oponentas Dukakis gubernato
rių konferencijoje balsavo, kad 
pensijų fondą būtų galima 
naudoti ir ne pensininkų 
čekiams išmokėti. 

— Atstovų rūmų speakeris 
Jim VVright liudijo daugiau kaip 
penkias valandas Etikos komi
tete, pareikšdamas, kad jis 
nenusižengė taisyklėms, išleis
damas savo knygas, prie kurių 
paruošimo prisidėjo jo tarnau
tojai atlyginami iš valdžios iždo. 

Lietuvos svečiai 
Vatikane 

Roma. — Vilniaus arkivysku
pijos apaštalinis administrato
rius vysk. Julijonas Steponavi
čius ir Kauno arkivyskupijos 
apaštalinis administratorius 
vysk. Juozas Preikšas Vatikane 
atskirai pasimatė su Vatikano 
valstybės sekretorium kardi
nolu Casaroli, su Bažnyčios 
Viešųjų reikalų tarybos sek
retorium arkivyskupu Sodano ir 
su apaštal iniu nuncijumi 
ypatingiem reikalam arkivys
kupu Colasuonno. Pokalbiuose 
buvo paliesti įvairūs Lietuvos 
Bažnyčios klausimai ir rūpes
čiai. 

Po susitikimų Vat ikane, 
popiežiškoje Švento Kazimiero 
kolegijoje Romoje buvo surengti 
pietūs, kurių metu buvo pagerb 
tas vyskupas Julijonas Stepona
vičius, kuris spalio 18 d. minėjo 
savo 77-ąjį gimtadienį. Vysku
pą, tarp kitų, pasveikino kole
gijos vadovybė, taip pat pietuose 
dalyvavęs arkivysk. Paulius 
Marcinkus, primindami jubilia
to ilgametę ir ištikimą tarnybą 
Bažnyčiai. Vyskupus Julijoną 
Steponavičių ir Juozą Preikšą 
lydėjo kunigai V. Aliulis ir J. 
Grigaitis. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 3 d.: Martynas, 

Silvija, Hubertas. Vydmantas. 
Vimfreda, Nora. 

Lapkričio 4 d.: Karolis Boro-
mėjus, Modesta, Vitalis, Arnas, 
Vaida. Eibartas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:44. 
Temperatūra dieną 58 1., nak

tį 45 1. 
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5-TOJI KUOPA IŠSIRINKO 
VALDYBĄ 

Lietuvos Vyčių 5-toji kuopa 
Chicagoje savo spalio mėnesio 
susirinkime išrinko naują kuo
pos valdybą: Konnie Savickus — 
pirmininkas, Cathy Leppa — 
vicepirm., Ernestas Sutkus. — 
sekretor ius , Loretta Gri
galiūnas — finansų sekretorė ir 
Peter Barskis — tvarkdarys. 
Mūsų mylimas kun. Antanas 
Švedas, MIC, sutiko ir toliau 
būti kuopos dvasios vadu. 

Svarstant įvairius einamuo
sius reikalus, nutarta paremti 
„Draugo" dienraštį metine 
67.00 dol. auka, kuri nedelsiant 
ir buvo pasiųsta. 

Kuopos nar ia i patenkinti 
veikla, todėl kuopa vis auga na
riais. Siekiant dar padidinti 
narių skaičių, buvo siūloma, 
kad nariai vietoje daiktinės 
dovanos savo draugams, 
užmokėtų už juos metinį nario 
mokestį ir tuo būdu įtrauktų 
juos į kuopos veiklą. 

DOSNUS AUKOTOJAS 

Ilgametis Lietuvos Vytis adv. 
dr. Konnie Savickus šiemet 
švenčia savo gyvenimo 80 metų 
sukaktį. Ilgiausių ir sveikų 
metų, Konnie! 

K. Savickus 1935-41-jų metų 
laikotaryje y ra redagavęs 
„Vyčio" žurnalą ir dosniomis pi
niginėmis aukomis parėmęs jo 
leidimą. Praėjusią vasarą Wa-
shington, D.C., vykusiame Lie

tuvos Vyčių organizacijos 70 
metų Jubiliejiniame seime K. 
Savickus „Vyčio" žurnalui 
įteikė dosnią 11,999.33 dol. 
auką. Kad daugiau būtų tokių 
aukotojų!... 

IR 

ELIZABETHO VYČIAI 

New Jersey 52-ros kuopos 
nariai glaudžiai įsijungę į Šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
dvasinę, kultūrinę, bei visuo
meninę veiklą Elizabeth mieste. 
Čia kun. Petras Žemeikis klebo
nauja, o kun. Juozas Pragulbic-
kas jam asistuoja. 

Altoriaus draugija surengė 
keturių dienų atostogas pran
ciškonų vienuolyne Kenne-
bunkporte, ME, rugsėjo mėnesį. 
Rugsėjo 17-tą dieną Altoriaus 
draugijos nariai bei draugai 
dalyvavo šv. Mišiose ir devoci-
jose Šiluvos Motinos bažnyčioje, 
o po jų vakarieniavo itališ
kame restorane. 

Parapijos šventoriuje rožių 
darželyje neseniai įmontuota 
Šv. Pranciškaus koplyčia bus 
pašvęsta parapijos geradarių 
Mdonos Ryan, Veros Arevičius, 

bei Winfred Boyle atminčiai. 
Naujųjų Metų sutikimo balius 

jau dabar planuojamas su vaka
riene bei šokiais. Šio renginio 
pelnas bus paskirtas Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios iždui. 

Wflliam Senkus, 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DIDŽIOJI MAROKO SIENA 
Ar kas negirdėjo apie Kinijos 

sieną? Kiekvienas apsilankęs 
tame krašte nori pamatyti ir 
aną 2200 metų senumo 
technikos stebuklą. Kitą „ste
buklą" mūsų laikais pastatė so
vietai atsiribodami nuo laisvojo 
pasaulio. Tik paukštis gali ją 
perskristi, ir tai ne visada. Liu
dininkai matę, kad jei paukštis 
bus panašus į laukinį karvelį 
per geležinę uždangą dažnai 
neperskrenda. nušaunamas. 
Mat gali bū t i siunčiamos 
„karinės" informacijos. 

Yra ir dar viena moderni sie
na, strateginės reikšmės, ski
rianti Vakarinę Sacharą nuo 
Alžirijos remiamų Polisario 

partizanų. V. Sacharą ilgus 
metus valdė Ispanija, bet pa
saulio opinijos spaudžiama 
dekolonizavimo judėjimo metu 
1967 metais iš jos pasitraukė. 
Vietiniai gyventojai panoro 
turėti savo nepriklausomą vals
tybę, tik jiems kelią pastojo 
kaimyninis Marokas. Vakarinė 
Sachara, tiesa, dykuma, bet jo
je iškasama fosfato — fosforo 
rūgšties druskos, naudojamos 
dirbtinėm trąšom, vadinas ne
galima vadinti nenaudinga 
žeme. Prasidėjo ginkluoti susi
rėmimai. Jų galo nematyti. 
Partizanų užpuolimai būna ne
t ikėt i , nelaukti, sunkiai 
įveikiami. 
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Lietuvos Vyčiai demonstruoja prie sovietų ambasados Washingtone. 
Nuotr. Robert S. Boris 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
niu nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

PAREIŠKIMAS DĖL TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

Liepos 3 d. Hamiltone, Kana
doje, vykusi VIII laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventė šokėjų ir žiūrovų gau
sumu bei lietuvių išeivijos jai 
teiktu dėmesiu buvo viena iš di
džiųjų mūsų tautiškumo ir 
lietuviškojo solidarumo mani
festacijų. Užjūrio lietuvių tau
tinių šokių grupių gausus daly
vavimas liudijo mūsų buvimą 
lygiais tos pačios tautos vaikais. 
Tiek meniniu, tiek organiza
ciniu požiūriu ši šventė buvo 
viena iš sėkmingiausių. Didelė 

Strategai sugalvojo ir čia 
pastatyti sieną, iš smėlio! Bul
dozeriais sukasė, sustūmę 
smėlio užtvaras iki 10 pėdų 
aukščio ir jas sustiprino mi
nomis ir elektronine „akim". 
Kas dvi mylios įrengtas ste
bėjimo punktas su sargyba, 
aprūpinta amerikiečių ir pran
cūzų gamybos radaru bei kitais 
aparatais, įgalinančiais sekti 
judėjimą dykumoje iki 12 mylių. 

Siena jau pastatyta daugiau 
negu 1000 mylių, nuo Tagouni-
te prie Alžirijos, iki Dakhla prie 
Atlanto. Netoli sienos budi ma
rokiečių kariuomenės daliniai ir 
reikalui esant atsako artilerijos 
ugnimi. Tam fronte Marokas 
laiko 100,000 karių. 

Toji siena nėra pastovi, kaip 
mums žinomos kitos buvusios 
sienos, pvz. Maginot. Maroko 
smėlio sieną lengvai galima pa
stumti pirmyn. Ilgainiui Poli
sario partizanai neturės teritori
jos, bus išstumti iš j iems 
priklausančios žemės į Mauri
taniją. Tai dar viena neteisybė 
šiais išsilaisvinimo laikais. 

J . 

padėka tenka šventės meno va
dovams Bitai ir Juozui Kara-
siejams, Genovaitei Breichma-
nienei, Liudui Sagiui ir dr. Vai
doto Kvedaro vadovautam 
rengimo komitetui, gerai atliku
siems daug asmeniško pasi
aukojimo reikalavusius šventės 
ruošos uždavinius. 

Šventės metu buvo ir tamsaus 
šešėlio sudrumsčiusio pakilią 
nuotaiką ir ne vienam sukėlu
sio nerimą dėl lietuvių gero var
do pažeidimo. Svetingame 
McMaster universiteto bendra
butyje vykęs keliolikos jau
nuolių triukšmavimas ir van
dalizmo veiksmai priskirtini 
nepateisinamam, smerktinam 
ir visiems lietuviams gėdą da
rančiam elgesiui. 

Šokių šventės atsakingieji 
rengėjai — JAV ir Kanados LB 
kraštų valdybos — su dėkin
gumu priima spaudoje tilpusius 
pasisakymus jaunimo netinka
mo elgesio klausimu. Jaunimo 
vandalizmas šiais laikais yra 
tautiškumo ribų nepaisanti 
blogybė ir prieš jį visomis 
priemonėmis turime kovoti. 
Mūsų visuomenei esame taip 
pat dėkingi už supratimą, kad 
triukšmadariai vandalai sudarė 
labai nežymią šventėje daly
vaujančių 2,200 šokėjų 
mažumą. Jaunimo daugumos 
elgesys buvo be priekaišto ir 
šiuo jaunimu vertai didžiuo
jamės. Jis išlaikys mūsų tautos 
gyvybę ir perduos ateities kar
toms. 

Jaučiame visuomeninę parei
gą pateikti faktus apie McMas
ter universitete vykusį vanda
lizmą. Anksčiau to negalėjome, 
nes su McMaster universitetu 
nebuvo baigti pasitarimai dėl 
žalos. Galutinu apskaičiavimu 
žalos padaryta už 2,638.95 dol. 
Kanados valiuta (apie 2,200 dol. 
JAV dolerio kursu). Du jau
nuoliai policijos buvo suimti, 
juos apkaltinant pokštavimu 

Detroito žinios 

Lie tuvos Dukterų draugijos Detroito skyriaus gegužinėje dovanų paskirstymą praveda pirm. Sta
sė Sma l in sk i ene ir ižd. B r o n ė Seleniene. 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMO MINĖJIMAS 

Lapkričio 20 d. Šv. Antano pa
rapijoje ruošiamas Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 70 metų 
sukakties minėjimas vyks tokia 
tvarka: 

10:30 v.r. šv. Mišios. Mišiose 
organizacijos dalyvauja su vėlia
vomis; šauliai uniformuoti. 

12:30 vai. p.p. parapijos salėje 
akademija, meninė dalis ir 
vaišės. Paskaitą skaitys dr. 
Leonas Kriaučel iūnas iš 
Chicagos. Visi kviečiami. * 

A. Grinius 

(mischief). Teisme jaunuoliai 
prisipažino ka l ta is . Bylą 
spręsdamas, Kanados teisėjas 
apkaltintiesiems pritaikė „Mc-
Gill rule", kuri nusikaltimui 
nesuteikia teisminio pastovumo 
(criminal record). 

