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LKB Kronika Nr. 62 

i š vyskupijų 
(Tęsinys) 

Kabeliai (Varėnos raj.). 1984 
m. sausio-vasario mėnesiais 
D r u s k i n i n k u o s e b e s i g y 
dančiam Kabelių klebono 
kun. Vytauto Pūko tėvui 
(kadangi patarnaudavo sūnui 
laikant šv. Mišias) buvo 
s u l a i k y t a p e n s i j a . T i k 
parašius skundą socialinio 
aprūpinimo skyriui, sulaikyta 
pensija buvo išmokėta. 

KRATOS IR 
TARDYMAI 

Josvainiai (Kėdainių raj.). 
1983 m. gruodžio 29 d. į LTSR 
prokuratūrą buvo iškviestas 
TTGKK narys, Josvainių 
parapi jos k lebonas kun . 
Leonas Kalinauskas. Prokuro
ras Bakučionis supažindino 
kun. L. Kalinauską su sekan
čio turinio įspėjimu: 

„Nuo 1980 m. spalio mėne
sio be įgaliojimo ir be valdžios 
leidimo veikė tikinčiųjų gyni
mo komitetas. 

Kartu su nuteistais kuni
gais Alfonsu Svarinsku ir 
Sigitu Tamkevičium sukūrė, 
pas i rašė ir i šp l a t i no ne 
mažiau 16 tokių raštų-doku
mentų. Šiuose r a š tuose 
šmeižiama Tarybų valstybės 
politika Katalikų Bažnyčios ir 
tikinčiųjų atžvilgiu. 

Sistemingai šie dokumentai 
t a l p i n a m i n e l e g a l i a m e , 
an t i t a ryb in iame leidinyje 
„Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoje". 

Įvairiais būdais šie leidiniai 
perduodami į užsienį, kur 
plačiai panaudoja propagan
dai, darydami žalą TSRS 
tarptautiniam prestižui. 

Kun. Leoną s Kalinauskas 
talkininkavo nusikalstamai 
kun. Alf. Svarinsko ir S. 
Tamkevičiau8 veiklai. 

P a m o k s l a i s l i a u p s i n a 
nuteistuosius, siekia sukelti 
klausytojų nepasitikėjimą ta
rybine santvarka". 

Lietuvos TSR prokuroro 
vyresnysis padėjėjas, 
vyresnysis justicijos 

patarėjas Bakučionis 
Pasirašyti po įspėjimu kun. 

Leonas Kalinauskas atsisakė. 
Telšiai. 1984 m. vasario 17 

d. Telšių katedros altarista 

kun. V incas Vėlavičius, 
TTGKK narys, buvo iškvies
tas į Telšių prokuratūrą. 

Respublikos prokuroro 
pavaduotojas J. Bakučionis 
įspėjo kun. V. Vėlavičių, kad 
už tolimesnę TTGK Komiteto 
veiklą j is gali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn. 
Prokuroras J. Bakučionis 
kaltino kun. V. Vėlavičių, kad 
komiteto paskelbti dokumen
t a i b u v o a t s p a u s d i n t i 
„LKBK", pateko į užsienį ir 
tuo, jo įsitikinimu, padarė 
didelę žalą Sovietų Sąjungos 
prestižui. 

Kun. V. Vėlavičius po įspė
jimo raštu nepasirašė. 

Šiauliai. 1983 m. gruodžic 
17 iš namų į Šiaulių miesto 
KGB būstinę buvo atvežtas 
Šv. Jurgio bažnyčios vikaras 
kun. Vytautas Brilius. Saugu
mietis Edmundas Jakas barė 
kunigą už sekmadienį (gruo
džio 4 d.) šv. Mišių metu 
pasakytą pamokslą, kuriame 
jis gynė neteisingai nuteistą 
ir respublikiniame laikraštyje 
„Tiesa" apšmeižtą kun. Sigi
tą Tamkevičių,, argumentuo
tai paneigė „LKB Kronikai" 
mes tus kal t inimus, esą, 
Amalių kelyje nugriautas 
kryžius tik todėl, kad reikėjo 
vesti dujotiekio vamzdžius. 
Priminė šiauliečiams, kad ir 
jie patys puikiai prisimena, 
kaip be jokio rinito pagrindo 
buldozeriais buvo griaunami 
Meškuičių kryžių kalno kry
žiai. Padrąsino tikinčiuosius, 
kad po susidorojimo su kuni
gais — Sigitu Tamkevičiumi 
ir Alfonsu Svarinsku — nepa
lūžtų, neišsigąstų, nes TSRS 
konstitucija kol kas dar nepa
keista ir tikintieji turi teisę 
laisvai išpažinti savo tikėji
mą. Represijos prieš kunigus 
ir t ik inčiuosius tėra tik 
bauginimas, nesuderintas su 
jokiais įstatymais. Tai yra 
grubūs valdžios nusikaltimai. 
Čekistą domino, kokiu pagrin
du kun. V. Brilius gina „LKB 
Kroniką", ar jis skaitęs šį 
leidinį ir ar gali patvirtinti 
J a m e iškeltų faktų teisin
gumą. 

(Bus daugiau) 

Maskva skelbia: 
mūsų vadas dirba 
Maskva. — Sovietų užsie

nio reikalų ministerija sukvie
tė užsienio korespondentus ir 
paskelbė, kad generalinis 
s e k r e t o r i u s K o n s t a n t i n 
Čemenko baigė atostogas ir 
pradėjo eiti savo pareigas. 
Pravdos laikraštis paskelbė 
pasikalbėjimą su Černenka, 
kas irgi rodo, kad jis sveikas 
ir darbingas, pareiškė minis
terijos atstovas Vladimir 
Lomeiko. Jis, korespondentų 
klausinėjamas, nepasakė, ar 
Cernenko jau grįžo į Maskvą. 
Jis nutylėjo ir klausimus apie 
pasaulyje pasklidusias žinias, 
kad Cernenko serga. 

Viceprezidentas George 
Bush Lemonte pasakė repor
teriams, kad jis nemažai žino 
apie Cernenko sveikatą ir gali 
pasakyti, kad sovietų vadas 
nėra sveikas. 

Pasikalbėjime su Pravda 
Cernenko vėl pasakė, kad 
Amerika sudaro kliūtis dery
boms dėl branduolinių ginklų 
a p r i b o j i m o . V a l s t y b ė s 
departamentas tuoj paskelbė, 
kad Amerikos vyriausybė 

pasirengusi tuoj pradėti pasi
tarimus su rusais, jei tik jie 
sutiktų derėtis. 

Bomba Montrealyje 
Montrealis. — Pirmadienį 

pagrindinėje Montrealio gele
žinkelio stotyje sprogo galin
ga bomba, paslėpta bagažų 
skyriuje. Trys žmonės žuvo, 
29 sužeisti. Sprogimas padarė 
daug žalos, sukėlė gaisrą. 
Policija įtaria, kad bomba turi 
ryšį su ateinančiu popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizitu. J is 
atvyks į Quebecą ateinantį 
sekmadienį ir viešės 11 dienų. 
Geležinkelio stotyje buvo 
rastas grasinantis laiškas, 
perduotas policijai. Laiške 
grasinama Vatikanui ir popie
žiui. 

— Gdnaske įvyko dviejų 
„Solidarumo" vadų pasimaty
mas: Lech Wale808 ir J an 
Rulew8kio. Svarstyta unijos 
ateities veikla. Lenkijoje du 
buvę kaliniai vėl suimti: W. 
F ransyn iuk ir J. Pinior 
nuteisti kalėti po du mėnesius 
už viešosios tvarkos drums
timą. 

Prezidentas Reaganas su žmona Nancy oficialiai pradėjo Darbo dieną 
savo perrinkimo kampaniją, pasakydamas kalbą masiniame susi
rinkime Orange apskrityje, Kalifornijoje. 

Pradėta aktyvi 
rinkimų kampanija 

New Yorkas. — Darbo die
na tradiciniai yra aktyvios 
rinkimų kampanijos pradžia. 
Darbininkų paradai įvyko 
New Yorke ir kituose mies
tuose. Organizavo AFL-CIO 
darbo unijų federacija. New 
Yorke žygiavo demokratų 
partijos kandidatai Walter 
Mondale ir Geraldine Ferraro 
kartu su New Yorko guber
natorium Mario Cuomo. 

Lemonte, 111. parade daly
vavo viceprezidentas George 
Bush. senatorius Charles Per-
cy. Šeštadienį Chicagos Lin
coln parke demonstravo NOW 
(National Organization for 
Women). Ši grupė kovoja prieš 
Reagano perrinkimą, regist
ruoja naujas balsuotojas. 
Dalyvavo ir šios grupės prezi
dentė Judy Goldsmith. 

P rez iden tas R e a g a n a s 
kampaniją pradėjo pietinėje 
Kalifornijoje. Trečiadienį jis 
vėl atvyks į Chicagą iš Salt 
Lake City, kur pasakys kalbą 
Amerikos Legiono suvažiavi
me. Chicagoje jis jau bus 10-
tą kartą, o Illinois kaip prezi
dentas lanko jau 15-tą sykį. 
Tuo pabrėžiamas Illinois 
balsų svarbumas ateinan
čiuose rinkimuose. 

Sekmadienį CBS žinių 
tarnybos programoje „Face 
the Nation" darbininkų unijų 
federacijos pirmininkas Kirk-
land, pasakė, kad Reaganas 
yra darbo Žmonių priešas, 
nedarbą n a u d o j a s k a i p 
valdžios įrankį, kenkiąs uni
joms. Toje pačioje programoje 
dalyvavo Robert Thomson, 
JAV Prekybos Rūmų tarybos 
narys. J is pareiškė, kad 
Reaganas yra geriausias dar
bininkų draugas , kokio 
Amerikos darbininkai dar 
nėra turėję. Thompson pridū
rė, kad Kirkland ir kiti dar
bininkų vadai pametę ryšį su 
darbo žmonėmis, jie gyvena 
praeityje. Nora unijų vadai 

žada balsuoti už Mondale ir 
daug darbininkų už jį balsuos, 
dar daugiau unijos narių bal
suos už Reaganą. Be to, į uni
jas su si būrę darbininkai suda
ro tik 15 nuoš. Amerikos 
darbo žmonių, pasakė Thomp
son. Kirkland pripažino, kad 
1980 m. rinkimuose apie 40 
nuoš. darbininkų ir jų šeimų 
balsavo už Reaganą. Šiemet 
tas nuošimtis būsiąs mažes
nis. 

„Chieago Sun Times" bend
radarbis Barry Cronin pada
rė neoficialų darbininkų opini
jos tyrimą tarp pietinės 
Chicagos darbo žmonių. 
Nemažas skaičius darbininkų 
pasakė, kad jie palaiko prezi
dentą Reaganą ir už jį bal
suos. Didesnė dauguma juo
dųjų balsuosią už Mondale. 
Baltųjų daugiau pasisakė už 
Reaganą, rašo laikraštis. 
Daugelis kritikavo savo unijų 
vadus. kurie neatsiklausę 
narių, agituoja balsuoti už 
Mondale. Narių nuomonės 
klausė tik „tymsteriai" ir 
nariai balsuodami pavedė uni
jos vadovybei remti Reaganą. 

„Los Angeles T imes" , 
patikrinęs opiniją, paskelbė, 
kad 63 nuoš. klausinėtų 
žmonių patenkinti Reagano 
vadovybe, ypač ekonominėje 
srityje. Net 60 nuoš. pasakė, 
kad Reaganas užsitarnauja 
dar vieno termino. Net 68 
nuoš. patenkinti ir viceprezi
dentu Bushu. 

Laisvojo pasaulio lietuvių 
katalikų kongreso manifestas 

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai susirinkę iš įvairių šalių į 
šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties kongresą Kana
dos Toronte 1984 metų rugsė
jo 1 ir 2 dienomis pažvelgėm 
su dideliu susirūpinimu į 
Lietuvą — šventojo Kazimie
ro ir mūsų pačių kilmės kraš
tą, šiuo metu reikalingą viso 
laisvojo pasaulio dėmesio ir 
pagalbos. 