1988 m. rugsėjo 24 d. Toronte 
įvykusiame Kanados ir JAV-ių 
LB kraštų valdybų atstovų pasi
tarime buvo svarstoma sankcijų' 
pritaikymas neklaužadoms. 
Teismo rastiems kaltais jau
nuoliams nutarta atimti teisę 
ateityje būti tautinių šokių 
švenčių dalyviais. Remiantis 
tu r imais kambarių žalos 
dokumentais, bet neturint žalą 
tiesiogiai dariusių asmenų pa
vardžių, išskyrus du teismo nu
baustuosius, nutarta kreiptis į 
specifinių tautinių šokių grupių 
vadovus, juos įpareigojant 
neklaužadas surasti, nubausti ir 
apie tai painformuoti šventės 
rengimo komitetą. Siūlymą 
spaudoje paskelbti nusikaltėlių 
pavardes negalime patenkinti, 
nes varžo Kanados teisėjo spren
dimo pobūdis, įrodymų stoka ir 
įstatymai, neleidžią skelbti 
nepilnamečių jaunuolių pa
vardžių. Tikime, kad per tau
tinių šokių grupių vadovus 
vykdomas jaunuolių drausmi
nimas bus efektyvi priemonė. 

Apgailestaudami už keliolikos 
jaunuolių neleistinus veiksmus, 
norime visuomenei pastebėti, 
kad vandalizmo problema ke
liais atvejais detaliai buvo 
svarstyta rengimo komiteto' 
posėdžių metu. Kiekvienas 
šokių šventėje dalyvaująs jau
nuolis pasirašė advokato 
paruoštą pareiškimą, kuriuo jis 
prisiėmė atsakomybę, jei pa
darytų nuostolių. Už 18 metų 
neturinčius jaunuolius turėjo 
pasirašyti jų tėvai. Vandalizmo 
klausimas buvo liestas ir su tau
tinių šokių grupių vadovais. 
Savo ruožtu rengimo komitetas 
kreipėsi į universiteto va
dovybę, prašydamas sustiprinti 
patalpų saugumą, pakviečiant 
Hamiltono miesto policiją. Tai 
padaryti universiteto vadovybė 
atsisakė. Ateityje teks imtis 
papildomų priemonių van
dalizmo veiksmams užkirsti. 

JAV-ių ir Kanados LB 
kraštų valdybos 

SUSILIMO CENTRAI 

Chicagoje nuo lapkričio 1 d. 
atidaryti sušilimo centrai bena
miams. Jie veiks iki balandžio 
1 d. Apie tai paskelbė miesto 
Humaniškumo patarnavimų 
komisionierė Judita Walker. 
Miestas turi laikinų pastogių, 
kur gali sutalpinti net iki 3,000 
benamių. Vietas galima nemo
kamai suras t i te lefonu 
1-800-654-8595. 

PARAMA BENAMIAMS 

Illinois šalpos departamentas 
ir žydų federacija pažadėjo bena
miams parūpinti užstatą, jeigu 
jie Chicagoje išsinuomos butą. 

DR. L I N A S A . SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. VIJAY BAJAI, 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 
Te*. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tei. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Puiaski Rd. 
Valandos paga" susitarimą 

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

k hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A ve., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tei. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hilis. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So- 50tn Ave.. Cicero 

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

KYLA KAINOS 

Darbo departamentas pa
skelbė, kad kasdienių reikmenų 
kainos Chicagoje ir Šiaurės 
Indianoje pakilo rugsėjo mėnesį 
1.6 %, ypač pabrangus tele
fonams ir butams. Pakilimas čia 
perpus didesnis, kaip visose 
JAV-se. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Miehfgan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Puiaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
RezM. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest H(ghway 
Palos Helghts. III. 60463 

(312)381-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 776-2880, rez. 448-55451 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Neužmirštos sukaktys — 

JĖZUITAI IR 
JAUNIMO CENTRAS 

Praėjusį šeštadieni lietuviai 
jėzuitai Chicagoje atšventė su
kaktis — savo įsikūrimo Chica
goje ir savo dalies narių vienuo
liško ar kunigiško gyvenimo. 
Tai sujungė kartu, kad būtų 
viena šventė ir broliškai atšvęs
ta. Prie šių sukakčių prisijungė 
kiti vienuoliai, vyskupas Pau
lius Baltakis, geradariai ir jėzui
tų ordino gerbėjai už jų darbus 
katalikų Bažnyčiai, mokslui, 
tautoms ir šiuo atveju lietuvy
bei išeivijoje. 

Įdomi yra Jėzaus draugijos — 
jėzuitų gyvenimo istorija, kuri 
nėjo lygiu keliu. Buvo didžiulių 
akmenų po kojomis, kuriuos 
reikėjo peržengti arba pašalinti, 
buvo iš l ie ta daug kraujo 
kenčiant ir mirštant kankinių 
mirtimi už savo tikėjimą ir 
Bažnyčią. Daugelis valstybių, 
patekusios į liberalines rankas, 
kovojo prieš šį ordiną, jį išvary-
damos ar sumažindamos jo 
įtaką mokslui, visuomenei, 
gyvenimui krikščionybe. 

Jėzuitų ordinas įsteigtas šv. 
Ignoto de Lojolos 1540 m. rug
sėjo 27 d. pop. Pauliaus III pa
tvirtinimu. Bet taip pat pop. 
Klemensas Xrv raštu jį uždarė 
1773 m. liepos 21 d. Tik tuome
tinė Rusijos carienė ir Prūsijos 
karalius neleido popiežiaus 
uždarymo dekreto skelbti, tai 
vienuolyno dalis liko. Iš tos 
dalies ordinas vėl išaugo skai
čiumi ir savo mokslu. Pažymė
tina, kad šiame laikotarpyje 
buvo ir lietuvis jų vyriausias va
dovas — generolas. 

Lietuvoje jėzuitų ordinas 
buvo pakviestas Vilniaus vys
kupo V. Protasevičiaus. Tik 
jėzuitai įkūrė akademiją, vėliau 
tapusia pirmuoju rytų Europos 
universitetu. Lietuvos nepri
klausomybės laikais jėzuitų or
dinas buvo atkurtas 1924 m. 
kun. Benedikto Andriuškos, 
mirusio Sibire kankinio mir
timi. Nors pradžioje daugumą 
jėzuitų sudarė vokiečiai, bet jie 
prisitaikė prie lietuviško gyve
nimo, vadovavo gimnazijai, pro
fesoriavo Kunigų seminarijoje, 
išaugino savo vienuolijos 
lietuvišką šaką. Ji šiuo metu jau 
yra įsikūrusi Amerikoje, Kana
doje, Pietų Amerikoje ir Švenčia 
savo įsikūrimo sukaktį. 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO TIKIUOSI ATSKRISTI 
SOVIETŲ ELGESIO PASMERKIMAS TIESIOG Į VILNIŲ 

Dar gerokai prieš antrąjį karą 
(1931-37 m.) Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse pamokslus sakė, 
tarp lietuvių darbavosi kun. 
Jonas Bružikas. Jam grįžus 
Lietuvon 1937 m. buvo atsiųs
tas kun. Jonas Kidykas, kurį čia 
užklupo karas ir neleido grįžti 
prie savo darbo Lietuvoje. Kai 
tik karas pasibaigė, jam buvo 
įsakyta sukviesti visus jėzuitus 
ir kandidatus, kurie tuo metu 
studijavo ar buvo baigę studijas 
Europoje, ir pradėti kurtis tarp 
Amerikos lietuvių, nes jiems 
reikalinga dvasinė pagalba. 

Buvo čia Marijonų vienuolija, 
tuo pačiu metu kūrėsi ir Pran
ciškonai. Bet ir jėzuitai neturėjo 
galimybių grįžti Lietuvon ir ten 
darbuotis tarp savo tautiečių. 
Amerikon suvažiavę ir vis dar 
važiuoją pabėgėliai lietuviai, dėl 
komunistinės okupacijos ne
galėdami grįžti savo tėvynėn, 
taip pat spietėsi šiame krašte, 
Kanadoje ir Pietų Amerikoje. 

Kun. J. Kidykas pradėjo 
pamažu kviestis jėzuitus iš 
Europos, pradėjo darbuotis 
sielovadoje ir spaudoje, bet 
reikėjo kurtis ir pastoviam 
gyvenimui. Buvo nupirkti 
namai Paulina gatvėje, bet jie 
tiko tik laikinam buvimui. Pra

dėjo ieškoti žemės, kurioje įsi
kurtų vienuolynas ir įkurtų 
pastovią būstinę lietuviškam 
jaunimui ir senimui susirinkti, 
rengti didesnius ar mažesnius 
renginius, mokyti vaikus lie
tuvių kalbos ir savo tėvų kraš
to istorijos bei geografijos paži
nimo. Patys jėzuitai jau leido 
„Žvaigždę" ir „Laiškus lie
tuviams". Žemė buvo surasta, 
nupirkta ir vienuolynas pradėjo 
atsistoti prieš daugelio lietuvių 
akis ir uždegti viltis, kad Jėzui
tų vienuolija ateityje galės rem
tis. 

Vienuolynas buvo įkurtas jė
zuitams prieš keturiasdešimt 
metų — 1948 m. Pirmasis jų 
vyresnysis buvo kun. J. Ki
dykas, antrasis ir uolus vie
nuolinio namo ir Jaunimo cen
tro planuotojas ir statytojas 
buvo kun. Bronius Krištanavi-
čius, turįs didelę patirtį, šelp
damas ir kurdamas prieglaudas 
bei vaikų maitinimo namus 
Romos apylinkėse. Jo ir dau
gelio kitų atvykusių jėzuitų 
rūpesčiu, pastangomis ir sunkiu 
darbu jšdygo ne tik namas vie
nuoliams, bet ir Jaunimo centro 
pastogė visiems lietuviams. 

Kai buvo įkurtas vienuolynas, 
nors jis dar ir nebuvo visiškai 
baigtas, pradėjo tie patys jėzui
tai kurti šiandien visų pažįsta
mą Jaunimo centrą, per kurį 
perėjo įvairios organizacijos, 
kuriame užaugo nauja karta 
lietuviškos visuomenės veikėjų, 
kuriame taip pat buvo priebėga 
visokiems teatrams, kol jie 
buvo, visokiems didesniems cho
rams, lituanistinėms mokyk
loms, organizacijų susirinki
mams. Jaunimo centre prisi
glaudė ir meno parodos, su
kaupti archyvai, simboliniai 
tėvynės prisiminimai, kaip pa
minklas Žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės. Ir dabar visos di
džiosios iškilmės vyksta tame 
Jaunimo centre. Jį įgalino 
pastatyti tik tie, kurie galėjo 
apsigyventi tinkamame vienuo
lyne ir iš ten atiduoti visas jė
gas lietuviams dėl Kristaus, 
Bažnyčios ir savo tėvynės. 

Ši sukaktis nėra tik namų pa
statymo minėjimas. Kartu 
minimi ir tie žmonės, kurie 
šventė, švenčia ar tuoj švęs savo 
vienuoliško ar kunigiško gyve
nimo sukaktis. Bus prisime
nami ir mirusieji, kurie savo jė
gas jeu paaukojo, kad jų tau
tiečiai galėtų dvasingiau gyven
ti, kad vyresnieji geriau pasi
rengtų amžinybei, o jaunesnie
ji rengtųsi geriau tarnauti savo 
tautai okupacijoje ar išeivijoje. 
Juk daugelis matė mirusiuose 
ar dar gyvenančiuose vienuo
liuose t ikrą krikščioniško 
gyvenimo pavyzdį. Sekmadienio 
pamaldos tai turėjo priminti. 
Dar labiau priminė tikrą krikš
čionišką pavyzdį lankymas 
kapinių ir mirusių jėzuitų 
paminklo, kuris sako, kad kiek
vienas, gyvendamas žemiškuoju 
gyvenimu, turi rengtis amži
nybei. 

Šiuo metu Jaunimo centrą 
tvarko pasauliečių taryba ir 
valdyba. Bet tai nereiškia, kad 
tam šv. Ignoto įkurto ordino ir 
jo ordino nariams nepriklauso 
jų darbas ir prakaitas, jų vargai, 
ligos ir sunkumai, atiduodant 
savo žmonėms visas jėgas. Jė
zuitų noras, kad jų darbu ir pa
stangomis visi siektų gėrio 
Bažnyčiai, Dievui atiduodami 
meilę ir ištikimybę, o savo tau
tai aukodami savas jėgas ir ge
riausius sugebėjimus. 