Dėl to šis mūsų kongresas 
kreipiasi į Jungtines Tautas 
bei generalinį jų sekretorių, 
valstybių karalius, preziden
tus bei jų vyriausybes, krikš
čioniškųjų Bendrijų vado
vybes , r y š i o p r i e m o n e s 
(spaudą, radiją, televiziją) ir 
laisvosios žmonijos sąžinę, 
prašydamas atkreipti dėmesį į 
tautas jau daugiau kaip 40 
metų kankinamas dvasinėje ir 
fizinėje priespaudoje. 

Tokių tautų Rytų Europoje 
yra visa eilė. Šiame kongrese 
mes negalime kalbėti jų visų 
vardu, todėl prabylame laisvo
jo pasaulio lietuvių išeivijos 
daugumos vardu. Tai balsas, 
kuris neabejotinai išreiškia ir 
visos lietuvių tautos bei jos 
krašto — Lietuvos balsą. 

Mes, kaip ir visos tautos, 
trokštame taikos, tačiau, 
remdamiesi istorija ir savo 
patirtimi, primename, kad 
ten, kur nėra laisvės, nėra ir 
negali būti taikos. Vergija yra 
taikos stabdys, sukilimų, 
revoliucijų, vidinių ir išorinių 
kovų akstinas. 

Ypač tai pasakytina apie 
mažas tautas, nes jų dvasi
nės ir fizinės egzistencijos 
pagrindas yra laisvė. Siekiant 
pasaulio taikos, reikia apribo
ti ne mažųjų tautų laisvę, o 
didžiųjų imperialistinius 
užmojus. 

Žvelgdami į dabart inę 
Lietuvą, nešančią totalistmių 
sistemų įvestą vergiją jau 

— Jewel, Vidurio Vaka
ruose ' paplitusių mais to 
parduotuvių bendrovė, nutarė 
susijungti su American Stores 
Co., kurios centras — Salt 
•Lake City. Jewel yra šešta 
didžiausia Amerikoj su 1,100 
parduotuvių 29 valstijose. 
American Stores yra penkta 
didžiausia ir Vakaruose turi 
apie 1,000 parduotuvių. 

penktą dešimtmetį, pareiškia
me, kad lietuvių tauta, būda
ma pavergta dvasiškai ir 
fiziškai, nuolat kovos už savo 
laisvę, kol ją atgaus. Prie 
pasaulio taikos bei įtampos 
sumažinimo ji galės prisidėti 
tikrai tada, kai laimės reli
ginę, tautinę ir valstybinę 
laisvę. 

Minėdami Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktį Šiuo kongresu, 
primename, kad Šis šventa
sis yra ne tik herojiško asme
ninio religinio gyvenimo 
žmogus, bet ir Lietuvos 
karalaitis, aktyviai daly
vavęs valstybės valdyme. 
Jam rūpėjo tiek paskiro 
žmogaus, tiek viso krašto tiek 
viso pasaulio gerovė bei taika. 
Dėl to šiandieną jis yra 
gerbiamas ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame krikščioniškaja
me pasaulyje. 

Deja, jis nėra gerbiamas 
Sovietų Sąjungos valdžios, 
kuri nuo 1940 metų yra 
okupavusi Lietuvą karine jėga 
ir įvedusi krašte dvasinę bei 
fizinę priespaudą. Okupacinė 
valdžia rado šv. Kazimeiro 
karstą su relikvijomis Lietu
vos sostinėje Vilniuje — didin
goje katalikų katedroje. Tiek 
katedra, tiek šv. Kazimiero 
karstas lietuvių tautai yra 
šventovė, nuo amžių visų 
branginama. Jos išniekini
mas yra ir tautos išniekini
mas. Sovietinė valdžia, neatsi
žvelgdama į lietuvių tautos 
jausmus, uždarė katedrą, įren
gė ten paveikslų galeriją, o šv. 
Kazimiero karstą įsakė 
pašalinti iš jam specialiai 
įrengtos koplyčios. Dėl to jo 
karstas 1953 m. buvo perkel
tas į Vilniaus priemiestyje 
esančią šv. Petro ir Povilo 

šventovę. 
Toks okupacinės valdžios 

žingsnis buvo dūris į Lietu-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šiandien iŠ erdvės grįžta 
erdvėlaivis „Discovery" su 
penkiais vyrais ir viena mote
rim. Skridimo uždaviniai 
įvykdyti 100 nuoš. 

— Didelis taifūnas nute-
riojo keliais Filipinų salas, 
žuvo 400 žmonių, sugriauta 
200,000 namų. 

— Rugsėjo 6 d. Japonijon 
atvyksta Pietų Korėjos prezi
dentas Chun. Japonijoj 
suorganizuota stipri apsauga, 
mobilizuota 23,000 policinin
kų saugoti svečio. Su prezi
dentu atvyksta 100 aukštų 
pareigūnų. 

— Kinijos prezidentas Li 
Xiannian iš Rumunijos atvy
ko į Jugoslaviją. Zagrebe ta 
proga atidaryta kinų dailės 
paroda. 

— E v a n g e l i s t a s Billy 
Graham spalio mėn. vėl bus 
sovietų sentikių svečias. Jis 
pasakys pamokslus Mask
voje, Novosibirske, Taline ir 
Leningrade. 

— General Motors automo
bilių bendrovė paskelbė, kad 
1985 m. vidutinis automobilis 
kainuos 12,931 dol. Kainas 
rengiasi pakelti ir kitos 
bendrovės. 

— Argentinoje pirmadienį 
vyko generalinis streikas, 
nedirbo apie 4 mil. darbinin
kų, protestuodami prieš val
džios paskelbtą „diržo suverži
mo" politiką. 

— Pietų Korėjoje audros 
sugriovė daug pastatų, žuvo 
120 žmonių. 

Vatikanas smerkia 
kairiąja teologiją 
Roma. — Vatikano Šven

toji Tikėjimo doktrinos kon
gregacija, kuriai vadovauja 
kardinolas Joseph Ratzinger, 
paskelbė dokumentą, liečiantį 
„išlaisvinimo teologijos" 
judėjimą, kuris per pasku
tinius 15 metų išsivystė ypač 
Pietų Amerikoje. Šis judėji
mas pagrindžiamas mark
sistiniu socializmu, klasių 
kovos prielaidomis. 

Vienas svarbesnių šios 
teologijos skelbėjų Brazilijos 
pranciškonas Leonardo Boff 
pakviestas atvyko j Romą 
pasikalbėti su kardinolo Rat-
zingerio vadovaujamos kon
gregacijos atstovais. Iš Nika
ragvos į Romą atvyksta ir 
sandini8tų valdžios delega
cija. Vat ikanas neseniai 
išreiškė nepasitenkinimą, kad 
Nikaragvos valdžioje dirba 
keturi katalikų kunigai. 
Kardinolas pareiškė spaudos 
atstovams, kad Vatikane bus 
dialogas, bet ne teismas. 
P a s k e l b t a s d o k u m e n t a s 
tačiau griežtai pasmerkia 
„kairiąją teologiją". Markso 
sekėjai ir šiais laikais atėmė 
per savo ateistinius ir dikta
tūrinius režimus milijonų 
žmonių pagrindines laisves, 
nors į valdžią atėjo skelb
dami liaudies išlaisvinimą. 

— N i k a r a g v o s g y n y b a 
numušė sukilėlių helikopterį, 
kurį vairavo du amerikiečiai 
civiliai. samdyti sukilėlių 
vadovybės. 

vos širdį. Negana to, buvo 
įsakyta S v. Kazimiero švento
vę Vilniuje uždaryti ir joje 
įrengti ateizmo muziejų. Tai 
buvo tikinčiosios Lietuvos 
išniekinimo viršūnė. Jį dar 
pagilino uždarymas daugelio 
kitų Lietuvos šventovių — 
katalikų ir nekataliku. 

Mes laisvojo pasaulio išei
v i jos d a u g u m o s v a r d u 
reikalaujame Sovietų Sąjun
gos vyriausybę, kuri yra 
atsakinga už įvestą priespau
dą Lietuvoje: 

1. Grąžinti Lietuvos tikin
tiesiems Vilniaus katedrą ir 
leisti civilinės valdžios ištrem
tajam katalikų vyskupui Juli
jonui Steponavičiui ją tvarky
ti bei eiti ganytojines savo 
pareigas. 

2. Grąžinti šv. Kazimiero 
karstą į Vilniaus katalikų 
katedrą, kurioje jis buvo 
palaidotas prieš 500 metų. 

3. Iškelti ateizmo muziejų iš 
Šv. Kazimiero šventovės 
Vilniuje ir grąžinti ją tikintie
siems. 

4. Grąžinti tikintiesiems 
Taikos Karalienės šventovę 
Klaipėdoje, kuri buvo pastaty
ta vien tikinčiųjų aukomis su 
išeivijos parama, bet sovie
tinės valdžios nusavinta ir 
padaryta koncertų sale. 

5. Grąžinti visų konfesijų 
tikintiesiems sovietinės val
džios atimtas bei uždarytas 
šventoves visoje Lietuvoje. 

6. Leisti laisvai veikti 
vienuolijom, religinėm organi
zacijom ir religinei spaudai. 

7. Leisti laisvai veikti kuni
gų s e m i n a r i j a i K a u n e , 
nevaržyti kandidatų priėmi
mo bei nuimti sovietinės 
valdžios kontrolę; atgaivinti 
uždarytas kunigų seminarijas 
Vilniuje, Telšiuose, Vilkaviš
kyje. 

8. Leisti Lietuvos vysku
pams bei vyskupijų valdy
tojams laisvai eiti ganytoji
nes savo pareigas, pagal 
kanonų taisės reikalavimus ir 
nesikišti civiliniams pareigū
nams j jų veiklą. 

9. Išleisti laisvėn nekaltai 
kalinamus žmogaus teisių bei 
religijos kovotojus iš sovie
tinių kalėjimų, lagerių, 
psichiatrinių ligoninių ir sibi-
rinės tremties. 

10. Atitraukti okupacinę 
Sov. Sąjungos kariuomenę iš 
Lietuvos ir grąžinti Lietuvai 
savarankišką gyvenimą, kurį 
turėjo kazimierinė praeities 
Lietuva ir kurio trokšta 
dabartinė Lietuva, žvelgianti į 
savo dvasinį globėją šv. 
Kazimierą. 

Prašome laisvojo pasaulio 
vadu s pažvelgti į mažos 
t au tos dideles kanč ias , 
herojišką jos kovą ir teikti jai 
moralinę bei kitokią pagalbą 
Laisvės sušvitimas Lietuvoje 
bus žingsnis ir į kitų paverg
tų kraštų laisvėjimą bei 
pasaulio taiką. 

Kongreso vardu — 
Organizacinis pasaulio 

lietuvių katalikų 
kongreso komitetas 

Dr. J. Sungaila, pirmininkas 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 5 d.: Laurencijus, 

Obdulija, Erdenis, Dingą. 
Rugsėjo 6 d.: Petronijus, 

Rega, Vaištautas, Skuda. 

ORAS 
Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:19. 
Saulėta temperatūra dieną 

75 1., naktį 60 1. 
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LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAMS RUOŠIANTIS 

Mieli B r o l i a i i r S e s ė s , 

J a u baigiasi LSS vadovy
bės r inkimų registracijos lapų 
įteikimo ir kand ida tų siūlymo 
la ikas . 