P r . Gr. 

Tai buvo atmintinas vakaras 
mūsų tautos istorijoj. Tai buvo 
vakaras, kai kraujas laisvai 
tekėjo, kai lietuviai petys į petį 
sustoję iš sielos gilumos sušuko 
iš tautoj sukaupto pykčio, 
skausmo ir pasiryžimo tiesiog 
pavergėjui — okupantui — į 
veidą spjaudami, nenusileis
dami net mušami. . 

Vos tam įvykus, sužinojome, 
kad 200,000 žmonių susirinko 
Vilniuje Lietuvos Laisvės lygos 
sušauktoj demonstracijoj 
atžymėti 49 metus nuo to laiko, 
kai Molotovas ir Ribbentropas 
pasirašė savo rugpjūčio 23 
sutarties antrą slaptą priedą, 
kuriuo Lietuva at i teko 
sovietams. 

Sužinojome, kad rami minia 
buvo užpulta ir apmušta sovie
tinės milicijos. Vytauto Bogušio 
atpasakojimai nušvietė, kad 
milicija, apsirėdžius šalmais, 
skydais ir bananais (policininkų 
lazdos) — mušė susirinkusius. 
Mušė visus — vaikus, senas 
moteris, jaunus vyrus ir mergi
nas. Mušė be pasigailėjimo, lip
dami per atsisėdusių žmonių 
galvas, trankydami visus, kurie 
tik pakliuvo. Sužinojome, kad 
žmonės išsisklaidė į visas puses, 
vengdami bananų smūgių, bet 
susigrupavę grįžo šaukdami — 
„okupantai lauk iš Lietuvos!" 

Ir mes braukėm karštas aša
ras nuo skruostų, prisiekdami 
Aukščiausiam ir tiems, kurie 
parėjo kruvini tą vakarą, kad 
šis įvykis nenuslinks tyliai į 
praeitį be jokio atsiliepimo iš 
laisvojo pasaulio, iš Amerikos 
valdžios. Tą priesaiką išlaikėm. 

Rugsėjo 29 d. trylika pabal
tiečių organizacijų pasirašė te
legramas prezidentui R. Reaga-
nui ir sekretoriui G. Shultzui, 
reikalaudami, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kurios 

| nepripažįsta sovietų okupacijos 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, Gor
bačiovui griežtai protestuotų 
prieš sovietų milicijos elgesį Lie
tuvoje. Tą telegramą pasirašė: 
Jungtinis Pabaltiečių komitetas 
(JBANC), Amerikos Estų Tary
ba, Amerikos Lietuvių Taryba, 
Amerikos Latvių Sąjunga, 
Amerikos Latvių Jaunimo są
junga, Amerikos Pabaltiečių 
Laisvės lyga (BAFL), ELTA,Lie-
tuvių informacijos centras, 
Lietuvos Vyčiai, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė, Ameri
kos Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
Lietuvių Religinė šalpa, Laisvų 
Latvių Pasaulinė federacija ir 

Pabaltiečių Jaunimo sąjunga 
(BYC). 

Rytojaus dieną spaudimas 
sustiprėjo. Pabaltiečių komi
tetas asmeniškai susitiko su 
Valstybės depar tamento , 
pareigūnais, reikalaudamas, 
kad JAV valdžia netylėtų po 
tokio neteisėto ir žiauraus so
vietų elgesio. Ir Valstybės de
partamento vežimo sunkūs ra
tai pradėjo suktis. 

Kitas žingsnis buvo susisiek
ti su atstovais ir senatoriais 
prašant, kad jie paskatintų 
Valstybės departamentą nedel
siant pareikšti protestą, tuo 
būdu pagreitindami Valstybės 
departamento r a t ų tempą. 
Komitetas susisiekė su Pabal
tijo ir Ukrainos reikalų ad hoc 
komitetu Atstovų rūmuose 
prašydamas, kad komiteto pir
mininkai pradėtų laišką iš 
komiteto Vals tybės depar
tamentui paskatinti atsiliepimą 
į rugsėjo 28 d. įvykius Vilniuje. 
Gavus sutikimą, JBANC asme
niškai išdalino tinkamą me
džiagą ad hoc komiteto nariams, 
asmeniškai pasikalbėdamas su 
kiekvieno komiteto nario padė
jėju. 

Išdėlioję pamatus, susisiekė
me su jumis — mūsų pabaltiečių 
tinklu — pranešdami pradėtą 
darbą ir prašydami, kad "kuo 
greičiau skambintumėte savo 
atstovams, senatoriams bei 
Valstybės departamentui, rei
kalaudami, kad JAV pareikštų 
protestą prieš sovietų žiaurumą 
Lietuvoje. 

Spaudai siuntėme nuolatinius 
pranešimus. Susidomėję žurna
listai prašė daugiau žinių. 

Ir spaudimas didėjo. Su jūsų 
paskatinimu, ad hoc komiteto 
laišką pasirašė 69 atstovai: Den-
nis Hertel (D-MD; Don Ritter 
(R-PA); John Miller (R-WA); 
Hamilton Fish (R-NY); VVillis 
Gradison (R-OH); Joseph Dio 
Guardi -H-NY); Elton Galleg-
•y (R-CA); Michael Oxley ( R -
JH) ; Claudine Schneider (R — 
RI): Bill 'McCollum (R-FL); 
Willia:n Goodling (R-PA); 
Robert Dornan (R-CA); Jack 
Kemp (R-NY); Bill Lowery 
(R-CA); Thomas Luken ( D -
OH); Peter Rodino (D-NJ); 
Howard Berman (D-CA); 
William Lipinski (D-IL); Ge-
rald Kleczka (D-WI); Joseph 
Kennedy (D-MA); Vin Weber 
(R-MN); Richard Armey ( R -
TX); Newt Gingrich (R-GA);' 
Frarik McCloskey ( D - l N ) ; 

Terry Bruce (D-IL); Lane 
Evans (D-EL); Richard Durbin 
(D-IL); Bob Traxler (D-MD; 
Timothy Penny (D-MN); 
Howard Wolpe(D-MI); Austin 
Murphy (D-PA); Ron Packard 
(K-CA); Steve Gunderson (R-
WD; James Saxton (R-NJ>, 
Howard Nielson (R-UT); 
E rnes t Konnyu (R—CA); 
Lawrence Coughlin (R - PA); 
Toby Roth (R-WI); Harris 
Fawell (R - UT>, James Quillen 
(R-TN); John Rhodes (R- AZ); 
Dennis Has te r t (D-GA); 
Thomas Ridge (R -PA); James 
Sensenbrenner (R—WI); Donald 
Lukens (R -OH); Lynn Martin 
(R-BU; Charles Hayes (D-IL); 
Robert Borski (D-PA); Thomas 
Manton (D-NY); William Ford 
(D-MI); Gus Yatron (D-PA); 
William Coyne (D -PA); Peter 
Kostmayer (D -PA); Joe Kolter 
(D-PA); James Hansen (R-
UT); Denny Smith (R-OR); 
Helen Delich Bentley (R-MD); 
George Hockbrueckner (D -
NY); Joseph Early (D - MA); Jim 
Cooper (D-TN); Marty Russo 
(D-DL); Robert Mrazek ( D -
NY); Thomas Foglietta (D-PA); 
Tom Lantos (D-CA); Nancy 
Pelosi; Dale Kildee (D-MI); 
Steve Bartlett (R-TX); Joel 
Hefley (R-CO); Jack Davis 
(R -BL). 

Šalia to Atstovų rūmų reli
ginės laisvės grupės pirmininkai 
Edward Feighan (D-OH) ir 
John Miller (R-WA) išsiuntė 
laišką Valstybės departamentui 
ir įvairūs atstovai skambino tuo 
pačiu reikalu. Valst. departa
mento ratai sukosi ir spalio 
6. Voice of America žurnalisto, 

' užklausti, Valst. dept. pareigū-
. nai pareiškė, jog JAV smerkia 

„sovietų valdžios sistemingą 
jėgos vartojimą prieš taikingus 
demonstrantus Lietuvoje. ... 
Mes skatiname sovietų vyriau
sybę susilaikyti nuo jėgos var
tojimo prieš taikingus žygiuo-
tojus ir nubausti tuos atsakin
gus pareigūnus (už tokį elgesį)". 

Nors pareiškimo laukėme 
aš tuonias d ienas , buvome 
žurnalisto užtikrinti, kad tai 
buvo didelis pasiekimas, nėra 
lengva išgauti reakciją iš Vals
tybės departamento, o dar 
sunkiau užtikrinti, kad tą pa
reiškimą iš anksto paruoštų, jis 
mums aiškino. Tai didelis 
pasiekimas. Todėl ačiū jums 
visiems už talką. Ištesėjom savo 
pažadą tiems, kurie rugsėjo 28 

PLB pirm. Vytauto Bieliausko kalba 
Lietuvos persitvarkymo 

steigiamajame seime 

Pateikiamas tekstas kalbos 
transliuotos per Vilniaus radiją 
į užsienį, spalio 24 d. vakare: 
Dr. V. Bieliauskas pristatomas 
kaip Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio suvažiavimo svečias, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas. 

Gerbiamieji Lietuvos Sąjūdžio 
suvažiavimo delegatai, Laisvės 
Lygos atstovai, svečiai, dalyviai, 
ponai ir ponios. 

Turiu ypatingą garbę pasvei
kinti Jus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir jos valdybos 
vardu. PLB valdyba vadovauja 
visų laisvojo pasaulio kraštų 
lietuvių bendruomenėms, 
kurios organizuotai veikia 19 
pasaulio kraštų, 4 kontinen
tuose. Taigi sveikinimus Jums 
perduotu iš tiesų iš šių kraštų: 
Argentinos, Artimųjų Rytų, 
Australijos, Austrijos, Belgijos, 
Brazilijos, Didžiosios Britanijos, 
Italijos, Jungtinių Amerikos 

d. Vilniaus gatvėse tvirtai pa
reiškė savo pasiryžimą nesu
klupti prieš okupanto bananus, 
o vieningai šaukti „okupantai 
lauk iš Lietuvos!" 

Valstybės departamento pa
reiškimas buvo didelis žingsnis 
mums visiems. Mūsų vieningas 
darbas padarė mus politiškai 
pajėgesnius, parodėme, kad 
galime vieningai ir greitai at
siliepti į savo tautos šauksmą ir 
pamatėme, ką politinis spaudi
mas gali padaryti. 

Mintin ateina poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiai „šaukiu aš 
tautą, lietuvį stoti prie lietuvio" 
ir dėti petį prie gyvo peties... 
Stojom petys į petį ir pažengėm 
didelį žingsnį pirmyn. Stumki-
mės pirmyn, palaikykime ryšius 
su savo atstovais, padėkodami 
jiems už gerą darbą, paskatinda
mi juos paremti pabaltiečių 
reikalus, kurie iškyla Atstovų 
rūmuose, ir tuo būdu užtikrin
kime nuolatinę paramą pabal
tiečių reikalams kurie iškyla 
JAV Kongrese. Palaikykime 
stiprius ryšius vienas su kitu, 
nes tik per bendrą darbą galėsi
me atsistoti vieninga, laisva 
Lietuvos tauta. 

Ginta T. Palubinskai tė 
JBANC visuomeninių reikalų 

direktorė 

Valstybių, Kanados, Kolum
bijos, Naujosios Zelandijos, 
Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Urugvajaus, Vene-
cuelos ir Vakarų Vokietijos. 
Šiuose 4 kontinentuose ir 19 
valstybių gyveną šiandieną 
lietuviai ypatingai jungiasi su 
Jumis šio suvažiavimo proga. 

Mes visi džiaugiamės, kad 
pagaliau po tiek daug metų 
stalinizmo padarytos skriaudos 
Lietuvai ir jos žmonėms yra 
pripažįstamos ir kad mėginama 
jas atitaisyti. Jūs ir jūsų tėvai 
daug nukentėjo nuo Stalino 
režimo, kurio metu buvo pasi
rašyti slapti susitarimai su na
ciais ir militarine jėga buvo 
užimtas kraštas. Buvo atimtos 
nuosavybės, ištremti žmonės ir 
suniokota viso krašto eko
nomija. Tai buvo didelė skriau
da, kurią lietuvių tauta, kurią 
visos Pabaltijo valstybės ir visa 
Sovietų Sąjunga pergyveno. Bet 
mums dar reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad prie stalinizmo 
aukų daugumoje priklauso ir 
Lietuvos išeivija. 