Ačiū vis iems sąžiningai 
atl ikusiems savo pareigas: 
dėkojame užsiregistravusiems 
ir užsiregistravusioms, pasiū
liusiems k a n d i d a t u s ir visą 
reikalingą medžiagą. Taip pat 
esame dėkingi už pasisaky
mus: tai dėmesio vertos min
tys, s iūlymai ir pa ta r ima i , pa
s iekę m u s iš to l imų ir 

artimesnių kraš tų ir vietovių, 
pateikti įva i r ias pareigas 
einančių ar ėjusių brolių ir se
sių. Siūlome perskai tyt i ir 
pagalvoti, kiek nauding i ir 
priimtini y r a tie pasiūlymai. 

Į šiuos 1984-jų metų LSS 

vadovybės rinkimus užsire
gistravo 537 dalyviai. Tai 47 
dalyviais mažiau negu 1981 
metais, kada užsiregistravo 
584 dalyviai . Biuletenių gi 
šiais metais buvo išsiuntinėta 
1,500. 

Šio biuletenio pirmuose pus
lapiuose pateikiame dalyvių 
pas isakymus ir balsuoti užsi
registravusių brolių ir sesių 
sąrašą. Kitame biuletenyje 
spausdinsime trumpas kan
didatų biografijas ir LSS 
vadovybės pranešimus. Taip 
pat išsiuntinėsime balsavimo 
lapus. 

Vis budžiu! 

v.s. L. Ramanauskas, 
LSS Vadovybės Rinkimų 

Prezidiumo Pirmininkas 
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KANDIDATU SĄRAŠAS 

SPORTO ŠVENTE 
PRADĖSIME N A U J U S 

VEIKLOS METUS 

Pradėdami naujus 1984-85 
skaut iškos veiklos metus Chi-
cagos skautiškieji vienetai at
gaivina praeityje sėkmingai 
vykusią metinę sporto šventę, 
įvykis n u m a t y t a s rugsėjo 23 
d. Ateitininkų Namų sode 
Lemonte. Dalyvaus visų ketu 
rių tuntų broliai ir sesės 
Šventė bus pradė ta stovyk
lautojų grįžimu į tun tus . Po to 
įvairios sportinės varžybos, 
žaidimai ir la i svas pabendra

v imas . Jaunimui bus dešrelių 
ir vaisvandenių, gi tėveliams 
ir svečiams veiks lietuviškų 
patiekalų virtuvė ir baras. 
Saulei leidžiantis bus skautiš
ka programėlė-lauželis. Dau
g i a u in fo rmac i jo s kitoje 
„Skautybės Kelio" laidoje. 

S K A U T I Š K I Į V Y K I A I 

C h i c a g o j e 
R u g s ė j o 2 1 d. — Laužas 

s k a u t a m s i r lietuviškajai vi
suomenei Marąuet te Parke. 
Ruošia Chicagos skautinin-
kių draugovė. 

R u g s ė j o 2 3 d. — Šv. Kazi
miero metų užbaigimas. Jau
nimo centro kavinėje rengia 
LS Seserijos vadija. 

R u g s ė j o 2 8 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio narių 
pakėlimai J aun imo centro 
mažojoj salėj. 

R u g s ė j o 2 9 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio 60 metų 
veiklos sukakties jubiliejinė 
akademija ir pokylis Jau
nimo centro didž. salėje. 

R u g s ė j o 3 0 d. — A S S šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje ir 
kapų lankymas Šv. Kazimie; 
ro lietuvių kapinėse. 

Į LSS TARYBĄ -
BENDRU SĄRAŠU: 
vs Aleknienė, V a n d a 
s Bružas. Juozas 
js Bylaitienė, Da l i a 
vs Jelionienė, Sofija 
vs Karpavičius, Algirdas 
vs Kerelienė I rena 
s Keršienė, Danu tė 
vs Kidolienė, Birutė 
jvs Knopfmileris, Leonas 
vs fil Miknaitis , Sigitas 
vs Fil Milukienė. Lilė 
vs fil Mockuvienė, Nelė 
s Prasauskienė, Birutė 
s Ramanausk ienė , Albina 
js Stravinskienė, Bronė 
ps Taorienė, Ju l i ja 
vs Užubalienė, Nijolė 
jvs fil Vaitkus, Vytau tas 
vs Vijeikis. V ladas 
vs Vilkas, Eugenijus 
vs 2alys , Bronius 

l L S S G A R B Ė S TEISMĄ: 

vs fil Da inauskas , J o n a s 
vs Gvildienė, L iuda 
vs fil Plaušinai t ienė, Halina 
vs fil Korzonas, Edmundas 

l L S S K O N T R O L Ė S 
K O M I S I J A 

s Balzarienė, Nijolė 
js Gausienė. Da iva 
ps J a r ū n a s . A n t a n a s 

Į L S S T A R Y B A -
B R O L I J O S S Ą R A Š U : 

vs Antanai t i s , Henr ikas 
s Banevičius. Mykolas 
s Belzinskas. Remigijus 
s fil Glodas. Algis 
vs Kiliulis, Česlovas 
vs Morkūnas. Vladas 
vs fil Molis. Pe t r a s 
vs Vidugiris, Vy tau t a s 

I L S S T A R Y B A -
S E S E R I J O S S Ą R A Š U : 

vs Budrienė. J a d v y g a 
ps Goceitienė, Dalė 
ps fil Linkanderienė, Aleksan 
dra 
ps Miškinienė. Aldona 
vs Surdėnienė, Danutė 
s Pullinen, Pa jau ta 
s Puškorienė, Marija 
s Regienė. I rena 
vs Rugienienė, Liuda 
js Treinienė. Genovai tė 

Į L S S T A R Y B Ą -
A S S S Ą R A Š U : 

s fil Dirvonis, R imantas 
ps Garsys , Alg imantas 
vs Gimbutas , Ju rg i s 
v s fil Juodikis , Alfa 

ps fil Meiluvienė, Teresė 
s fil Remienė, Virginija 
j ps fil Žilinskas, Algimantas 
s fil Strikas, Raimundas 

I V Y R I A U S I U S 
S K A U T I N I N K U S 
IR P A V A D U O T O J U S : 

V y r . S k a u t i n i n k ą 

vs fil Matonis, Kazys 
vs Raškys, Juozas 

V y r . Sk P a v a d u o t o j ą 

ps Senkus, Algis 
ps fil Meilus, Eduardas 

I V Y R I A U S I Ą 
S K A U T I N I N K E IR 
P A V A D U O T O J Ą : 

V y r . S k a u t i n i n k e 

vs fil Eidukienė, Danutė 
vs Gedgaudienė, Stefa 

V y r . Sk . P a v a d u o t o j ą 

js Vindašienė, Birutė 
vs Vasiliauskienė, Marija 

l A S S P I R M I N I N K Ą 
IR P A V A D U O T O J Ą : 

s fil Ječius, Kęstutis 
ps fil Rauchienė, Aldona 

I R A J O N O V A D U S : 
A t l a n t o 
fil. Jakubauskas . Algimantas 
s Zabulis, Steponas 
K a n a d o s : 

Senkevičius, Česlovas 
Torūta, Vytautas 

A u s t r a l i j o s : 
vs fil Barkus, Balys 
s Pocius, Albinas 
R a m i o j o V a n d e n y n o 

s Butkienė, Marija 
E u r o p o s : 

s Vaitkevičius, Steponas 

V i d u r i o 

vs Jokūbait is , Vytautas 
s Lileikis. Jonas 

vs fil Paužuolis. Antanas 

G A R B Ė S G Y N Ė J A I : 

Bro l i j a : 
s. fil Mantautas. Vaidievutis 

S e s e r i j a 

vs Jonikienė, Malvina 
vs Petrutienė, Regina 

A S S 

8 fil Rudaitienė. Ritonė , 
8 fil Laučienė, Ilona 
vs fil Vilkienė, Irena 
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nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokestį, atžymima, ik. kada yra užsimokėjęs 

„ „ N u o t r . J . Tamulaičio 

DVIDEŠIMT METŲ BE SESĖS DOMUTĖS 
Gražios gamtos priglobsty A t v y k u s i į A m e r i k ą m e t ų pirmos skautų skilties 

an t kalnelio, Visų Sielų kapi- apsigyveno Clevelande. 1952- skautė), akad. Dorai Antuly-
n ė s e C l e v e l a n d e i l s i s i 54 meta is buvo išrinkta LS tei-Gudėnienei ir vyr. skautei 
nepamirš tamoj i v.s. dr. Domi- Seserijos vyriausia skauūnin- Neringai Karaliūtei. Sugie-
nika Kesiūnaitė , visą savo ke. Savo gyvenime j i stengėsi dojome „Marija, Marija", 
gyvenimą skyrusi skautybei ir būti ištikima Dievui, Tėvy- Aplankėme ir kaimynystėje 
medicinos profesijai. nei ir Artimui, o šūkis Ad bes i i l s inč ius . s. A l d o n ą 

J i buvo v isada bes išypsant i Meliorem (Vis geryn) stiprino Augustinavičienę, v.s. Birutę 
ir pasiruošusi t a rnau t i . \ jos siekius: ji buvo pavyzdys J u o d i k i e n ę , v . s . A n t a n ą 
skautų organizaciją įstojo jaunesnioms sesėms. 1964 m. Jonait į , s. Balį Rėkų, s.v. 
1916 m. Rusijoj. Grįžusi į liepos 25 d. pašaukta į Vytautą Raulinaitį , s.fil. dr. 
Lietuvą tuojau įsi jungė į amžinybę. Mykolą Vaitėną, ps. Kazimie-
Lietuvos Skautų sąjungą. Praėjo ^0 metų n u o išsisky- r ą Ž i l i n s k ą , k u n . P e t r ą 
S t u d i j u o d a m a m e d i c i n ą , rimo, txt ji liko neužmirš- Dziegoraitį ir prisiminėm.kito-
(drauge su kitais) universi tete t a m a Cievelando skautinin- gg kapinėse palaidotą ps. 
į s t e igė s t u d e n t ų s k a u t ų kių draugovėje. Liepos 22 d. k o m p . Alfonsą Mikulskį , 
draugovę, suorganizavo vado draugovės n a r ė s ir „Nerin- Aplankėme ir a.a. Lietuvos 
vų laikraštį , skaut in inkų g o s " skaučių tun to tuntininkė prezidentą, buvusį LSS šefą 
klubą, dirbo š tabe paruošė fil. Danguolė Vadopalienė Antaną Smetoną. Kiekvieno 
patyr imo laipsnių programą, aplankėme sesę Domutę Visų ^ ^ p a p u o š ė m e trijų baltų 
organizavo skaučių vienetus, Sielų kopinėse. Sesė Stefanija r a m u n į u žiedais i r žalios rūtos 
vadovavo a k a d e m i k a m s skau- Radzevičiūtė iš v a k a r o papuo- š a k e i e 

t ams , įkūrė Filisterių sąjungą. U k a ^ b a l t ų gladijolų žie- Atsisveikinimui grįžome 
J i buvo skautų korp. „Vyt is" d a i s ' ° d raugovės nupintą p r i e s e s ė s Kesiūnaitės kapo. 
garbės narė . žalių tujų vainiką, padabintą U ž D o m u t ė s sielą, sesės St. 