Daugelis mūsų buvo privers
ti palikti savo tėvynę, karo 
siaubo sūkuryje ir paskui 
negalėjome grįžti į savo tėvynę, 
kurioje grėsė mūsų gyvybei ir 
laisvei pavojai ir tuo būdu 
buvome priversti kurtis kitur. Ir 
taip lietuviai išsiblaškė po visą 
pasaulį. Jie neturėjo lengvų 
sąlygų savo naujos egzistencijos 
pradžioje. Jie pateko į kraštus, 
kur jiems buvo leidžiama dirb
ti ir vystyti savo iniciatyvą. Jie 
buvo darbštūs ir savo darbštu
mo dėka jie greit prisitaikė prie 
ekonominio lygio tų kraštų, ku
riuose jie gyveno. Ir aš esu 
tikras, kad, jeigu čia lietuviams 
Lietuvoje būtų duodamos sąly
gos laisva iniciatyva naudotis ir 
dirbti, ir Lietuvos ekonominis 
lygis prilygtų Danijai, Švedijai 
ir Amerikai. 

Deja, mes turėjome iš vioje 
kurtis. Daugumas mūsų iaikė 
išeiviją tik laikina. Jie tikėjosi, 
kad ateis laikas, kada jie galės 
grįžti į savo tėvynę ir ten 
praleisti bent savo senatvę. Jie 
dirbo, taupė, vaikus lietuviškai 
mokė ir savo žvilgsnį visą laiką 
kreipė į Lietuvą. Sunku buvo ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Pomėgiai ir malonumai atei- _ gimsta viduje. 
na iš lauko, tačiau džiaugsmas Fult Sheen 

, 

Šiaip ar taip yra daug banginininkų, ypačiai j 
plaukiojančių po amerikiečių vėliava, kurie niekada 
nėra susidūrę su sperminiu banginiu ir kuriems levia- . 
tano pažinimas ribojasi niekinga pabaisa, pradžioje \ 
persekiojama šiaurinėse srityse. Sėdėdami ant liukų, 
šitie žmonės klausos keistų ir baisių pasakojimų apie 
banginių medžioklę Pietuose su tokiu pačiu susi
domėjimu, su kokiu vaikas klausosi gulimo laiko 
pasakų apie raganas. Ir sperminio banginio miižiniš-
kumą tegali suprasti vyrai, kurie valčių nosgaliuose 
mėgina išvengti jo smūgių. 

Jo galios tikrovė, kuri buvo išmėginta, ilgą laiką 
buvo aptraukta miglom. Randame kai kuriuos gamti
ninkus (Ulasen ir Povelson) skelbiančius, kad sperminis 
banginis jau nebėra vien tik kitų jūros padarų rykštė, 
bet neįtikimai žiauri būtybė, nuolatos trokštanti žmo
gaus kraujo. Toli nesiekiant, baronas Cuvier savo 
„Gamtos istorijoje" tvirtina, kad, pamačiusios sperminį 
banginį, visos žuvys, neišskiriant nė ryklio, „pergyvena 
didelę baimę" ir kad „dažnai, beskubėdamos nuo jo pa
bėgti, metasi ant uolų su tokiu smarkumu, kad iš karto 
užsimuša". Ir nepaisant to, kad panašūs pasakojimai 
buvo patyrusių banginininkų paneigti, prieta
ringas tikėjimas ir Povelsono „kraujo troškulys" 
tebeslegia daugelio žvejų vaizduotę. 

Vienas beprotiškiausių prietarų,turinčių ryšį su 
Baltuoju Banginiu; yra Siautulingojo Dicko visur 
buvimas, kad jis vienu ir tuo pačiu laiku buvęs matytas 

diametrialiai priešingose platumose. 
Tokiems lengvatikiams ši mintis rodėsi turinti pa

grindo, nes povandeninės srovės dar nebuvo paskelbtos 
nei didžiausių mokslininkų tyrimuose. Taip pat ir slap 
ti keliai sperminio banginio, jam esant po vandeniu, 
didžiumai žvejų tebėra nežinomi. Laikas nuo laiko pa
plinta įdomios ir prieštaringos prielaidos apie tai, ypač 
apie paslaptingus būdus, su kurių pagalba panėręs į 
dideles gelmes su neįtikimu greitumu perplaukia 
tolimiausius nuotolius. 

Amerikiečių ir anglų žvejams yra žinoma, kad kai 
kurie banginiai, sugauti tolimiausiuose Pacifiko 
užkampiuose, nešiojo įsmeigtas perstekes, kurios buvo 
sviestos Grenlandijos jūrose. Kai kuriais atvejais 
pavyko nustatyti, kad protarpis tarp dviejų puolimų 

•buvo pramokęs daugelio dienų. Iš čia dedukcijos keliu 
kai kurie žvejai priėjo nuomonės, kad Šiaurės rytų pra
ėjimas ilgą laiką buvęs problema žmogui, niekad ja 
nebuvo banginiui. 

Šiuo atveju gyvenimo tikrovė prilygsta legendai. 
i^odami, kad po daugelio atkaklių puolimų pabaisa 

paliko gyva, bangininkai skelbė Siautulingąjį Dicką 
ne tik tuo pačiu laiku esant visur, bet kad jis esąs 
nemirtingas (esmėje nemirtingumas yra visur buvimas 
laike). Tvirtino, kad nors nešioja ištisą mišką perstekių, 
susmaigstytų į jo šonus, jis pasiliekąs nepažeistas, kad 
esą nesvarbu, jog jis iš visų pusių kraujavęs, nes tai 
buvęs miražas. 

Bet šalia šitų prietarų buvo daugelis dalykų, 
liečiančių pabaisą ir jo būdą ir galinčių uždegti vaiz
duotę. Vien tik jo nepaprastas dydis jį išskyrė iš kitų 
sperminiu banginių, bet ir jo sniegina, raukšlėta kak
ta ir jo balta ir aukšta piramidinė kupra. Šitie bruožai 
rodydavo jo buvimą tiems, kurie jį persekiojo. 

Likusioji jo kūno dalis buvo nuklota tos pačios baltos 
spalvos rėžiais, nusėta dėmėmis ir gyslomis taip, kad 

jis gavo Baltojo Banginio vardą, visiškai pateisinamą, 
taip pat ir jo švitinČią išvaizdą, kai vidudienį pasi" 
rodydavo slidinėdamas tamsiai mėlyna jū ra , 
palikdamas už savęs gelsvų putų taką, tartum auksu 
švitintį Paukščių Taką. 

Tačiau nei jo nepaprastas dydis, nei išskirianti 
spalva nei netgi iškreipta apatinė žiauna, teikusi 
banginiui siaubingą išvaizdą, nei jo protinga pagieža, 
kurią, kaip sakoma, buvo parodęs daugelyje kovų, taip 
neterorizavo žvejų kaip jo išdavikiški pasitraukimai. 
Jie gal sukeldavo daugiau maišaties ir panikos, nei visa 
kita. 

Visi žinojo, kad daugelį kartų, bėgdamas nuo 
pergalingų žvejų persekiojimo su pralaimėjimo 
ženklais, staiga apsisukdavo ir, pamišėliškai puldamas, 
sudaužydavo jų valtis į šipulius, arba juos privers
davo, pastyrusius iš baimės, ieškoti prieglobsčio 
laive. Šitose kovose buvo patirta fatalinių įvykių. Ir 
nors tokios nelaimės yra dažnos žvejyboje, šiais atski
rais atvejais pragariškas Siautulingojo Dicko iš anks
to apgalvojimas būdavo toks, kad sąnarių sulaužymas 
ar mirtys nebuvo laikomi natūraliais įvykiais. 

Su savo trimis sulaužytais dugnais valtimis aplink 
jį, ir irklams bei jūreiviams besisukaiiojant sūkuryje, 
vienas kapitonas Ahabas, pastvėręs iš suplotos valties 
priekio peilį, puolė ant bangini, tartum Arkanso dueli-
ninkas ant savo priešo. Ir kaip tik tada, mesdamas 
dalgės pavidalo žiauną po juo, Siautulingasis Dickas 
nukirto Ahabo koją, kaip šienautojas kerta žolės stie
bus pievoje. Joks Venecijos ar Malajų žudikas nebūtų 
sugebėjęs smogti tokio išdavikiško smūgio, ir lengva 
suprasti kodėl Ahabas po šito beveik mirtino susidū
rimo puoselėjo ugningą kerštą banginiui. 

. (Bus daugiau) 
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Balfo centro valdyba. Iš kairės: Vyt. Kasniūnas. Irena Knaučeliūnienė. Faustina Mackevičienė, 
Kostas Čepaitis, centro vald. pirm. Maria Rudienė, Laima Aleksienė, dr. Pranas Budininkas ir 
Albinas Dzirvonas. 'Nuotraukoje nėra Onos Jokūbaitienės ir kun. Jono Juozupaičio). 

TIE, KURIE ATRAKINA ŠIRDĮ 
SAVO ARTIMUI 

Artimo meilės išraiška Balfo buveinėje 
Lietuvių Plazos centre Bendro baigtų darbų baigia vakarais 

Amerikos lietuvių šalpos fondo namuose ar iki vėlyvo vakaro 
buveinė. Čia vienam kukliame įstaigoje. Ji lyg kompiuterio at-
kambaryje sukraunamos visos mintimi prisimena bylose su-
suneštos aukos labdarai, kurios 
išdalinamos visame plačiame 
pasaulyje gyvenantiems lie
tuviams, patekusiems ir išgyve
nusiems varganą dalią. Daug 
kas ateina nestipriais žingsniais 
ir atidaro Balfo duris drebančia 
širdimi, nes prašyti sunku. 
Uždaro jas su paguodos lūkes
čiais, suraminta širdim, gauta 
pagalba. Ir taip kasdien. Balfo 
buveinėje judėjimas gyvas, per 
duris įeina ankstyvas rytas, 
išeina vakaras. Žmonių žings
nius lydi žiema, pavasaris, va
sara, ruduo. Keičiasi dienos ir 
metų laikai, nesikeičia žmogaus 
gyvenimo palydovai, įkandin 
nešą nuoskaudos krūvius, mūsų 
liaudies posakiu išsakytais žo
džiais: neišsižadėk lazdos ir 
terbos. 

Balfo centro įstaigos vedėja 
yra Laima Aleksienė. Jos pa
tyr imas adminis t raciniame 
darbe ir reikalingų žinių ba
gažas yra gausus, orientacija 
guvi. Darbo naš ta didelė, 
veiklos ratas platus. Daug ne

dėtus raštus ir, jei ne iš veidų, 
tai iš žodžių, pasakytų bei pa
rašytų, pažįsta daugelį balfi-
ninkų. Porą ar trejetą dienų sa
vaitėje jai talkina Irena Polikai-
tienė, darbšti, pareiginga admi
nistraciniame darbe. 

Į Balfo centro valdybos įstai
gą ateina žmonės įvairiausiais 
reikalais atvykę ir iš plataus 
pasaulio kraštų. Vieni atneša 
aukas, kiti prašo ir duoda 
adresus pagalbos reikalingų
jų. Atvykę iš Anglijos, Aust
ralijos. Kanados nori arčiau 
susipažinti su Balfo veikla. Jie 
stebisi, kad jų gyvenamose vie
tovėse nėra platesnės apimties 
labdaros organizacijų. Kilnu ir 
gražu, kad žmonės remia savo 
artimuosius, bet dar kilniau ir 
gražiau, kai suteikia pagalba 
varge patekusiems tėvynai
niams, kurie neturi laisvame 
pasaulyje giminių ar artimų. 

Įdomūs pokalbiai vyksta su 
atvykusiais apsilankyti iš Lie
tuvos. J iems stalinistiniais 
laikais apie Balfą įvairiuose mi

tinguose pasakydavo, spaudoje 
parašydavo, net atskirai išleis
toje knygelėje prirašė visokių 
baisiai šmeižiančių niekinimų. 
Daugiausia blogybių sukrovė 
ant pirmininkės Marijos Ru
dienės. Juk labdara komunistų 
„rojuje" didžiausia blogybė. Lie
tuvių kalbos žodyne jie taip 
aiškina labdaros žodį: „labda-
ra-išnaudotojiškoje visuomenėje 
— turtingųjų materialinės pa
galbos teikimas neturtingie
siems, norint švelninti kla
sinius prieštaravimus". Už tai 

seniau atvykusius apsilankyti 
šiame krašte lietuvius, grįžus 
atgal į namus, apklausose vis 
norėdavo sužinoti, ar kartais 
nesutepei pirštų atidarydamas 
Balfo įstaigos duris ar nesi
kalbėjai su „tėvynės išdavikais" 
balfininkais. O dabar jie atveža 
savo giminių bei pažįstamųjų 
nuoširdžiausius padėkos žo
džius. Kaip vienas atvykęs 
svečias pasakė, jog knygų tomus 
galima prirašyti, kiek daug Lie
tuvai ir lietuviams davė Balfas, 
sugebėjęs ir per geležinę sieną 
prakirsti žalią dolerį. 

Balfo įstaigoje taip pat dirba 
ir centro valdybos nariai. Vieni 
pasilieka baigti darbus po posė
džio, kiti dirba kasdien, treti po 
vieną ar kelias dienas, kai svar
besnis bei skubesnis darbų 
krovinys. Reikia stebėtis jų visų 
pasiaukojimu, idealizmu, meile 
tam didžiai reikalingam darbui. 
Dažnai jie išsižada savęs, ran
komis nustumia savo darbus. 
Jie tylūs, kuklūs, jų žingsnių 
nelydi nei žurnalistai, nei foto
grafai. Jie tarp visų viduryje, vi
siems tiesia ranką ar tu kairys, 
ar dešinysis, tiesus ar kreivas, 
ir niekas tiek vienybės 
spindulių neištiesė, kaip Balfas 
ir balfininkai. Ir menasi Sv. Jo
no pirmasis laiškas (3, 17-18): 
„Bet jei kas turėtų pasaulio 
turtų ir, pastebėjęs vargo spau
džiamą savo brolį, užrakintų 
jam savo širdį, — kaip jame 
pasiliks Dievo meilė? Vaikeliai, 
nemylėkite žodžiu ar liežuviu, 
bet darbu ir tiesa". 

Balfininkai atrakina savo šir
dis artimui. Balfo rudens vajaus 
spalio mėnuo baigia skaityti 
savo dienas. Tradiciniai daug 
kur vajai nusitęsia į lapkritį ir 

tie, kurie susivėlino ir nesusk-
bo atiduoti savo aukos, dienos 
mintyse sakykime: „Kas turi 
dvejus marškinius, tepasidalija 
su neturinčiu". 

Vytautas Kasniūnas 

Poetas Sigitas Geda kalba Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
mokiniams, o jauna moksleivė įrašo jo kalbą į juostelę. 

BIELIAUSKO ŽODIS... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

nizmo aukų skaičių ir tuo būdu 
puoselėti lietuvišką kultūrą, 
neturint gyvo ryšio su kraštu. 
Bet išeivija išliko lietuviška, 
kūrybinga ir tvirta, nes ji nepra
rado vilčių, kad krašte vėl nor
malios sąlygos atsiras ir kad 
lietuvių tauta Lietuvoje taps 
laisva. 

Išeivijon stalinizmas išgrūdo 
daugelį pačių pažangiausių 
intelektualų, gerų žmonių, 
kurie patys ir jų vaikai savo 
talentais praturtino tuos kraš
tus, kur jie gyvena, o jie tai būtų 
galėję Lietuvai atiduoti. Taigi 
siūlau įskaityti ir išeiviją į stali
nizmo aukų skaičių, tuo būdu 
ir mus prijungti prie dabar čia 
vykstančių atsinaujinimų. Pri
ėję išvadą, kad mes visi buvome 
panašiai nuskr iaus t i , gal 
rasime geresnį vieni kitų supra
timą, gal sumažinsime nepasi
tikėjimą ir įtarinėjimus vieni 
kitų ir pradėsime vėl jaustis to 
paties krašto vaikais, nežiūrint, 
kur mes begyventumėm. 

Mes sveikiname kiekvieną 
jūsų daromą žingsnį Lietuvos 
laisvės darbe. Lietuva yra tau
ta su gražia, garbinga istorija ir 
su sava kūrybinga kultūra. Te
būna jai leista savo istoriją be 
falsifikacijos atkurti ir tęsti gar
bingai pasaulio laisvų tautų 
šeimoje. 

Atvažiavau aš čia su entuziaz
mu, kurį su manimi pergyvena 
išeivijoje daugelis lietuvių, gir
dėdami apie įvykius tėvynėje. 
Matau, kad mes visi čia esame 
didelių istorinių įvykių daly
viai. Šie reiškiniai pakelia 
nuotaiką ir skatina visus mus 
tęsti jų raidą, kol Lietuva galės 
tapti laisva, savarankiška vals
tybe. Linkiu jums ištvermės, 
kantrybės ir pasisekimo. 
Tikiuosi, kad, ateinantį kartą 
vykstant pas jus, man bus 
galima atskristi tiesiog į Vilnių, 
nedarant lanko į Maskvą ir,kad 
tai galėsiu padaryti su autentiš
ka Lietuvos valstybės viza. 

LIETUVIS DIRBA LIETUVIŲ LABUI 

Padėjo išrūpinti pripažinimo teisę Lituanistikos Katedrai Illinois 
universitete. 

Vadovavo Marquette Parko lietuvių demonstracijoms už Simo 
Kudirkos išlaisvinimą. 

Suorganizavo Lietuvių Dienas Marquette Parke ir išrūpino Lithua-
nian Plaza vardą bei gatvėms to vardo ženklus. 

Kasmet Springfielde išrūpina proklamaciją Vasario 16 proga. 

Padeda visiems lietuviams įvairiuose reikaluose. 

Sen. Frank Savickas buvo prezidento R. Reagano iškviestas 
pareikšt savo nuomonę apie Vyriausio Teismo teisėjus. 

Indorsuotas „Chicago Tribūne". 

Visada balsuoja prieš mokesčių pakėlimą. 

Reikalauja kalėjimo bausmės visiems narkotikų platintojams. 

LIETUVIAI, BALSUOKITE UŽ LIETUVį FRANK SAVICKĄ 

SEN. FRANK D. SA VICKAS 
VISI LIETUVIAI PRAŠOMI BALSUOTI NOV. 8 

PUNCH # 8 9 

(Independer.t Lithuaman Committee. Albertas Kerelis. Chairman) 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS | PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per š,ą įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^orite būti 
Rimo Stankaus Kiijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas namokamai. 

3 mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEi-L SACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KE02IE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376 -1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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 

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

ALBIN BANYS 
447-8806 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OnM^ KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutal 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

FOR SALE 

Parduodu nevartotus Lietuvos 
pašto ženklus Nr. 1 . Gražus 
rinkinys aJbume ir palaidi rinkiniai. 
Skambint i : T o r o n t o , 
416-626-3298. 

SENŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 
SKOKIE VALLEY SYNAGOGUE 

8825 E. Prairie Road — SKOKIE 
Šeštadienio vakare, lapkričio 5 d. 

8 v.v. iki 11 v.v. 
Sekmadienį, lapkričio 6 d. 

10 v. ryto iki 4 v. p.p. 

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 mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
S4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailinukų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokesčio. 

Meniškai, skoningai išleista, labai palankaus įvertinmo 
susi laukusį amer ik iečių ir l ie tuv ių spaudo je , 
dailininko-diplomato 

ADALBERTO STANEIKOS 
monografija, vertinga dovana įvairiom progom, ypač kalban
tiems, angliškai. Feliksas Andriūnas. artimai pažinojęs, rašo 
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų, 
dailininkų, menininkų atsiliepimai. Kūrybą aptaria Paulius 
Jurkus. Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir 
j .b. paveikslai. 

Monografija gaunama „DRAUGE" 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 ir pas leidėją F. Andr iūną, 155 Graan-
wood Ave., VVyncote, Pa. 19095 . Kaina 33 dol . su 
persiuntimu. 
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KADA BALFININKAS 
APLANKO MUS 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Spalio mėnuo — Balfo mėnuo. 
Tai nuo seno tapusi tradicija, su
grįžus rudenėliui, spalio mėn. 
visos JAV lietuvių kolonijos 
vykdomas Balfo vajus, vargs
tant iems ir nelaimių ištiktiems 
tautiečiams, bet kur gyvenan
tiems, padėti. 

Apie Balfą kalbėti gal nebe
tektų. Tai visiems lietuviams 
gerai žinoma institucija, vei
kianti keletą dešimtmečių ir 
yra atlikusi nuostabiai daug 
gražių, artimo meilės darbų. 
Balfo ranka siekė laisvajame 
pasaulyje varge esančius, siekė 
už geležinės uždangos vargo 
keliais einančius, siekė Sibiro 
taigose šąlančius. 

Ir š ta i vėl spalis. Balfo cen
tras, vadovaujamas Amerikoje 
g i m u s i o s , labai s u m a n i o s , 
darbščios pirmininkės Marijos 
Rudienės, su darbščia Balfo 
valdyba ir t a lk in inka is vėl 
šaukia Balfo ištikimuosius dar
bininkus talkon rinkti aukas . 

Ir ši Balfo armija, aukų 
rinkėjai, sąžiningai atlieka savo 
pareigas. Keliauja nuo namo iki 
namo, kur tik randa tėvynainį, 
beldžiasi į mūsų namų duris ir 
prašo aukos ne sau, be t kitų 
vargų palengvinimui. Tai labai 
nedėkingas aukų rinkėjų dar
bas. J u k ne paslaptis, kad to
kius svečius vienas k i t as pasi
t inka šiurkščiu priekaištu — 
„Kam gi tas Balfas dar reikal
ingas. Visi jau įsikūrę, pra
turtėję. Balfas man nieko ne
davė. Aš turiu šeimą — tai mano 
Balfas". Šios pastabos kiek 
į s k a u d i n a t a pas i auko jus į 
balfininką. 

Rinkėjas kukliai tokiems at
sako: „Ne sau, ne sau aukas 
renku. Tai tiems, kurie buvo iš
t ikt i nelaimių, vargo, ligų, 
šeimoje mirčių, neteka sveika
tos, ėję tremties Sibiro keliais". 

Bet juk t a i gyvenimo realybė. 
Turime visokių žmonių, visokių 
reikia, ir turime nuolankiai pri
imti ir tuos priekaištus. 

O į klausimą „Kur Balfas 
deda pinigus, galima trumpai at
sakyti, kad Balfas kas mėnesį 
už geležinės uždangos pasiunčia 
daugybę siuntinių su drabužiais; 
su vaistais, kitokiais buities 
r e i k m e n i m i s . T ū k s t a n č i u s 
svarų drabužių. Ir darbštieji 
savanoriai — Balfo ta lkininkai 
įstaigos rūsiuose s iun t in ius 
pakuoja , veža į paš tą . O 
daugelio metų balfininkas Albi
nas Dzirvonas pačiomis pigiau
siomis kainomis parūpina iš 
krautuvių batų, drabužių ir kitų 
reikmenų. Balfas įsipareigoja ir 
kas mėnesį moka savo duoklę 
Vasario 16 gimnazijos išlaiky
mui. Paremia kitų kraštų stu
dijuojantį jaunimą. 

O kiek į Balfą kreipiasi dabar 
iš okup. Lietuvos atvykstančių
jų, prašančių paramos. Ir Balfas 
paramos neatsako: duoda pini
gais, apmoka keliones, apmoka 
butą, išlaikymą, iki jie pastoviai 
patys įsikurs. Šventėm artėjant, 
Balfas j Suvalkų trikampį siun-
čia va ikuč iams k a l ė d i n e s 
dovanas, šokolado ir kit. O kiek 
Balfo p i r m i n i n k ė Mar i j a 
Rudienė net savo lėšomis ke
liauja padėti sutvarkyti pabė
gusių iš okup. Lietuvos lietuvių 
dokumentus. 

Balfo darbš tus i s i lgametis 
iždininkas K. Čepai t is kiek
vieną kar tą posėdyje pateikia 
de ta l izuotą a p y s k a i t ą , api
mančią pasku t in ius mėnesius. 
Iš apyskaitų ga l ima susidaryti 
pilną vaizdą, kokius didelius 
darbus at l ieka Balfas. Protoko
luose surašoma visi valdybos 
narių pranešimai, įvykiai, teik
tos pašalpos. Tai savotiškai 
įdomi Balfo veiklos istorija. 