Baigusi mediciną dirbo įvai- baltomis gėlėmis, a n t jos kapo Radzevičiūtės užprašytos šv. 
riose Lietuvos vietose, vado- padėjo sesės Vilija Nasvytytė Mišios Putname buvo atlaiky-
vavo Motinos ir Vaiko cen- i r M a r i j a Puškor ienė . Draugo- ^ k u n d r y C u k u r o 'm 
t r am. Savo profesines studijas v ė s . P i l i n i n k e t a r ė trumpą C h i c a g o j e lietuvių jėzuitų 
g i l ino į v a i r i u o s e v a k a r ų Ž ? ° Į ir pakvietė seses M. oyar- vienuolijos provincijolo v.s. 
Europos universitetuose bei c i e n e i r R e « i n a - Nasvytienę k u n Antano Saulaičio. t 
klinikose. Visą ta i nekliudė uždegti 4 kak la ryš ių spalvų Valandėlę praleidusios su 
jos aktyvia i skaut i ška i veik- žvakutes, simbolizuojančias v s Kesiūnaitė, sugiedojome 
lai. vadovavimą Seserijai. V.s. S u t e l k m u s , V i e š p a t i e , 

Vokietijoje buvo iš r inkta Regina Nasvy t i ene perskaitė b u r i n " Kukliai paminėjusios 
v y r i a u s i o s s k a u t i n i n k ė s s a v o kūrybos maldą. 20 metų laikotarpį be sesės 
p a v a d u o t o j a . B e d i r b d a m a P o maldos įžiebėme žvaku- Domutės, grįžome tęsti jos ir 
g y d y t o j o s d a r b ą H a n a u tes tragiškai Clevelande žuvu- m ū s ų p a m ė g t ą skautišką dar-
stovyklos ligoninėje, padėjo s l o m s sesėms: Mari jai Kryge- b ą 
organizuoti skaučių tuntą. r y t e i - S k a r d ž i u v i e n e i (1918 Jadvyga Budrienė 
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Nuo t r . V . B a c e v i č i a u s 

D R / - X G O p r e n u m e r a t a m o k a m a is a n k s t o 

metams 1/2 metų 3 mėn. 
Chicago ir Cook County $53.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $53.00 
Užsienyje »53.00 
Kitur - Amerikoje . . $53.00 
Savait inis (Sestad. pried.) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 

• Administracija dirba kas 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30—4:00. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUJO LIGOS 
5540 S. Pulaski Road Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą. 
Pirm , ant r , ketv. ir penkt. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr ir ketv. 
12-1-6:30; sešt tik susitarus. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILD1NG 
3200 VV. 81st. Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Ofs. tel. LL 5-0348: Rez PR 9-SS33 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV c3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 
o—£ antr 12 — c. penkt 10-12. i— o 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų ligos 
Gineko log inė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. An t . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr . ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

OH 7 3S*477 Ra; 246 0067 art* 246 6S8l 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 2 3 3 - 8 5 5 3 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3 9 2 1 W. 103rd S t r e e t 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel . - 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K $ A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-t»OO0. Rez. C.A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 

3844 VVest p3rd Street 
\ i'i.inJ.»- pagal susitarimą 

f 132 S Kedrie Ave. Chicago 
VVA 5-2t-~0 arba 48>>-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIŲ 
ValandV** pdRjl -usitarirr>.i 

Tel RLliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

t t c t uv i s g y d y l i ' a -
3025 VVest 5<>th Street 

Va! p.rm antr ke!\ ;r penkt 
-.u<» 12-4 vai popiet ir e-f vai vak 

Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA K YRĄS 
DANTĖJ GYDYTOJA 

2659 VA. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOUS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir o-8 vai vak 
isskvrus treč 5est 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
OR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. 925-2o70 
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. 282-4422 
OR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 
Chiiago E ve lnstitirt< 
4200 N. Central Ave. 

\jlanoos pagal susitarimą 

DR. 
L 

L. D. PETREIKIS 
- \ \ I L GYDV H>|-\ 

S104 S Roberts Road 
1 m vi i.i 

\ . i i 

DR. 

vjkarus r,ui> Harlem Ave 
Tel. 5e3-0700 

jndos pagal ~usitjriroa 

FRANK PLECKAS 
Kalb.l IrctUkSH.I;. 

CM'TCAIETRiSTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

'Contait lenses 
2el8 W 71st St - Tel. 737-5149 

\ ji p,i>;ai susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-33"44 
Res. 852-0889 

Vai pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai. pagal susitarimą. 
14 vai „ansvvenng s " Tel. 242-3846 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU rŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Va!.: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel 434-2123 namų 460-7288 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71tt Street 

Pirm . antr. Ketv r penkt 
valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS Vl2lN*S 
Specialybe - Vidaus'hgų gydytoias 

Kalbame lietuviikai 
6165 S. Archer Ave. prie Austin> 

Valandos pagal susitarimą 
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Lietuvių sielovada 

CHICAGOS 
PARAPIJOSE 

Dabartinis Chicagos arki
vyskupas kard. J . Bemardin 
rodo nuoširdų susirūpinimą 
sielovados reikalais tarp įvai
rių tautinių grupių. To povei
kyje arkivyskupo įstaigos 
vadovas kun. J a m e s P . 
Roache rugpjūčio 28 d. susi
šaukė į arkivyskupijos centro 
įstaigą įvairių tautybių atsto
vus pasitarti sielovados rei
kalais. Čia buvo atstovai ispa-
nų , j u o d u k ų , i t a l ų , 
vietnamiečių, haitiečių, len
kų, korėjiečių, lietuvii... I -4, 
filipiniečių, slovakų. -a»»:iAii-
mai vyko ne bendi .ėų, o 
atskirai su kiekvienos tauty
bės delegacija, kad būtų gali
ma apsvarstyti kiekvienos 
tautybės specialius sielova
dos reikalus. 

Kitų tautybių buvo pakvies
ta po vieną atstovą. Iš lietu
vių arkivyskupija pakvietė 
tris: Ant. Zakarauską, Mar-
ąuette Parko liet. par. klebo
ną, kun. Ant. Saulaitį, jėzuitų 
provinciolą, kun. J . Prunskį. 
Pasitarimuose dalyvavo dar ir 
šeši arkivyskupijos adminis
tracinių tarnybų vadovai: sie
lovados, bendruomenių, švie
t i m o , p e r s o n a l o , 
administracijos ir finansų. Vi
si kunigai, išskyrus finansų 
vadovą pasaulietį J . Philbin. 

Pasitarimų pabaigoje vado
vas kun. J.P. Roache pažymė
jo, kad lietuviai geriausiai sa
vas infromacijas ir savus 
pageidavimus perteikė, pil
niau už kitas tautybes. Mūsų 
pageidavimai buvo, kad iš lie
tuvių kunigų būtų parinktas 
vienas lietuvių atstovas, kuris 
galėtų nuolat palaikyti ryšį su 
arkivyskupijos vadovybe, nuo
lat perteikdamas, kokie svar
besnieji lietuvių sielovados 
reikalai iškyla. Toliau buvo 
priminta, kad daug lietuvių 
susikoncentravo ch icagos 
pietvakariuose, Lemonto apy
linkėse ir dabar jie neturi vie
tos lietuviškoms pamaldoms. 
Būtinas reikalas surasti baž
nyčią, kur jie galėtų kas 
savaitę turėti lietuviškas pa
maldas. Kunigo klausimas 
būtų išpręstas, pavedant ten 
sielovadą jėzuitams ir įstei
giant lietuvių misiją. 

Reikia patvarkyti, kad para
pijose, kur šeimos to nori, pir
moji Komunija ir Sutvirtini
mo s a k r a m e n t a s b ū t ų 
teikiama lietuviškai. Taipgi 
padaryti palankesnes sąly
gas, kad būtų įmanoma san
tuokai ar laidotuvėms, jei šei
ma nori, pasikviesti apeigas 
atlikti lietuvį kunigą. Buvo 
taip pat priminta, kad mari
jonai turi daug nuopelnų, leis
dami vienintelį katalikų dien
raštį Chicagoje ir turėdami 
didelį lietuviškos spaudos pla
tinimo centrą. 

Arkivyskupijos pakviestieji 
lietuviai atstovai, džiaug
damiesi proga perteikti lietu
vių pageidavimus, įteikė gau
sią, plačiai dokumentuotą 
medžiagą, kurią rūpestingai 
surinko kun. Ant. Saulaitis, 
pasinaudodamas Amerikos 
Lietuvių Katalikų tarnybos, 
Katalikų federacijos pirm. dr. 
S. Kuprio, Liet. Bendruome
nės surinktais duomenimis. 
Buvo pateiktos žinios, kad 
Chicagoje ir artimesnėse apy
linkėse gyvena daugiau kaip 
100,000 lietuvių kilmės žmo
nių. Tai didžiausias lietuvių 
telkinys už Lietuvos ribų. 
Savo gausumu lietuviai suda
ro 18-tą etninę grupę Chica
gos srityje. Įskaitant ir čia gi
m u s i u s , a u g u s i u s , b e n t 
trečdalis visų lietuvių kilmės 
žmonių dar kalba lietuviškai. 
Gal daugiau kaip pusė šios 
srities lietuvių jau gyvena už 
miesto ribų, daugiausia piet
vakariuose, o pačiame mieste 
didžiausi telkiniai yra Mar 
quette Parke, Brighton Parke 
ir Bridgeporte. Chicagos apy
linkėse buvo 13 lietuvių para

pijų. Nuo 1927 m. jau nebe
buvo įsteigtos nė vienos 
parapijos, o išsikėlus lietu
viams jau kelios perėjo aptar
nauti kitas tautybes, kaip pvz. 
Šv. Juozapo, Dievo Apvaiz
dos, Šv. Kryžiaus, o šv. Myko
lo parapija visai išnyko. 

Lietuvių kunigų Chicagos 
apylinkėse gyvena 71. Dauge
lis jau labai brandaus am
žiaus ir yra pensijoje, vienuo
lių kunigų — 24. Dirbančių 
b'rtnvių parapijose 14, dirban-

eritorinėse parapijose taip 
14, kitose pareigose — 29, 

pensininkų 14. Penkiose 
parapijose būna lietuviškos 
pamaldos. Šv. Kazimiero sese
rys dirba aštuoniose lietuvių 
parapijose. 

Raštu arkivyskupijai buvo 
pranešta, kaip Chicagos lietu
viai gerai organizuoti. Yra 
šimtai draugijų, kultūrinių, 
jaunimo, religinių, švietimo, 
socialinių ir kitokių organi
zacijų. Katalikai turi savo 
federaciją, Kunigų Vienybę. 
Pasauliečiai jungiasi į or
ganizuotą religinę veiklą, stip
ri katalikų spauda. 

Parapinėse ir lituanistinėse 
mokyklose dėstoma tikyba. 
Būna suaugusių religiniai 
seminarai, moterų rekolek
cijos. 

Pabrėžtas reikalas, kad bū
tų parinktas Chicagos lietu
vių katalikų atstovas, kuris 
turėtų balsą sprendimuose lie
tuviškųjų sielovados reikalų. 
Iškeltas reikalas, kad būtų 
daugiau parenkama lietuvių 
šv. Komunijos dalinimui ir 
būtų siekiama paruošti lietu
vių diakonų, kurie, tokiais 
pasilikdami visą amžių, tal
kintų sielovados pareigose. 
Būtų naudinga lietuviams 
kunigams ir kitam sielovados 
personalui leisti biuletenius su 
informacijomis, kaip tai daro 
italai. Arkivyskupija prašyta 
paremti okupuotos Lietuvos 
ka ta l ikus , pvz. , ,Chicago 
Catholic" laikrašty spaus
dinant straipsnius apie jų 
padėtį. Siūlyta pakviesti ir 
pasauliečius į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių bei Š. Šei
mos Vilos direktorių tarybą. 

Naudinga būtų išplėsti 
kunigų vykdomą lietuviškųjų 
š e i m ų l a n k y m ą , y p a č 
gyvenančių toliau nuo lie
tuviškųjų kolonijų. Lietuviai 
katalikai rodo daug gražios 
iniciatyvos. 1982 m. paskelbė 
lietuviškos parapijos metus, 
šiais metais plačiai ir iškil
mingai mini šv. Kazimiero 
mirties 500 m. sukaktį. Už tre
jų metų bus minima Lietuvos 
krikšto 600 m. sukaktis. 

Arkivyskupija buvo pain
formuota, kad Chicagos lietu
viai turi stiprių chorų, turi iš
leidę sava kalba liturgines 
knygas. Aktyvios katalikų or
ganizacijos, kaip Lietuvos vy
čiai, ateitininkai ir kt. Veikia 
Šv. Rašto seminarai, charis-
matinės pamaldos.Savo veik
lai turimos reikiamos patal
pos parapijų salėse, Jaunimo 
centre. 