Esu dėkingas Balfo vicepirmi
ninkei Irenai Kriaučeliūnienei, 
uoliai tvarkančia i Balfo archy
v u s , d o k u m e n t a c i j ą , k u r i 
parūpino ir šių eilučių autoriui 
autentiškos Balfo veiklą liečian
čios medžiagos. 

Noriu bent t r u m p a i priminti 
tėvynainiams, kad Balfas labai 
reikalingas, kad j i s a t l ieka ar
t imo meilės didžiuosius užda
vinius, už ką ir okupantų spau
doje buvo Balfo ve ikė ja i 
puolami. 

Spalis jau baigiasi. Bet vargas 
nesibaigia. Tad ir Balfo vajus 
gali tęstiSjiki jis bus baigtas, iki 
balfininkas bus aplankęs pasku
tinį tėvynainį. 

Ar reikia aukoti po daug? — 
klausia ne vienas aukotojas. At
sakymas būtų, kad ir našlės 
ska t ikas bus Balfui brangi 
dovana. Tik aukok ime solida
riai , aukokime visi , kad ir 
mažiausia auka st iprinsime šią 
kilnių darbų instituciją. 

Ka i m u s a p l a n k y s balfi
ninkas , j am padėkokime už jo 
triūsą, už jo pas tangas prisidėti 
prie pasaulyje esančių varge 
tėvynainių skausmo sumaži
nimo, o savo kad ir kuklia 
auka paremkime Balfo darbus. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Lapkr ič io 2 d. — Vėlinių die

na i p r i t a iky tas pašnekesys 
„Seklyčioje". Pradžia 3 vai . p.p. 
L a p k r i č i o 4 d. — Vakaronė ir 
foto parodos premijų į teikimas 
Jaun imo centro kavinėje. Ren
gia Budrio vardo foto archyvas. 

L a p k r i č i o 4, 11, 18 i r 25 d. 
— lietuviškų kalėdinių šiaudi
nukų pamokos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje. Dėstys 
Elena Pijūtė. 

L a p k r i č i o 5 d. L ie tuv ių 
operos tradicinis balius, koncer
tas ir laimingų bilietų trauki
mas Jaunimo centro didž. salėje. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio vakaras Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

L a p k r i č i o 5, 12, 19 i r 26 d. 
— Tradicinį lietuvišką audimą 
Balzeko Lietuvių K u l t ū r o s 
muziejuje demonstruoja Lie
tuvių Tautodailės ins t i tu to 
audėjos. 

L a p k r i č i o 6 d. Kr. Donelai
čio lit. mokyklos madų paroda 
Jaun . centro didž. salėje. 

— Panevėžiečių klubo susi
r ink imas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

— Marijonų bendradarb ių 
žaidimų popietė Marijonų vie
nuolyno salėje. 

Lapk r i č io 9 d. — „Dantų hi
giena" — dr. Romo Povilaičio 
paskaita „Seklyčioje" 2 vai. p.p. 

Lapkr i č io 12 d. — Lietuvių 
Fondo vajaus pokylis Marti-
niąue salėje. 

— „Grandies" bal ius Jau
nimo centro didž. salėje. 

— LB Brighton Parko apylin
kės metinis pokylis Šaulių 
salėje. 

— Lemonto apylinkės Rudens 
balius Amber Shires salėje. 

Lapk r i č io 13 d. — Tilžės 
Akto — Maž. Lietuvos susijun
gimo su Didžiąja paskelbimo, 70 
metų sukakties minėjimas Šau
lių salėje. 2 v. p.p. Rengia Maž. 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis. 

— BLKM Moterų gildijos 20 
m. sukaktuvinis pokylis Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
juje. 

— L a p k r i č i o 15 d. — sausio 

15 d. — metinis lietuviškas kalė
dinis išstatymas Balzeko Lie
tuv ių K u l t ū r o s muzie ju je . 
(Eglutė su natūralių šiaudų ir 
gintaro puošmenimis, prakartė-
lė ir kt.). 

Lapkr i č io 16 d. — Filmą iš 
Lietuvos (Neringa ir Palanga) 
rodys dr . Leonas Se ibut i s . 
„Seklyčioje" 2 vai. p.p. 

Lapk r i č io 18 d. — Lietu
viškos Skautybės 70 m. su
kakties minėjimas Jaun imo 
centre. Rengia Chicagos skauti-
ninkų,-kių Ramovė. 

Lapk r i č io 19 d. — Chicagos 
Aukšt. Lituanistinės mokyklos 
— ČALM metinis pokylis Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Lemonto Lietuvių centro 
Rudens balius. 

Lapk r i č io 20 d. — „Nauji 
vardai — nauji balsai H" koncer
tas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

— Kariuomenės šventės mi
nėjimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

L a p k r i č i o 23 d. — Pasilinks
minimo popietė „Seklyčioje". 2 
vai. p.p. 

Lapkr i č io 24 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia Lie tuvių J a u n i m o 
sąjunga. 

Lapkr ič io 25 d. — Kazio Bra-
dūno paskaita „Egzilinės litera
tūros keliai ir aspektai" ir jo 
poezijos rečitalis Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. 

Lapkr i č io 26 d- — Futbolo 
klubo „Lituanica" tradicinė 
sezono užbaigimo vakarienė ir 
šokiai Lietuvių Tautiniuose na
muose. 

— ANTRO KAIMO sukaktu
vinis 25 m. spektaklis Jaunimo 
centro didž. salėje (šiandieni
niai ir veteranai vaidintojai). 

L a p k r i č i o 27 d. ANTRO 
KAIMO 25 m. jubiliejinis spek
taklis Jaunimo centro didž. 
salėje, dalyvaujant daugiau 
negu 20 vaidintojų. 

Lapkr i č io 29 d. — Vyresnių
jų lietuvių centro savanorių pie
tūs „Seklyčioje" 2 vai. p.p. 

Gruodž io 3 d. — Šeštoji me

t inė pamoka v a i k a m s — lie
tuviškos pirkelės s ta tymas , Bal
zeko Lieltuvių Kul tūros muzie
juje. 

G r u o d ž i o 4 d. — Jaunimo 
centro metinė vakar ienė didž. 
salėje. 

— Kalėdų Eglu tė Chicagos ir 
apylinkių l ietuvių vaikučiams 
Jaunimo centro maž. salėje. 

G r u o d ž i o 10 d. A. Kairio 
dramos premjera J a u n i m o cen
tro didž. salėje. Ruošia Krikščio
nybės jubiliejaus komite tas . 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus me t in i s banke tas 
muz. „Gin ta ro" salėje. Bus pa
gerbiami — „Margu t i s " , Pet ras 
Petrut is ir Valdas Adamkus . 

G r u o d ž i o 11 d. — A. Kairio 
dramos pas t a tymas Jaun imo 
centre. Atlieka Los Angeles Lie
tuvių Dramos sambūris . Rengė
jas — Lietuvos Krikščionybės 
jubiliejaus komi te tas . 

— Šiaudinukų darymo pamo
ka vaikams Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

— Lietuvių Cent ro Lemonte 
madų paroda savo patalpose, 
buv. De Andreas seminarijos pa
talpose. 

G r u o d ž i o 16 d. — Kelionė j 
Suvalkų t r ikampį — Mariaus 
K a t i l i a u s - B o y d s t u n pasako
j i m a s i l i u s t r u o j a m a s skaid
rėmis. Jaunimo centro kavinėje 
ruošia ateit ininkai sendraugiai. 

Gruodž io 18 d. Chicagos atei
t ininkų kūčios J a u n i m o centro 
didž. salėje. 3 vai. p.p. 

G r u o d ž i o 25 d. — Jaunimo 
šokiai J aun imo centro didž. 
salėje. Ruošia akademikai skau
ta i . 

G r u o d ž i o 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujų Metų sutikimo 
balius J aun imo centro didž. sa
lėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujų Metų sut ikimas Jaunimo 
centro kavinėje. 

— Naujų metų sut ik imą Lie
tuvių T a u t i n i u o s e namuose 
rengia LTS Chicagos skyrius. 

Saus io 15 d. — Maž. Lietuvos 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. Rengia šauliai. 

S a u s i o 28 d. — Pedagoginio 
Lituanist ikos ins t i tu to absol
ventų vakaras J a u n i m o centre. 

S a u s i o 29 d. — Lietuvių mo
kytojų p a g e r b i m a s Lietuvių 
Tautiniuose namuose . Kalbės 
Lietuvos pasiuntinybės atstovas * 
S. Lozoraitis. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Mokytojas 
BRONIUS PRIALGAUSKAS 

Po ilgos ir sunkios ligos mūsų mylimas Vyras, Tėvas, 
Senelis ir Brolis mirė 1988 m. spalio 1 d., sulaukęs 81 m. 
amžiaus. 

Po pamaldų Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje palaido
tas spalio 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. 
J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir 
velionio palydėjimą į kapines. 

Dėkingi esame Lietuvių Dukterų draugijos pirmininkei 
poniai S. Paulionienei ir narėms už dalyvavimą koplyčioje ir 
sukalbėtą rožinį, vadovaujant draugijos kapelionui kun. J. 
Juozevičiui. 

Ypač dėkojame Liet. Operos vyrų chorui, vadovaujant 
muz. R. Mockui, ui labai jausmingai pagiedotas giesmes 
koplyčioje 

Esame dėkingi solistams M. Momkienei ir V. Momkui už 
giesmes bažnyčioje. 

Dėkojame giminėms ir draugams atsiuntusiems gėles, 
aukojusiems šv. Mišioms, pareiškusiems užuojautas žodžiu, 
raštu ir spaudoje. 

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už taip gausų 
atsilankymą koplyčioje, bažnyčioje ir velionio palydėjimą į 
kapines. 

Dėkingi liekame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
D. A. Petkui už nuoširdų bei rūpestingą patarnavimą. 

Giliai liūdintys: žmona Stasė, sūnus Vytautas su 
šeima, duktė Margari ta, J ū r a t ė su šeima, seserys ir 
broliai su šeimomis. 
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A.tA. ' 
STELLA SOLVA NOVER 
Gyveno Crownpoint, Indiana. 
Mirė 1988 m. spalio 31 d., sulaukus 77 m. amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Bruno, marti 

Stanlee, Edward, marti Helga; anūkai: Lynn, Richard, 
Thomas, Michael ir Peter ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, lapkričio 2 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St., Chicago, EL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 3 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs , marčios, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

Mūsų mie l am draugui 

A.tA. 
Profesoriui BALIUI VITKUI 

mirus , jo g imines , draugus i r art imuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir d rauge liūdime. 

Adolfas ir Jadvyga Simkai 
(Simkevičiai) 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MARIJA PETRAUSKIENĖ 
1988 m. spalio 12 d. mirė mūsų Mylima Mamytė ir Senelė 

Floridoje. Palaidota po šv. Mišių spalio 15 d. iš Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčios Chicagoje Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už aplankymą 
koplyčioje, už šv. Mišias, įspūdingą pamokslą ir palydėjimą į 
kapus. Dėkojame draugams už aukas šv. Mišioms, gėles, 
aplankymą velionės koplyčioje ir palydėjmą į kapus. 

Ypač dėkojame Janinai ir Vladui Juknevičiams už nuo
širdžią pagalbą ir globa visuose mūsų šeimos rūpesčiuose ir 
reikaluose. Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir 
karsto nešėjams. Dėkojame Valerijai Massett ir Felicijai Gre-
siūtei už transporto priemones. 

Dukterys Petrutė Petrauskaitė. Juli ja Oreskienė ir 
anūkas Julius Oreska su šeima. 

Mūsų mielam draugui ir b e n d r a d a r b i u i 

A.tA. 
Dipl. ekonomistui 

PETRUI INDREIKAI 
mirus, skausme likusias dukteris DANUTĘ, BIRUTĘ 
ir ALDONĄ su šeimomis, g imines , d r a u g u s ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

Adolfas ir Jadvyga Šimkai 
fSimkeviČiaij 

Mielą Tėvelį 

A.tA. 
PETRĄ INDREIKĄ 

praradus, duk ra s BIRUTĘ TERVYDIENE, ALDONĄ 
KALLOK ir D A N U T Ę RADVILIENĘ su še imomis 
nuoširdžiai užjaučiame. 

San Francisco 
Liet. Bendruomenės skvrius 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
MARIJAI KUPRIONIENEI 

mirus, dukroms DANUTEI ANKAITTENEI, DALIAI 
DŪDIENEI. sūnui ALGIUI bei jų še imoms re iškia
me gilią užuojautą. 