Arkivyskupijos centrui buvo 
perteikti specialiai pagaminti 
braižiniai, žemėlapiai, nuro-
dantieji, kuriose miesto daly
se yra daugiau lietuviškų tel
kinių, kur lietuvių įsteigtos 
parapijos. Pateiktos lentelės 
lietuvių įkurtų parapijų, nuro
dant metus ir mokyklų padė
tį, duotas sąrašas lietuvių 
kunigų, pateiktas lietuviškų 
vienuolijų išdėstymo planas, 
perteikti gyventojų surašinė
jimo duomenyą apie lietuvius, 
apie lietuvių parapijas JAV-
se, pridėtos kopijos ir svar
besnių spaudos atsiliepimų 
apie Lietuvą ir lietuvius. Tai
gi arkivyskupija gerai pain
formuota, o jos vadovybės 
parodytas prielankumas duo
da gerų vilčių ateičiai. 

Juoz. Pr. 

Nežiūrint visų trukdymų ir draudimų, Lietuvoje 
tikintieji rengia iškilmingas procesijas nors 
šventoriuje. Nuotraukoj tokia procesija Vilniuje, 

Sv. Fetro ir Pauliaus bažnyč 
vasarą. 

šventoriuje 198.-5 

(Iš Liet. inf. centro) 

MALKINIA - JUK TAI MŪSŲ MALKINĖ 
K. BARONAS 

Aukštumos) vietoves. Gal tuo 
klausimu galėtų kiek daugiau 
pasakyti mūsų kalbininkai ar 
istorikai? 

Ir dar su vienu. įdomesniu 
straipsniu supažindinsiu skai
tytojus — automašinų bei jos 
dalių vagystėm. Milicijos tei
simu, šis „darbas" atlieka 
mas tarp 11 vai. v. ir 4 v. ry
t o . A u t o m a š i n o s s tovi 
gatvėse, tad daugelis Len
kijos sostinės gyventojų suda
rė apsaugos būrius, patruliuo
dami naktimis prie sustatytų 
mašinų, kadangi vagiliams — 
specialistams trunka tik ke
lios minutės nuimti padangą, 
išimti akumuliatorių ar kt. da
lis. Normaliai, lauko veidro
dėliai, langų valytuvai kiek
vieną v a k a r ą n u i m a m i 
automašinos savininko. 

Be pavardės pasirašytame 
straipsnyje (greičiausiai mili
cijos) siūloma rakinti vairą 
storom grandinėm, nepalikti 
viduje jokių svarbių do 
kumentų, atžymint radijo, 
akumuliatoriaus ir kt. dalių 
numerius. Tuomet ir policijai 
bus lengviau rasti už Vyslos, 
netoli futbolo stadijono esan
čioje turgavietėje vogtų auto
mobilių dalis. 

Mūsų korespondentas Europoje 
Kiekvieną kartą nuvykęs į nežinomas) sūnus Vladas pervažiuoja Berlyno — Lenin-

a r t i m u s M a n n h e i m o a r Mališevskis, su kuriuo teko grado traukinys, taigi į mūsų 
Heidelbergo miestus, aplan- žaisti ledo ritulį, treniravo sostinę! 
kau ir tarptautinių knygų ir Varšuvos Legijos krepšinio 1970 m . Malkinia skaitė 1,5 
laikraščių kioskus, nusipirk- komandą. Jis buvo geras tūkst. gyventojų — šiandieną 
damas juose be angliškų ar krepšininkas, įrodydamas tai yra jau 5,5. tūkst., kadangi 
šveicariškų laikraščių taip pat Kauno Aušros ir Vilniaus Ad. 1977 m . valstybė pastatė az-
ir lenkiškus. Komunistų par- Mickevičiaus gimnazijų krep- besto, mineralinių vandenų ir 
tijos (oficialiai — darbininkų) šinio rungtynėse Vilniuje 1939 radijo dalių įmones. Malkinė-
oficiozas „Trybuna ludu" pri- m. gegužės mėn. Jeigu atmin- j e veikia technikumas, išleis-
mena man vilniškę „Tiesą", tis nešlubuoja, Aušra laimėjo damas tekintojus, šaltkal-
kurioje randamas tik liaupsi- 15:6. Taip pat, iš te laikraščio v i u s , m e c h a n i k u s , 
nimas komunistų partijos, pri- sužinojau, kad auto nelaimėje pagrindinėje mokykloje vai-
ėmimai ar telegramų siun- žuvo buv. Lietuvos rutulio stū- kai mokosi dviem pamai-
timai gen. Jaruzelskio, mimo meisteris repatrijantas nom. Autorė sako, kad Mal-
bulviakasio ar rugiapjūtės V. Lomovskis ir t.t. ir t.t. Tai- k i n ė j e e g z i s t u o j a d v i 
problemos. Tad dažniausiai gi ir toliau stengiuosi „palai- socialinės grupės: kaimiečių, 
pasirenku „2ycie Warszawy" kyti" ryšius su „Przegląd s u r įštų su savo žeme, bei 
ar „Express Wieczorny", ku- Sportovvy". kadangi skaity- „importuotos" klasės, dirban-
riose tarp eilučių galima tru- damas jį, nepastebimai per- čios fabrikuose, 
pūtį daugiau surasti įdomės- sikeliu į gimtąjį miestą, gra- Neilgai man teko Malkinės 
mų įvykių iš šiandieninio žiausias gyvenimo dienas ieškoti šiandieninės adminis-
Lenkijos gyvenimo. Šį kartą norėčiau sustoti tracinės Lenkijos žemėlapyje 

Neužmirštu ir sporto laik- ties „Express Wieczornu" 
raščio „Przegląd Sportovy". dienraščiu ir iiepos mėn. 18 d. 
Tiesa, jo negalima lyginti su tilpusiu jame straipsniu „Mal-
prieškariniu.Tačiau jaučiu jam kinia — wies czy miasto" 
sentimentų, prismindamas (Malkinia — tai miestas ar 
nerūpestingas jaunystės die- kaimas), galvodamas, kad 
nas Vilniuje, kada keturiese straipsnio autorė Ona Marija 
„sumesdavome" po penkis Wiernik rašo apie kokį nors 
grošus (ir tas buvo pinigas!) ir naujai statomą, Lietuvos 
bėgdavome į Bernardinų par- miestą. Pasirodo, kad ne! 
ką jį skaityti. Jame dar ir Nors autorė Malkinia vadina 
šiandieną figūruoja prieškari- kaimu, tačiau jame sustoja 
nių laikų klubų vardai (pvz. tarptautiniai traukiniai, ka-
Lvivo Pogon — Vytis randasi dangi ši vietovė yra svarbiu 
Ščecine), iš to laikraščio suži- geležinkelio mazgu. Jame 
nojau, kad Vilniaus bur- susikerta geležinkelio linijos 
mistro (1939 m. spalio mėn. iš Varšuvos į Balstogę, iš (Lietuviška Akmenė), „Wyso-
bolševikų išvežtas ir likimas Ostolenkos j Siedlecus, čia kie Litevvskie" (Lietuviškos 

ŽMOGAUS D U PRADAI 
Nuodėminga aistra slopina 

žmogaus dvasingumą, o žmo
gus labiausiai įrodo savo dva
sinę prigimtį kaip tik kovoda
mas prieš neleistiną aistrą. 
Kiekvienas neleistinas nusi
leidimas aistrai yra gyvuliš
kos prigimties triumfas žmo
guje . „ A i s t r o s me tu 
gyvuliškasis žmogus pamina 
savo kojomis dvasinį žmo
gų'. (Tolstojus). 

Alfonsas Grauslys 

NAUJU PREPARATŲ 
BANDYMAI 

Rugpjūčio 2 d. spaudos kon
ferencijoje Los Angeles ukrai
niečių informacijos tarnyba 
„Smoloskip' paskelbė samiz-
dato dokumentą — 59 sovieti
nių sportininkų sąrašą, tarp 
jų 24 olimpinių čempionų, 
prieš laiką paslaptingai miru
sių. Prie to sąrašo prierašas: 
„Prašome paskelbti pasaulio 
visuomenei ir „Nužudyti 
medicinos ir biofizikos eks
perimentais". 

Pagal „Smoloskipo" prašy
mą grupė jaunų gydytojų pa
darė tyrinėjimą. Nei anaboli
niai steroidai , nei kiti 
narkotiniai preparatai, kurie 
vartojami ir sovietiniame 
sporte, negali būti mirtingi, 
bet gali tik sukelti ligas. 
Imant domėn, kad vidutinis 
amžius mirusiųjų sportininkų 
tik truputį viršija 41 metų am
žių, tai reali priežastis jų mir
ties gali būti bandymai su 
naujais preparatais. Svarbu 
pažymėti, kad 26 sportininkai 
iš to sąrašo mirė tarp 1976-82 
metų. Sov. Sąjungos olimpie
čių mirimas per tą laiką padi
dėjo 4 kartus, palyginus su 
pirmesniais metais, ir 8 kar
tus buvo didesnis, negu olim
piečių mirimas JAV. Sąraše 
paminėti tokie žymūs pasau
liniai sportininkai kaip bėgi
kas Vladimir Kuc (48), ho-
keistas Valerij Harlamov (33), 
boksininkas Valerij Popen-
čenko (38). Devyni sportinin
kai, tarp jų 4 olimpinių žai
dimų č e m p i o n a i , m i r ė 
nesulaukę net 30 metų am
žiaus. 

Kas su skausmu dirba, tas 
valgys su malonumu. 

Kinų priežodis 

(Panstvvovve Przedsiębiorstvvo 
W y d a w n i c t w K a r t o -
graficznych, Warsawa 1979). 
J i guli beveik viduryje Varšu
vos — Balstogės geležinkelio 
linijos, taigi apie 80 km nuo 
Lenkijos sostinės. Sunku 
pasakyti, ar šis vardas (Mal
kinė — malkoms sudėti pasta
tas) buvo duotas senais, labai 
senais laikais čia dirbusių lie
tuvių, ar mūsų giminės — jot
vingių palikimas, kadangi ta
me žemėlapyje, tik apie 100 
km į rytus nuo Malkinės ra
dau „Kamieniec Litewski" 

Romualdo Ragaišio teismo metu prie Vilniaus teismo rūmų 
1979 metų vasarą. Iš dešinės — Bastys. Julius Sasnauskas. 
1 nugarą atsukęs) Andreika. Jonas Volungevičius ir (su aki
niais) Mart Nikius. 
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DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Prabėgusių dienų akimirkos 
VLADAS RAMOJUS 

18 
Kai vieno savo bičiulio, turinčio neblogą 

federalinės valdžios tarnybą Chicagoje, paklausiau, 
kodėl jis persikėlė į Marąuette Parką, mano bičiulis 
nedvejodamas atsakė: „Tai prestyžo reikalas, ypač 
turint federalinės valdžios tarnybą". Nors senajam 
Bridgeporte tuo metu, ten gyvenant miesto iierui 
Richardui Daley, būrėsi nemažai aukštų mesto 
pareigūnų, ypač airių. 

Taip Marąuette Parke lietuvių skaičius vis didė
jo ir apylinkė sparčiai lietuvėje. Maždaug dviems 
dekadoms praėjus miesto pareigūnai oficialiai ją 
pavadino „Lithuanian Plaza" vardu. Tuo pačiu 
daugeliui pasidarė ir artimesnis kelias jau nebe | j 
„išlaisvintą Lietuvą", bet į amžinojo poilsio v(etas 
lietuvių Švento Kazimiero ir Tautinėse kapinėse. 
Toli jau liko tie seni laikai, kai pvz. iš Cicero mirusį 
išlydėję į Šv. Kazimiero kapines po rytinių Mišių, 
laidotuvių dalyviai į namus Cicero grįždavo jau 
vakare. Net ir garsiajam Vytauto darže šalia Šv. 
Kazimiero kapinių visai nesustoję. 