San Francisco 
Liet. Bendruomenės skvrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IK I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i forn ia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 50th A v.. C icero 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

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 

Saliv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Pranas Gaida, „EI 
Hombre de Dios", Arzobispo 
Teofilius Matulionis, ispanų 
kalbon išverstas Danutės 
Rosales, leidimui paruoštas Vy
tauto A. Dambravos. Tai prel. 
Pr. Gaidos parašytos knygos 
apie arkivyskupą Teofilių 
Matulionį „Nemarus Mirtin
gasis" vertimas ir šiek tiek su
trumpintas leidinys. Įžangą gra
žiai parašė Venecuelos kard. 
Jose Ali Lebrun. Paaiškinimas 
parašytas Vytauto A. Dambra
vos. Ispanų laidoje yra 212 psl. 

x Smuikininkė Linda Ve-
leckytė šiais metais magistro 
laipsniu baigė muzikos studijas 
Bostono universitete. Linda 
Veleckytė, akompanuojant dr. 
Sauliui Cibui, lapkričio 20 d. 3 
vai. p.p. pasirodys Jaunimo cen
tre „Margučio" rengiamam 
koncerte. 

x „Kernavės" tuntas kvie
čia berniukus ir mergaites nuo 
4 iki 6 metų įsijungti į naują 
priešmokyklinio amžiaus skau
tišką vienetą — aguonėles ir 
giliukus. Pirmoji sueiga bus 
sekmadienį, lapkričio 13 d., 12 
vai. Lietuvių centre Lemonte, 
„Žiburėlio" mokyklos patalpose. 
Šio vieneto vadovės — psl. fil. D. 
Bielskienė ir vyr. sk. v. sl.jGin-
tarė Kerelytė Thaus. Informa
cijai skambinti Gintarei tei. 
257-5480. 

x Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos Chicagos skyriaus 
valdyba praneša, kad lapkričio 
6 d., sekmadienį, 9 vai. ryte 
Marijonų koplyčioje už mirusius 
vilniečius bus laikomos pamal
dos. Visų vilniečių, o ypač 
Chicagos skyriaus narių, daly
vavimas šiose pamaldose ypa
tingai skatinamas. 

x „Bendradarbis", Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų lei
dinys, šiais metais išleistas pir
mas numeris, pasiekė bendra
darbius ir spaudą. „Bendradar
byje", skirtame rėmėjams 
ir geradariams, yra nemaža 
informacijos apie seserų veiklą, 
apie jų dalyvavimą Romoje savo 
vienuolijos įkūrėjo arkiv. Jurgio 
Matulaičio palaimintuoju pa
skelbimo iškilmėse*. Žurnalas 
gausiai iliustruotas nuotrau
komis, gražiai atspausdintas. 
Sudėti visi proginiai pasakyti 
seserims pamokslai. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos susirinkimas bus lapkričio 
9 d. 3 v. popiet Seklyčioje. Bus 
naujo? valdybos rinkimai. J. 
Masilionio paskaita „Mūsų pa
vardės*. Susirinkime papiginta 
kaina bus galima įsigyti nese
niai draugijos išleista monogra
fiją „Alytus ir jo apylinkės". 
Kviečiami visi. 

x Jaunimo centro metinė 
vakarienė jau čia pat, tad visi 
prašomi pasižymėti savo kalen
doriuose, kad neužmirštumėte 
dalyvauti. Tradicinė vakarienė 
rengiama gruodžio 4 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Vaišės, 
laimėjimų bilietų traukimai ir 
kiti įvairumai. Visi laukiami. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

' tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk> 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, !L 60629 
Tel. - 776-8700 

D a f o vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
"-•fštad. 9 v. r. iki 1 vai. d . 

x PLB pirmininko dr. Vy
tauto Bieliausko pranešimas 
apie dabart inius įvykius ir 
pasikeitimus Lietuvoje bus lap
kričio 6 d., sekmadienį, 5 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visi Chicagos ir apy
l i nk ių l ie tuvia i kviečiami 
pasiklausyti. 

x Dainavos ansamblis nuo
širdžiai dėkoja Margaritai ir 
Vaclovui Momkams už 100 dol. 
auką ,,Lietuviškų Užgavėnių" 
pastatymui paremti. Per klaidą 
jų pavardės nebuvo pažymėtos 
programoje. Atsiprašome. 

x Lietuvos Vyčių šv. Mišios 
už mirusius bus lapkričio 13d., 
sekmadienį, 10:30 vai. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, 3230 
So. Lituanica Ave. Tuoj po šv. 
Mišių bus pusryčiai, kuriais 
pasirūpina vyčių 16 kuopa. Visi 
kviečiami dalyvauti šv. Mišiose 
ir pusryčiuose. 

x Lituanistinių mokyklų 
rėmėjai smagiai praleis vaka
rą „Lapų sūkuryje, tuo pačiu 
gaus dvasinį atpildą, parem
dami Chicagos aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos tikslo 
siekimą —jaunimo lituanistinį 
auklėjimą ir mokymą. 

x Jubiliejinė dramos prem
jera, Anatolijaus Kairio 5 veiks
mų drama „Krikšto vanduo", 
jau artėja. Ji bus gruodžio 10d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Kitas pastatymas gruo
džio 11 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet toje pačioje Jaunimo cen
tro salėje. Vaidina Los Angeles 
Dramos sambūris. Režisūra, 
scenovaizdis rūbų eskizai — 
Petro Maželio. Sekmadienį po 
vaidinimo pobūvis-vakarienė su 
autoriumi ir Dramos sambūriu 
Jaunimo centro kavinėje. 

x L.K.V.S. Ramovės Chica
gos skyriaus narių susirin
kimas bus lapkričio 6 dieną 12 
vai. sekmadienį, Jaunimo cen
tro patalpose. 

x Dr. Jonas Balys, Jonas 
Ambrizas, Kazimieras Račiū
nas, Pranas Jomantas ir Vytau
tas Juodka stambiai aukojo Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrui, kurio tikslas yra išsau
goti l i e tuv ių k u l t ū r i n e s 
vertybes. 

x Kryžių kalne ir Vingio 
parke įvykiai video filme bus 
rodomi Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. 
Juozas Juozevičius. Gydytojas 
praneša apie poniškos ligos — 
podagros reikalus. Kraujospūdis 
matuojamas. Vaišinimasis Al
vudo gėrybėmis. Visi laukiami. 
Visiems įėjimas laisvas. 

/ 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 Bronislava 
Peters. $300 dr. Ferdinandas ir 
Vanda Kaunai. po $100 Igoris ir 
Kunigunda Kučiauskai, Sigitas 
ir Milda Liaukai, Jonas Lukas, 
Kazys Pabedinskas. Prašome 
aukas siųsti ir lapkr. 12 d. poky
liui bilietus įsigyti LF būstinėje 
- 3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

x Ona Mieželienė, Sun City. 
Az.. mūsų nuoširdi rėmėja, gar
bės prenumeratorė, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū už paramą. 

x Tinkamą naudoti Lietu
voj video ir stereo aparatūrą 
siunčiu į kitas valstijas. Suda
rau iškviet imus ir siunčiu 
kargo. Tel. 312-430-4145. Ge
riausia skambinti rytais. Ra
šykite: Romas Pūkštys, 9040 
S. Roberts Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. 

/ (sk) 
x Antro kaimo sukaktu

viniai (25 m.) spektakliai vyks 
Jaun imo centre šeštadienį, 
lapkričio 26 d. 7:30 v.v. ir 
sekmadienį, lapkričio 27 d. 3 v. 
p.p. Bilietai Vaznelių prekybo
je, tel. 471-1424, 2501 W. 71 St. 

(sk) 

Toronto ..Gintaro" ansamblio vadovai R. ir J. Karasiejai įteikė Sagiams dovaną. Iš kairės: I. 
Bublienė, R. Karasiejienė, A. ir L. Sagiai, M. Lenkauskienė, J. Karasiejus, Vyt. Brizgys - LB 
ap. pirm.. M. Aukštuolis — iždin. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA JAV LB 

VALDYBA 

JAV LB XII tarybos pirmoje 
sesijoje, kuri vyko Chicagoje 
rugsėjo 30 - spalio 2 d., dr. An
tanas Razma buvo išrinktas 
nauju krašto valdybos pirmi
ninku. Krašto valdybos pirmi
ninkas dr. A. Razma sudarė 
valdybą, kurią korespon-
denciniu būdu patvirtino JAV 
LB XII tarybos nariai. 

Naują krašto valdybą sudaro: 
Dr. Antanas Razma — 

p i r m i n i n k a s . 
Linas Norusis — vykdomasis 

v i c e p i r m i n i n k a s . 
Birutė Jasaitienė — vicepirmi

ninkė organizaciniams ir admi
nistraciniams reikalams. 

Pranas Joga — sekretorius. 
Bronius Juodelis — vicepirmi

ninkas finansų reikalams. 
Regina Kučienė — Švietimo 

tarybos pirmininkė. 
Dalia Kučėnienė — Kultūros 

tarybos pirmininkė. 
Arvydas Barzdukas — Visuo-

meninių reikalų tarybos 
pirmininkas. 

Danguolė Valentinaitė — So
cialinių reikalų tarybos 

x Valentinas Saladžius, 
Miami Beach, Fla., mūsų nuola
tinis rėmėjas, garbės pre
numeratorius, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x M. Kiemaitis, St. Peters-
burg, Fla., mūsų garbės pre
numeratorius, bendradarbis, at
siuntė visą šimtinę ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. Labai dėkojame už 
rėmimą dienraščio. 

x Vytautas A. Račkauskas, 
Cicero, 111., mūsų bendradarbis, 
dienraščio rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Vyt. Račkauskui, mūsų garbės 
prenumera tor iu i , t a r i ame 
nuoširdų ačiū. 

x Bronė Dirmantienė, Chi
cago, 111., pratęsdama prenume
ratą, pridėjo 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kitus 10 dol. ,.Drau
gui" su prierašu: „Draugo laik
raščio darbuotojams linkiu 
Aukščiausiojo palaimos, sveika
tos ir ištvermės sunkiame 
darbe". Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x Ses. Monica Vaičiūnaitė, 
Putnam, Conn., pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
auka dienraščio stiprinimui. 
Ses. M. Vaičiūnaitę skelbiame 
garbės prenumeratorė, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Sol. Bronius Jančys, Da-
rien, 111., Algis Bačanskas. 
Lafayette, Cal., Bronė Selenis, 
Livonia, Mich., Petras Šukys. 
St. Catharine, Ont., Kanada, 
Simas Kuzmickas, Santa Moni
ca, Cal., pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

pirmininkė. 
Dr. Petras V. Kisielius — vice

pirmininkas specialiems 
reikalams. 

Ramoną Steponavičiūtė — 
vicepirmininkė ryšiams su jau
nimo organizacijomis. 

Ramunė Kubiliūtė — vicepir
mininkė informacijos reika
lams. 

Darius Sužiedėlis — Jaunimo 
sąjungos pirmininkas. 

Dėl Religinių reikalų tarybos 
pirmininko yra tariamasi su 
vysk. P. Baltakiu. 

Laukiama, kad Sporto sąjun
ga paskirtų savo atstovą. 

Lapkričio 5 d., šeštadienį, 1 
vai. p.p. Chicagoje Socialinių 
reikalų tarybos patalpose bus 
pareigų perdavimo-perėmimo 
posėdis. Posėdyje dalyvaus seno
sios ir naujosios krašto valdybos 
nariai. 

Birutė Jasaitienė 
Vicepirm., administr. ir 

organizac. reikalams 

AISČIO POEZIJOS 
VAKARONĖ 

Ateitininkai sendraugiai 
spalio 28 d. Jaunimo centro ka
vinėje suruošė naujos J. Aisčio 
knygos Raštų I tomo sutiktuves. 
Renginį atidarė prof. A. Liu-
levičius. Pasidžiaugė gausiai 
atsilankiusiais, pažymėjo, kad 
ją ruošiant daug dirbo K. Bra-
dūnas. Knyga išleista liuksusi
niame popieriuje, patvers ilgą 
laiką. Dr. K. Rudaitienės 
pr1ikimo dėka įgalino išleisti 
knygą. 

K. Bradūnas įžanginiame 
žodyje papasakojo savo atsimi
nimus apie J. Aistį. Pažymėjo, 
kad Aistis mirė būdamas 69 m. 
Jo studijavimo laikais buvo stu
dentuose didelis susidomėjimas 
poezija, kaip dabar domisi fut
bolu. K. Bradūnas iškvietė atvy
kusia Aldona Grajauskaitę-Ais-
tienę, kurią publika pagerbė 
plojimu. 