Ir mano vienas pirmųjų apsilankymų Marq>iette 
Parke buvo pas graborių — Mažeikos-Evans koply
čioje, pietinėje Westem gatvėje prie 69-sios. 69-ji 
gatvė, trims dešimtmečiams praėjus, oficialiai 
miesto valdžios buvo pavadinta „Lithuanian 1 laza 
Court" vardu. 

Iš Europos į Chicagą emigravęs, anksti či šir
dies ligos pakirstas, mirė agronomas Julius G r nke-
vičiu8. Su tuo mielu agronomu gyvenom v;<nam 
kambary Diepholzo sotvykloje. Vakarų Vokietjoje. 

Tas mūsų atskiras kambarys buvo buvusių karei
vinių vadinamo šeštojo bloko palėpėje. Nemažas 
kambarys su langu, pro kurį žiūrint žemumoje prieš 
akis atsiskleisdavo kuone visas didelės stovyklos 
rajonas. Matydavom vaikščiojančias gražias gimna
zistes, skubančius vaizbūnus, neturinčius kur laiką 
praleisti,ir kartu emigracijos į užjūrius ar skubaus 
karo, kuris sugrąžintų į Lietuvą, belaukiančius sto
vyklos įnamius. Šalia kitų. dažnai ilgais žingsniais 
rajonu praeidavo ir mūsų stovykloje gyvenęs kun 
Benediktas Sugintas, kiekvieną dieną vis kurioje 
nors šeimoje užsisakydamas pietus. Praeidavo daug 
ir žinomų ir šiaip eilinių stovyklos gyventojų. 

Man smagu buvo gyventi viename kambaryje 
su tikrai nuoširdžiu, paprastu ir atviru Julium. 
Dažnai mūsų kambarin pokalbiams, retkarčiais ir 
kuklioms vaišėms užsukdavo kai kurie gimnazijos 
mokytojai, užsukdavo iškalbusis rašytojas Jurgis 
Jankus, kaip tik 1949 m. laimėjęs Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją už romaną „Naktis ant morų", 
užsukdavo dar gimnazistai buvę Algimantas Kezys, 
Juozas Gaila-Gailevičius. mokytojas Simas La-
niauskas ir kiti. «Visi jie mėgo Julių, nes jis giliai 
domėjosi ne tik politika, bet ir literatūra. 

Kai Julius Grinkevičius kiek anksčiau už kitus 
gavo kvietimą emigruoti į JAV, savo kambarin 
gavau tokį pat paslaugų ir mielą gyventoją — 
mokytoją Jurgį Radvilą-Radvilavičių, Diepholzan 
atsikėlus} iš amerikiečių zonos. 

Agronomas Julius Grinkevičius, laimingai 
pasiekęs JAV ir apsigyvenęs Chicagoje, širdies 
negalavimų varginamas po poros metų mirė. Laido
tuves tvarkę jo kolegos agronomai Julių pašarvojo 
tada buvusioj labai populiarioj Mažeikos-Evans 
laidotuvių koplyčioje Marąuette Parke. 

Kartu su draugais aplankėm Julių pašarvotą 
koplyčioje. Buvo karšta, tvanki diena. Kvepėjo 
gėlės, padėtos prie karsto. Susirinkę žmonės šneku
čiavosi, pažįstamieji liūdėjo. Koplyčioje rimtį kiek 
sudrumstė iš kažkur atėjęs nepažįstamas įsigėręs 

žmougs. Koplyčioje buvęs pats graborius Jonas 
Evans tą tipą, ilgai nelaukęs, išmetė lauk. Stebė
jausi Evanso entrgija ir vikrumu. Paspaudžiau jam 
ranką ir taip susipažinau su pirmuoju graborium 
Amerikoje. O kiek jaunystėje buvo skaityta Petro 
Cvirkos veikale apie tos profesijos atstovus. Tik 
jaunystėje tikrai nesitikėjau, kad kada nors gyveni
me atsidursiu Amerikoje ir akis į akį susidursiu su 
graboriais. Vėliau su judriu, lietuvių organizaci
nėj veikloj dalyvaujančiu graborium Jonu Evansu 
tekdavo dažniau susitikti ir ne kartą esu jam, gal 
pusiau juokais, prasitaręs: 

„Jonai, kai numirsiu, pasiimk mano kūną! 
Jonas greit atšaudavo: „Tu taip nekalbėk, 

nekalbėk!" 
Kai Jonas Evans jau porai dešimtmečių praėjus 

buvo įsijungęs j vienos didelės lietuvių šventės lėšų 
telkimo komisiją, ne kartą jo bute virš laidotuvių 
koplyčios posėdžiavom, valgėm pizzą ir gurkšnojom 
įvairius gėrimus. Tai buvo. sakyčiau, nuoširdus, 
lietuvių veikloje aktyviai dalyvaujantis ir lietu
viškai kalbantis pirmosios lietuvių ateivių generaci
jos sūnus. 

Tačiau šiandien Jono Evanso jau nebėra gyvųjų 
tarpe. Nebe lietuvių rankose ir jo buvusi koplyčia, iš 
kurios tiek Marquette Parko ir kitų kolonijų lietuvių 
iškeliavo į amžinojo poilsio vietas. Kartu nebėra ir 
vieno stambiųjų aukotojų lietuviškiems reikalams — 
a.a. Jono Evanso. Dabar Marąuette Parke karaliau
ja graboriai Petkus ir I^achavičius. antrosios ir 
trečiosios Amerikos lietuvių kartos atstovai. O laido
tuvių varpai skamba ir skamba Marąuette Parko 
lietuvių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bokšte. I 
graborių kišenes byra pinigai, o lietuvių išeivijai 
kiekviena mirtis reiškia jos gretų retėjimą. Teisin
gai kartą prasitarė buvęs Draugo" vyr. redak
torius Leonardas Šimutis: „Kai pamatai Drauge 
mirties pranešimą, žinai, kad vėl vieno savo 
skaitytojo dienraštis net«>ko..." 

(Bus daugiau) 



UKAUUAij, treciaoierus, iyot m. rugsėjo meu. o u. 

BOSTONO ŽINIOS 
TAUTOS ŠVENTĖ 

Tautos šventės minėjimas 
vyks šį sekmadienį, t.y. rugp. 
9 d. 10:15 vai. ryte šv. Mišios 

ferenci jos p r i m i n i n k u i . 
Nepaisant neleidimo daly
vauti, pagerbiant šv. Kazi
mierą, patroną Lenkijos ir 
Lietuvos, jis norėjęs užtikrinti 
lietuvius savo malda, kad jis Lietuvos intencija Šv. Petro i- . , • „ , •• , . .. • neužmiršo lietuvių ir katalikų lietuvių parapijos bažnyčioje D » ^ r> Ju 

So. Bostone. 3 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje viešas minėjimas. Čia 
kalbės inž. Almis Kuolas, o 
meninėje dalyje aktorė-režisie-
rė Aleksandra Gustaitienė ir 
Berklee muzikos kolegijos trio, 
kuriam vadovauja prof. Jero
nimas Kačinskas. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis. Visiems lietu
viams ši didinga šventė yra 
labai reikšminga, nes tai Vy
tauto Didžiojo karūnacijos 
diena. Tai istorinė šventė. Lie
tuva vadinama Marijos žeme, 
gi rugsėjo 8-ji yra Marijos 
gimimo diena. 

Visi rinkimės šią dieną į 
bažnyčią ir į salę. Svarbiau
sia patys prisiminkime ir 
parodykime savo jaunimui, 
kad mes savo tėvų ar protė
vių krašto neužmirštame, jį 
mylime ir gerbiame. 

RENGINIAI 

Rugsėjo 9 d. Tautos šven
tės minėjimas. 

Rugsėjo 16 d. 3 vai. So. 
Bostono Liet. Pil. d-jos 85 
metų sukaktuvininis banke
tas. 

Rugsėjo 22 d. šeštadienį, 
2:30 vai. p.p. LMF Bostono 
klubo susirinkimas. V. Gir-
niuvienė kalbės apie kelionę į 
Romą šv. Kazimiero minė
jimo proga; parodys ir tos 
kelionės skaidres. Susirinki
mas vyks So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos mažojoj salėj 
(už baro). Ir ne nariai,-ės kvie
čiami atsilankyti. 

Rugsėjo 29 d. Kultūrinis 
renginys šv. Kazimiero gar
bei. 

Spalio 7 d. Laisvės Varpo 
rudens renginys. 

Spalio 14 d. Bostono 
katedroje šv. Kazimiero mi
nėjimas. Mišias atnašaus 
arkivysk. Bernard Law. Tą 
pačią dieną 5 vai. banketas. 

Spalio 21 d. dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas 
First & Second church salėje, 
Bostone. 

Lapkričio 3 d. 6:30 vai. 
Balfo Brocktono skyriaus 
vakaras Sandaros klube. 

Lapkričio 11 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bazaras. 

Lapkričio 25 d. Lietuvos 
kariuomenės šventės minė
jimas 

Vasario 25 d. 3 vai. solis
tės Lilijos Šukytės koncertas 
Jordan Hali. Rengia Baltų 
draugija. 

Kovo 24 d. Lietuvių radijo 
valandos, vedamos Minkų, 51 
metų sukakties renginys. 

Balandžio 21 d. 3 vai. 
„Laisvės Varpo" pavasarinis 
renginys. 

BOSTONO S P A U D O J E 

Bažnyčios. Popiežius pagyręs 
„the Balkan republic's" 2,5 
milijonus Romos katalikų, 
kad jie stipriai laikosi Bažny
čios, nepaisant draudimo, kurį 
uždėjo Maskva Lietuvai. 

Tik viena kunigų semi
narija yra leista Lietuvoje. O 
klierikai gali būti priimami 
tik su valdžios patvirtinimu. 
Visi vienuolynai esą uždary
ti. Religinės sueigos ir moky
mas esąs draudžiamas ir val
džios kontroliuojamas. 

Lietuvos Bažnyčios vadovy
bė pakvietimą popiežiui 
pasiuntusi 1983 m. balandžio 
mėnesį, prašydama, kad po
piežius dalyvautų šv. Kazi
miero jubiliejaus minėjime. 

Popiežius 1984 m. kovo 4 d. 
Romoje laikęs šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga šv. Mišias 
Šv. Petro bazilikoje, kur daly
vavo arti 1000 lietuvių iš viso 
pasaulio išeivijos. Popiežius 
tas Mišias pavadinęs „spiri-
tual pilgrimage" į Lietuvą, 
kuri esanti Sovietų okupuota 
nuo II-jo pasaulinio karo. 

United Press agentūros 
padaryta klaida, pavadinant 
„the Balkan republic 's". 
Skambinau „The Boston 
Globė" laikraščiui ir prašiau 
atitaisyti. Jie pasakė, jog ga
vę tokią žinią iš United Press 
International ir jie nekeičia jų 
žinių. 

Panašią žinią įsidėjo ir 
„The Boston Herald" rugp. 26 
d. „The Daily Transcript" 
rugp. 27 d. ir „The Daily 
News" rugp. 26 d. 

CLASSIFIED GUIDE 
P A R D A V I M U I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse parduoda
ma vieta vienam kapui po didelio me
džio. Kaina numažinta iki 325 dol. 
Sekcija 6. Blokas 9, Eile A, Kapas 19. 
Rašykite adr: J. Mikalauskas, 2717 
NW 9th lerr., VVilton Manors, Flori
da 33311. 

Parduodama Brighton Parke — Gera
me stovy gazinis virimui-kepimui pe
čius, 36 inčių; virtuvės stalas, sulen
kiama metalinė lova su matrasu. 
Skambint po 4 v. popiet tel. 847-6560 

Romualdo Ragaišio teismo metu teismo salėje 
pačiame priekyje sėdi prie stalelio: iš dešinės-
Ragaišienė ir Albertas Žilinskas, o už jo (su aki
niais) Mečislovas Jurevičius, užpakalinėje eilėje 
iš dešinės nr. 1 — buv. Kazakevičienė (tamsus 

veidas), nr. 2 — (nepilnas veidas) Liutauras 
Kazakevičius, šiuo metu gyvena Belgijoje, nr. 3 
ir 4 — du rusai KGB, nr. 5 — Andreika ir nr. 6 
— Romas Trachimas. 

IEŠKO NUOMOTI 

I E A L Į S T A T E 

iiniiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiHUNHmm 
BUTU NUOMAVIMAS 

DmoduoM — ValdjnnM 

N M B | pirkimą* — Pardurinaa 

INCOME TAX 
11 oterifttM — VirttBM 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 

S!*«MUIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

SOVIETINĖS PASAKOS 
APIE AFGANISTANĄ 

Reikalingas 2-jų miegamų ytz 
butas dviem asmenim. Skatu«tK - -

521-1320 arba 521-1322 

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

RAMI SĄŽINĖ 
Norint turėti visiškai ramią 

sąžinę, reikia stengtis susi
taikyti su visais žmonėmis, su 
kuriais pykstamasi. Iš dviejų 
susipykusių žmonių dažniau
siai kiekvienas mano, kad jis 
yra teisus, kad kaltas yra tik 
kitas. Jeigu tikrai žinotum, 
kad kaltas esi tu, tai turėtum 
pareigą pats ats iprašyt i . 
Jeigu manai, kad yra kitas 
kaltas, o tas neateina tavęs 
atsiprašyti, vis tiek reikėtų 
stengtis kaip nors išsiaiškinti 
ir susitaikyti. Jeigu tu esi 
visiškai nekaltas, už ką jį 
atsiprašysi? Nebūtinai reikia 
to atsiprašymo, užtenka kaip 
nors pradėti su juo kalbą ir 
įvykusius nesusipratimus 
likviduoti. Jei tu iš savo pusės 
padarei viską, ką galėjai, bet 
kitas nenori su tavim kalbėti 
ir taikytis, tu esi nekaltas, 
todėl gali turėti visiškai ramią 
sąžinę, nors ir bus šiek tiek 
nemalonu, kad nepasisekė su 
tuo žmogum susitaikyti. 

Juozas Vaišnys, S.J. 

Afganistane tebesiaučia 
nelygi kova. Sunkioji artileri
ja, tankai, bombonešiai, heli
kopteriai ir gausiausios pa
saulio armijos kariauna prieš 
palaidą, skurdžiai apsigink
lavusią genčių koalicją. Nese
nai prasidėjo nauja sovietinių 
dalinių akcija, kurios tikslas 
išstumti afganus iš tėvynės 
arba į didžiuosius miestus, ku
riuos kontroliuoja Maskva. Iš 
13.5 milijono Afganistano 
gyventojų 4 milijonai jau atsi
dūrė Pakistane. 

To „teroristinio karo" ir 
..migracinio genocido" pagrin
dinės aukos yra eiliniai af
ganai. Cheminiai ginklai, 
masinis bombardavimas nu
kreiptas ne tiek į ginkluotus 
kovotojus, kiek į bejėgius civi
linius gyventojus. Iš helikop
terių šaudoma į visus, kurie 
nori pabėgti iš kaimų. Nai
kinami javai ir galvijai, nuo
dijami šaltiniai. Afganų į ne
laisvę paimtieji ir vėliau j 
Sovietų Sąjungą atsisakiu
sieji grįžti kareiviai pasakoja 
apie baudžiamąsias ekspedi
cijas, „išdegintos žemės" tak
tiką, vaikų, moterų senelių žu
dymą. Taip tikimasi palaužti 
afganų pasipriešinimą. 

Bet gana tų kraupių vaiz
dų! Iš kraujuojančio Afganis
tano persikelkime į šių metų 
„Pergalės'' žumalo antrą nu-

F A 6 H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
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bl A. Š IMKUS 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
42M S. ftfaptewood — T«L 294-74M 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybe* prair-
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

LIETUVTV PREKYBA 
3304 W. 63 St. — Tei 778-9064 

šo Ferensas, prasideda „ant- sustabdyti užsienio išdre-
ras balandžio revoliucijos siruoti „banditai", kurie tero 
etapas". Afganistano revoliu- rizuoja, žudo, pjauna, kol juos 
cine valdžia pataiso „klai- sutraiško „istorijos lokomo-
das" ir vėl žvaliai veda liaudį tyvas". Ir dėkingi lietuviai 
iš skurdo į šviesią ateitį. Tai choru skanduoja eiles apie »«OOOOO<X>OOO<>OOO<KK)OOOOOOO 
dar labiau siutina „ban- „rusų žemę, apie taurių tary MASTTER P L U M B I N G 
ditus", kurie dar aršiau už- binių karių dvasią, jų pasiry- i ir w i 1 , Boodad, tararai 
puldinėja fermas, kovoja prieš žimą ginti Didžiojo Spalio idė- Nauji darbai ir pataisymai Virtu** 
kolūkinį sąjūdį, terorizuoja ir jas, ginti taiką ir laisvę ir vonio» kabinetai. Keramiko* plyu-
Žudo a k t y v i s t u s , k l iudo nu im- pasaulyje" . **• Karlto vandena tankai. Flood 
ti derlių. Valdžia stato mo- Kaip matome, tokių „tary- controi. U2sikimi» vamzdiiai iivato-
kyklas, „banditai" j a s griau- binių Žurnalistų", kaip Feren •* e U k t l* **M* P***"1* ir t d * 

, • , r foną — lietuviškai, sas, darbas nėra labai sun-
kus. Yra vienas didysis SERAFINAS - TeL 636-2960 
šablonas, viena pagrindinė KH>OO<>O<><>O<><K>OOOO<>O<>O<̂ O<H>< 

na. „Banditai" terorizuoja 
turgus, kantrioji ir išmintin
goji valdžia ten „siunčia ne 
tankus ir kariuomenę, o duo
ną ir malkas". 

Tiktai pačioje ilgo straips- Čekoslovakijai, Lenkijai ir da-
nio pabaigoje Ferensas pra- bar Afganistanui. Tereikia pa
sitaria, kad „Andriuša iš keisti kaimus „kišlakais", 
Smolensko srities didvyriškai žemaičius „puštunais" ir 
žuvo Afganistano žemėje". Iš Stalino laikų straipsnis apie 

pasaka, kun nuolatos pntai- )©9OOOOOOO<KK>OOCK>OOOO<XXXW 
koma — Lietuvai, Vengrijai, T E L E V I Z I J O S 

kokio dangaus tas Andriuša 
staigiai iškrito? Matyt, en
tuziazmo pagautas, Ferensas 
pamiršo paminėti, kad Af
ganistane *iuo metu ginklais 
švaistosi apie 100,000 sovieti
nių kareivių. Mūsų autorius 
taip pat nepainformuoja savo 
skaitytojų, kad afganų revo
liucijas orkestruoti padėjo so
vietinė valdžia. Kai pervers
min inką Tarak į nuver tęs 
Aminas ,.pridarė klaidų" — 
ar, tiksliau kalbant, nebuvo 
pakankamai parankus Mask
vai, — jį nuvertė į Afganis-

merį, kuriame Algirdas Fe- taną įsiveržę sovietinės armi-
rensas paskoja apie vi
sai kitokią šalį. Štai jo 
Afganistanas. Po 1978 metų 
balandžio „revoliucijos" 
Afganistano liaudžiai atsivė
rė vartai į mokslą, darbą ir 
socialinę teisybę. Tiesa, revo
liucinė vyriausybė padaro 
klaidų — „ignoruojamos liau
dies tradicijos ir papročiai, 
pažeidinėjami įstatymai, grie
biamasi nepagrįstų repre-

jos daliniai, kurie į valdžią 
į s t a t ė Babraką Karmalį . 
Aminas buvo nužudytas. Tok
sai Afganistano „balandžio 
revoliucijos an t ras etapas"..." 

Ferenso straipsnį skaitan
tieji netrukus pajus, kad jie 
kažkur, kažkada yra kažką 
panašaus girdėję. J ų nuojau
t a teisinga. Tik pavartykime 
1940-ų, 1941-ųjų a r 1949-ųjų 
metų Lietuvos soviet inės 

sijų". Visa tai išnaudoja spaudos komplektus ir išvy-
,,buožės", „ reakc in inka i" , sime tą pačią pasaką. Sovie-
„kontrarevoliuciniai elemen- tinė valdžia veda liaudį į švie 
tai". Jų įbauginti valstiečiai sią ateitį, atsiveria vartai į 
meta žemės sklypus, gautus mokyklas, valstiečiai veržiasi 
reformos metu. Ar revoliucija į kolūkius. Tą kelionę į „tary-
sužlugs? Kur tau! Po 1978 me- binį rojų' bergždžiai bando 
tų gruodžio mėnesio, kaip ra-

Lietuvą vėl atgyja kaip 
„Afganistanas šiandien". 

J. Pa. 

SELECT PAVING 
Blacktop at lowest rates. 

Jobs large or small. 
10 yrs. local service 

Free estimates 
442-5222 

Leave today free 
One way - Round trips 
To most cities in U.S. 

477-6056 
Wilson - Dr iveway 

55 fr. Monroe, Suite 3370 

FURNITURE 
REFINISHING 

Antiąue Restoration 
Free estimates 

30 yrs. experience 
486-4298 

Loans a r r a n g e d 
For ąualified 
Individu als & 

Businesses. 
B J & Assoc. 

699-1162 ' 

Bus ines s Loans 
2nd Mortgages, 
Eąuipt. Leasing 

lst Mortgages SBA Loans 
C a n Am Financia l 

(312) 3 9 9 - 0 1 7 0 

Spalvoto* ir paprastos. Radiją 
SUrao ir Oro Vėsintuvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
*©00©0-000<X>©00 OOOOOOOOOOOOt 

KHIllllllllllllHIIIIIIIIIIIUMIMIIIIIIIIIimi 
i«<* — 30<* — S0% pigia* mokėdt 
ai apdraod* ano i<nhi tr automo
bilio paa mo*. 

F R A N K Z A P O L I S 
IMLGA 4-8654 

SZ08Į4 \V. 95th Street 
HiiiiiiiiimiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiim 

V A L O M E 
KILIMUS £B BALDUS 

Plaunama ir aikuojMnt 
viavj rūiia. grindk 

B U B N Y S 
Te*. — RE 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 776-1882 arba 376-5996 
n u m n i » 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus Ir ii toli miesto leidimai ir 

„Pope John Paul says he 
was refused government OK 
for visit to Lithuania", „The 
Boston Sunday Globė" rug 

„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

«minimuiiimraiiiiHmiiiiiiimraiiiiiiiiiiiiHniiiiimiiiiiiiiiimHiiiiiii mtniifj Pita" »P4'»"<>» 
« _ . . - - — . n m • « * ^ B u a = Priimimi MASTER CHARGE ir VISA i JAY DRUGS VAISTINE | 

„Draugas", laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 

pjūCio 26 d. tokiu pavadinimu mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy-
atspausdino United Press beS išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 

gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 

International žinią i* Castel 
Gandolfo, Italijos. Popiežius 
Jonas Paulius II pasakęs, jog 
jam nebuvo suteiktas leidi
mas aplankyti sovietų valdo
mą Lietuvą nei pasiųsti as
menini atstovą dalyvauti 500 
metų Lietuvos patrono sukak
ties minėjime. Jam nebuvęs 
leistas džiaugsmas padaryti 
pilgriminę kelionę į Vilnių ir 
pasimelsti prie šventojo kars
to. Net ir pasveikinimo per sa
vo atstovą negalėjęs pasiųsti. 
Jis pasiuntęs telegramą loty
nų kalba kun. Liudui Povilo-
niui, Lietuvos vyskupų kon-

2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

IX KUHLMAN, R-S-. Registruota* vaistininkai 

Atdara iiokiadjeniais BUD 9 vaL ryto iki 10 vai vakaro 
1M nBMlimiai« ouo 9 vaL ryto iki 8:30 ral vakaro 