K. Bradūnas priminė slaptai 
iš Prancūzijos atgabentą Aisčio 
poezijos rinkinį į vokiečių 
okupuotą Lietuvą ir čia jis buvo 
giliai įvert intas Putino 
seminare. K. Bradūno pasako
jimas buvo labai įdomus, pratur
tintas Aisčio eilėraščių paskai
tymu ir nupasakojimu apie jų 

atsiradimo istoriją, ryšius su 
žmonėmis, kuriems eilėraštis 
dedikuotas ar su kuriais susie
tas. Bradūnas papasakojo apie 
Aisčio lankymąsi į gimnazijos 
renginius. Pasakojo su humoru, 
publikai kvatojanLLietuvoje iki 
,,perestroikos" Aistis buvo 
,,tabu", bet akademiniame 
jaunime jo poezija buvo gyva. Iš4 

pedagoginio instituto bibliote
kos okupantų buvo išmestos 
Aisčio knygos, o šiemet jo poezi
ja išleista, pavadinimu „Katar
sis". Dabar JAV-se išleistas 
pilnas Aisčio poezijos rinkinys. 

Aistis nebuvo siauras užsida
rėlis, o buvo atlapos širdies vis
kam, kas lietė mūsų kultūrinį 
ar net politinį gyvenimą. Aistis 
buvo savo poezijoje spalvingas, 
aštraus, bet ne pikto liežuvio. 
Aistis džiaugėsi kiekvieno jo 
poezijos rečitalio įvertinimu. 

Washingtone norėta Aisčio 
gimtadienį suruošti balių, bet jis 
atsisakė, nes, gyvendamas 
Prancūzijoje, patyręs, kad Lietu
vą okupavo ir nusprendė 
nešokti ir neruošti balių, kol 
Lietuva nebus laisva. 

Naujame leidinyje A. Ny-
ka-Niliūnas duoda Aisčio poe
zijos įvertinimą, o A. Vaičiulai
tis net ir istorinį eilėraščių ap
tarimą. 

Šiemet suėjo 15 m., kai Aisčio 
netekome, K. Bradūnas reiškė 
viltį, kad Aisčio palaikai kada 
nors grįš į gimtinę — Rumšiš
kes. Bradūno žodis buvo labai 
spalvingas ir patrauklus. 

Susirinkusiems į Jaunimo 
centrą buvo įdomi staigmena iš
girsti juostelėn įrašytą paties 
Aisčio skaitomą jo kūrybą. 

A. Zailskaitė paskaitė eilę J. 
Aisčio eilėraščių. Skaitė apie 
karavaną, apie vakarą tėviškėj, 
apie pavasario vakarą, apie ilge
sį be tėvynės brangios, apie 
vakaro tylą. 

Aldona Aistienė papasakojo, 
kad Aistis visados norėjo būti 
suprastas. Tą jis suminėjo savo 
raštuose ir pasikalbėjime na
muose. Tas noras būti supras
tam kilo dėl to, kad tai, ką jis 
rašė, jam atrodė svarbu. Jo 
kūryboje yra graudumo bruožų. 
Aistis kartais skundėsi, kad 
gyvenimas sunkus, o vėl eilėraš
ty išreiškė, kad gyvenimas toks 
malonus. Jis buvo jautrus per-

A. Kezys pasirašo savo nauja knygą „Cityscapea" per tos knygos sutiktuves 
spalio 28 d. Archicenter galerijoje Chicagoje. 

gyvenimams. Aisčio melancho
lijos šaknų reikia ieškoti jo 
vaikystėje, ką jis ir eilėrašty yra 
pasisakęs. Aistis buvo uolus Lie
tuvos gyvenimo stebėtojas. 
Okupacija, jo pasilikimas užsie
ny labai jį prislėgė. Norėjo sa
viesiems padėti. Išėjo kaip 
kovotojas plunksna. Linkėjo 
Aisčio poezijos skaitytojams pri
eiti su atvira širdimi. 

Dėkojo Ateities literatūros 
fondui, knygą išleidusiam, 
dėkojo Ant. Vaičiulaičiui, daug 
prie šios knygos paruošimo 
prisidėjusiam ir visiems, 
prisidėjusiems prie šios vaka
ronės paruošimo. 

Mergaičių septetas, akor
deonu pritariant Mariui Poli-
kaičiui, padainavo Aisčio dai
nas. Septetą sudarė L. Damušy-
tė, V. Kazlauskaitė, L. Modes-
taitė, A. Reitnetyrė, T. Reimery-
tė, A. Žvinakytė. 

Buvo padalinti tekstai ir net 
publika įsitraukė į dainas: 
Paprastas gyvenimas, Lopšinė, 
Naktis. 

Prof. A. Liulevičius padėkojo 
programą atlikusiems ir pakvie
tė prie vaišių stalo. Visa vaka
ronė buvo puikiai suplanuota, 
dalyvius labai sudominusi, vyko 
be pertraukų, neištęsta, už 
t ruko valandą ir penkias 
minutes. 

Juoz. Pr. 

VAKARONĖ IR PREMIJŲ 
ĮTEIKIMAS 

FOTOGRAFAMS 

Šio penktadienio Jaunimo 
centro vakaronėje bus įteiktos 
premijos laimėjusiems fotogra
fijos konkursą už geriausias 
„Miesto" nuotraukas. Čiurlio
nio galerijoje vykusioje fotogra
fijų parodoje, kuri užsidarė 
pereitą sekmadienį/ialyvavo 38 
lietuviai fotografai — 18 iš Lie
tuvos, 20 iš išeivijos. Iš viso buvo 
išstatyta 181 meninė nuo
trauka, iš kurių 49 buvo spalvo
tos, 132 juoda-balta. Paroda 
buvo suskirstyta į dvi dalis — 
viena buvo laisva tema, kita 
konkursinė apie „Miestą". Kon
kurse dalyvavo 22 fotografai. 

Parodoje atsilankiusi publika 
balsavo už jiems geriausiai 
patikusius „Miesto" vaizdus. To 
balsavimo rezultatai bus pa
skelbti per vakaronę, kuri vyks 
Jaunimo centre šį penktadienį, 
lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak. 
Laimėtojus paskelbs parodos or
ganizatorius Stasys Žilevičius, 
premijas įteiks Budrio vardo 
Lietuvių tarybos pirmininkė dr. 
Milda Budrienė. Po premijų 
įteikimo bus Stasio Žilevičiaus 
paruošta programa. Jis parodys 
savo skaidrių montažą miesto 
tema. Šis akylusis fotografas 
yra apkeliavęs daug pasaulio 
kraštų ir padaręs nuostabių 
spalvotų skaidrių apie matytus 
vaizdus. Šiai vakaronei jis 
atrinks vieną temą, tą pačią, 
apie kurią jis pravedė fotogra
fijos konkursą — miestas. Bus 
įdomu pamatyti, kokį miesto 
vaizdą pristatys šis meninės pa
kraipos fotografas ekrane šalia 
tų, kurie kabojo ant galerijos 
sienų. Rengėjai kviečia besi
dominčius foto menu gausiai į 
šią vakaronę atsilankyti. 

- K . 
VĖLINĖS ŠV. KAZIMIERO 

KAPINĖSE 

Vėlinių susikaupimą ir mi
rusiųjų pagerbimą Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse Chica
goje jau dvidešimti metai or
ganizuoja ir praveda Bend
ruomenės Pasauliečių komite
tas ir Kapų sklypų savininkų 
draugija. Šįmetinės iškilmės, 
vykusios praėjusį sekmadienį, 
spalio 30 d., buvo pradėtos 12 
vai. Vytauto Didžiojo ir „Ne
muno" rinktinių šaulių įžygia-
vimu ir išsirikiavimu aikštelėje 
prie šių kapinių steigėjų 
paminklo. 

Trumpu įžanginiu žodžiu susi
kaupimą pradėjo Kapų sklypų 
savininkų dr-jos pirm. Stasys 
Valinskas, pakviesdamas kun. 

IŠARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Vilius Pėteraitis „Rūtos" 
klube kalbėjo spalio 12 d. Mont-
realyje apie baltų kalbos li
kučius svetimose kalbose. Pre
legentas kalbėjo apie sanskrito 
paplitimą, taip pat apie germa
nų ir suomių kalbose pabaltie-
tiškus - lietuviškus žodžius. 

— Montrealio lituanistinės 
mokyklos komitetas, kurio pir
mininkė yra Violeta Adomo-
nytė-Ramsey, surengė spalio 16 
d. pietus ir pakvietė Toronto 
„Sutartinę", kuriai vadovauja 
Nijolė Benotienė. Jos gerai 
nuteikė svečius savo daina
vimu. 

— Prel. dr. Juozas Tada-
rauskas, buvęs Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos klebonas, o 
dabar gyvenąs pas pranciškonus 
prie Prisikėlimo parapijos, 
spalio 23 d. atšventė savo am
žiaus 75-rius metus. Pereitais 
metais jis šventė savo kunigys
tės auksinį jubiliejų. 

Juozą Juozevičių pravesti reli
ginę šio minėjmo dalį. 

„Išlaisvink mane, Viešpatie, 
nuo mirties tą baisią dieną...", 
kartu su kunigu kartojo gausūs 
šių iškilmių dalyviai malda 
prisimindami mirusiuosius — 
dvasiškius, savo šeimų narius, 
artimuosius, šių kapinių stei
gėjus. Amžinos ramybės 
meldė pasaulio kapinynuose 
prieglobstį radusiems tau
tiečiams, kankinių mirtimi su 
gyvenimu išsiskyrusiems. 
Viešpaties pasigailėjimo prašė 
net priešams ir kankintojams, 
maldas baigdami nuolankiu 

'„... ir mūsų šauksmas tepasie
kia Tave..." 

Bendruomenės Pasauliečių 
komiteto pirm. Algis Regis savo 
kalboje kėlė bendravimo su mi
rusiaisiais reikšmę ir jų gyve
nimo nuopelnų įtaką gyvie
siems. Šv. Kazimiero kapinės, 
įsteigtos prieš 85-kerius metus, 
glaudžia daugybę Tauta i , 
Tėvynei ir Bažnyčiai nusipel
niusių tautiečių — lietuviškos 
veiklos darbuotojus, dvasiškius, 
dviejų pasaulinių karų vete
ranus, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjus savanorius, net Sibiro 
kankinius. A. Regis juos visus 
pagerbti kvietė vainiku, kurį, 
visų iškilmėse dalyvavusių var
du, prie Steigėjų paminklo pa
dėjo Verutė Valinskienė ir 
Paulina Šukytė. 

Ryšį su mirusiais simboli
zuojančios žvakės liepsną įžiebė 
Kapų sklypų savininkų dr-jos 
garbės pirm. Lottie Giedraitienė 
ir Bendruomenės Pasauliečių k-
to pirm. A. Regis. Kun. J. Juo
zevičius palaimino žvakės lieps
ną, kuri iškilmių dalyvių vėliau 
su jų žvakėmis buvo perkelta 
ant individualių kapų. 

Visiems sugiedojus „Marija, 
Marija" ir Lietuvos himną, 
iškilmės buvo baigtos trumpu 
padėkos žodžiu visiems daly
viams, kun. J. Juozevičiui, o 
ypač garbės sargyboje stovėju
siems šauliams ir jų vadovams 
— Vytauto Didžiojo rinktinės 
pirm. Alfonsui Paukštei ir gar
bės pirm. Vladui Išganaičiui, 
„Nemuno" rinktinės ir Kap. T. 
Daukanto kuopos pirm. Ed. 
Vengianskui bei „Klaipėdos" 
jūrų šaulių kp. pirm. Juozui 
Mikuliui. 

Šias trumpas, bet giliai pras
mingas iškilmes sklandžiai pra
vedė Kapų sklypų sav. dr-jos 
pirm. St. Valinskas. Anatoliaus 
Šluto geras garsinės sistemos 
tvarkymas labai pasitarnavo 
iškilmių dalyvių darniam giedo
jimui ir bendrai maldai. 

Šaulių gretoms išžygiavus, 
vyko individualus kapų lanky
mas. Lietuvišku papročiu ant 
daugelio kapų sužibo Vėlinių 
žvakučių liepsnelės. 

IR 
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