Tsi. — WA 5-8063 
> • « - • • • • • • • • • • 
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T. B U R K U S 

ARTI TIKSLO 
"Be šios knygos neturėtų 

būti nė vienos šeimos, iš kurios 
s,.. - kas nors mirtinu yra išvykęs 

amžinybėn. 
Iš autoriaus pratarmės 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Vysk. Vincentos Brizgys 

Žmogus realiame 
gyvenime 

Šioje knygoje nagrinėjama žmo
gaus vertė, jo misija, laisvė, religija, 
dorovė. Pasauliečių dalyvavimas Baž
nyčios misijoje, kai kurie reiškiniai 
mūsų laiko Katalikų bažnyčioje, reli
gijos vieta valstybėje, valstybės ir 
Bažnyčios santykių klausimas. Demo
kratija, komunistų skelbiama demo
kratija, socialinė, liberalistinė demo
kratija, pavojai demokratijai, demo
kratija ir Lietuvių tauta. Knygos pa
baigoje aiškinama apie žmogaus dvi-
lypinę prigimtį ir apie mūsų tolesnį 
likimą. 318 psl. Spausdino "Draugo" 
spaustuvė 1984 m. Kaina su persiun
timu 6 dol Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

iHiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiimiiHi 
Lithuania, the European 

Adam 
Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 

parašyta apie Lietuvą, išversta į ang
lų kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m Išleido Kęstučio But
kaus fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartinę būklę komunisti
nės Rusijos okupacijoje. Kaina su per
siuntimu $4.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 

Chicago, IL 60629 

"iniumniniiHniinHinnniHinnnnHiH 

Stasys Maziliauskas 

Pioneer Prince 
inUSA 

An historical account of Prince 
Demetrius Augustine Gallitzin & 
his eminent relatives. 

Šia mūsų istorinio vadovo 
Gedimino ainis pasidarė žino
mas daugelyje tautų. Jis pirmas 
atsivežė į šį kraštą Lietuvos 
VYTĮ. savo protėvio Gedimino 
sūnaus Norimanto. Knyga turi 
160 psl., kieti viršeliai. Išlei
do Amberland Publishing Co. 
Troy, MI. Kaina su persiunti 
mu $11.25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Mo W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

'-2*. 

ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. J is turi ^l,,,n,miiiiiiitiiiiiiNiHiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiniu 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti | Jsigyklte Š i į pOptlIiarią plokštelę I nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą" 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

RADVrLA PERKŪNAS - LA GIOOONDA TOSCA 
TURANDOT - AIDA - LA JTJIVE - ANDREA CHEN1ER 

CARMOEN - MANON - LESCALT - PAGLIAOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttg&rfo Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti
mu $7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti. 

DRAITGAS, 4545 W. 63rd St., Cnica*o. rH 60629 

= "Sūdavos" leidinys 1979 m. 
2 Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
E cagoje. 256 pusi. Kaina su per-
S siuntimu $6.75 Illinois gyvento-
I jai prideda 30 et. valstijos mo-
I kesčio. 
E Užsakymus siųsti: 
| DRAUGAS, 4515 W. 63rd St. 
į Chicago, IL 60629 

Amerikos lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Liulevi&os 

Išleido Pedagoginis Lituanis 
tikos Institutas 1980. 224 pus 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Knygos kaina su persiunti 

mu $8.85. 
Užsakymus siųsti DRAUGK 

adresu. 
Illinois gyventojai prideda 48 c 

valstijos mokesčio. 
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KELIONĖ PO EUROPĄ DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 5 d 

PETRAS MELNIKAS 

Amerikoj gimusiam ir augu
siam mūsų jaunimui ne kartą 
entuziastiškai pasakojame 
apie Europą. Ateina laikas, 
kai jie, tiek iš mūsų girdėję, 
nori net vieni, be draugų, 
pasitikrinti ar viskas ten taip 
skirtinga ir žavu. Jie dirba, 
užsidirba pinigų, taupo ir ren
kasi įvairias ekskursijas. Mo-

m tinos rūpinasi, kad kas nors 
blogo kelionėje neatsitiktų. Ar 
nepasimes? Ar nebus vieniši? 
Kokios pažintys ten būtų 
kenksmingo0? 

Savo dukros, išvykstančios 
su ekskursija į Europą, pra
šiau vesti bent „telegrafišką" 
dienorašti mano. aprašymui, 
bet iš kelių įnašų į bloknotėlį, 
atvežtų nuotraukų ir papa
sakojimų susidariau įspūdį, 
kad daug kas patiko, o kai 
kas ne. Ką ji mate ir kas kri
to akin? Gal kat., planuojan
tis tokią ekskursiją, ras šia
me rašiny ir kokį naudingą 

«• patarimą, entuziazmą ar nuo
vargio priežastis. 

Ekskursija: Anglijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos ir Italijos 

.-—_ aplankymas. Nepakenčiant 
I ;-. orlaivio siūbavimo, prieš 

'išvykdama ji leido vaistinin
kui įtaisyti prie ausies jai vi
sai netinkantį Transderm — 
Scop, dėl kurio kelias dienas 
Londone regėjimas susilpnėjo 
ir miestas turbūt dėl to, arba 
dėl savo panašumo į Ameri
kos didmiesčius, nepadarė 
ypatingo įspūdžio. Vadovas 
apvežė parodydamas Hyde 
parką, Speakers Corner, kur 
keistuoliai rėkia prakalbas, 
Trafalgaro aikštę, Piccadilly 
Circle pilną „punk" jaunimo 
su žaliais plaukais, Parla-

~— mentą, Downy gatvę, kur ran
dasi Thatcher namai, ir sar
gybos pasikeitimą prieš 
Karalienės rūmus. 

Ekskursijoj ji nebuvo vieni
ša. Tuoj atsirado grupė drau
gių ir žurnalistikos studentas 
iš pietų valstijos Amerikoj, su 
kurio tėvais visi nuėjo į „Hole 
in the wall" pasiklausyti 
„punk rock" muzikos aludėj 
(pub), vaikščiojo po krau
tuves, kurios tik sekmadie
niais visai uždarytos. Ji 
pasiuntė mums atvirutę, 
papasakodama pažintį su šiuo 
jaunuoliu, ir žmona tuoj pra-

;.,., dėjo rūpintis: ar tai kelionės 
.'.. romansas? Kas jis? Gal koks 

suvedžiotojas? Juk ji viena... 
-.- Jos kelionė tęsėsi autobusu į 

Dover, 45 minutes smarkiai 
siūbuojančiu garlaiviuku į 
Calais, po to, šnekučiuojant 
su kelionės draugu, traukiniu 
į Paryžių. Vakare: fantastiš
kai apšviesto miesto apva-
žinėjimas ir vakarienė gera
me r e s to rane su l aba i 
mandagia žurnalistikos stu
dento šeima: Eskargo ir geras 
vynas. Kai kas nelietė to 
„eskargo". 

Dienos metu autobusu ap
važiavus Paryžius atrodė pro-
zaiškesnis. Bet prancūzai gan 
mandagūs ir karštakošiai, kai 
autobusas susidūrė su kitu au
tomobiliu. Pati viena ji kiek 
pavaikščiojo vėliau miestu ir 

kelią atgal į viešbutį atrado, 
angliškai paklausdama šia 
kalba sunkiai šnekančio poli
cininko. Ta proga pamatė mo
deliuotojas, fotografuojamas 
prie iSenos upės. Vakare: įdo
mus spektaklis Moulin Rouge 
amerikiečių turistams, nes tą 
dieną buvo liepos 4-toji. 

Sekanti diena dar įdomesnė 
aplankius Versalį, kuris kaž
kada buvo tik medžioklės na
mais, Luvro muziejų, kur 
Mona Lisa ir geresni paveiks
lai padengti neperšaunamu 
stiklu, ir Montmartrą, kur 
turistai ir dukra leidosi būti 
nupaišomi menininkų po ški
cą. Kelionės draugas „žur
nalistas" ją taip pozuojančią 
juokais su savo aparatu dar 
nufotografavo. 

Turbūt Paryžiaus dvasia vi
sus paveikė? Įtampa ir nuo- -
vargis visai atsileido gražia
me traukiny į Šveicariją. 
Jaunimas, susimetęs vienoj 
kupė, atsilauždamas prancū
zišką duoną, gėrė vyną ir dai
navo. Kalnuose į Lucemo 
viešbutį, su langais į sriaunią 
upę, atvyko beveik girti. Iš čia 
patogiais moderniškais telefo
nais jie skambino į namus 
Amerikoj. Dukra nuramino 
kelias dienas užsitęsusį mano 
ir žmonos susirūpinimą. 

Vakare — fejerverkai ir šo
kiai National casino — disko
tekoj. Įėjimas — 4 dol. 5 dol. 
— vandens, coke ar alaus 
stiklinė! Net 10 dol. — alko
holinis gėrimas! Ne tik bai
sios kainos, bet ir nemanda
gūs p a t a r n a u t o j a i ! Be t 
Lucerno miestas ramus, su 
kaln • šokolado, laikrodžių ir 
minkssų pūkinių pagalvių at
rakcija, kurių vieną nupirko ir 
tuoj pasiuntė namo. 

Alpių kalnais ir tuneliais 
autobusu nusileidus į Italiją, 
Venecijoj visi pavalgė pirmus 
gerus pietus. Kelias dienas 
apžiūrėjus nuo potvynių ap
saugotus miesto ir S. Marco 
pastatus, pamėginus gon
dolos atrakciją (7 dol. be gan-
dolieriaus dainavimo, 14 dol. 
su dainavimu), dirstelėjus į 
Lido jūroj besimaudančius 
pusnuogius (topless) turistus 
— vėl autobusu į pietus, trum
pai sustojant prie Paduvos 
Šv. Antano bažnyčios. 

Florencijoj turistai puolėsi 
fotografuoti katedrą, apsi-
pirkinėti odos prekes krautu
vėse, ar aukso išdirbinius ant 
Senojo Tilto. Galima derėtis, 
bet nesakyk, kad kitur radai 
pigiau — užsigauna ir pasi
daro nemandagūs. Pakeliui į 
Romą, trumpai sustojus prie 
Šv. Pranciškaus Assisi baž
nyčios ir vienuolyno, kelionė 
baigėsi. Tiek teko pamatyti ir 
nuvargti, kad sukosi galva. 
Daugelis Romoj praleisdavo 
ekskursijas į muziejus, ilsė
damiesi ar išeidami iš viešbu
čio tik į svarbesnes vietas. 
Populiariausios: Šv. Petro 
bažnyčia, Ispanų laiptai, 
Trevi fontanas, via Veneto ir 
romėnų griuvėsiai. 

Grįždama į Ameriką, prieš 
orlaivio siūbavimo šleikštulį 

„Draugo" gegužinėje. Dalis svečių šv. Mišių metu. 

dukra rado geras itališkas 
piliules (Xamamina, gami
namas Milane) ir jautėsi ge
rai. Namuose apskaičiavo ir 
suprato, kad kelionė buvo 
brangi. Nors daug kas Eu
ropoj kalba angliškai, reikia 
geriau pažinti kalbas. Net 
šiek tiek žinant, pokalbiai su 
sutiktais ten žmonėmis (įter
piant kartais angliškus žo
džius) nepaprastai vargina ir 
taip jau išvargusį turistą. 
Pastebėjo net tokius prozaiš-
kus trūkumus: labai nedaug 
viešųjų tualetų. Karštą vasa 
rą pasigedo kondicionuoto oro 
patalpose ir krautuvėse, kurio 
ten labai mažai yra. Buvo 
galvosūkių: kaip veikia kai 
kurie aparatai viešbučiuose? 
Rado, kad atvirutės, siunčia
mos iš Europos, greičiau atei
na už laiškus. 

Po tokios įvairios kelionės 
ateina keistas nuobodulys. 
Norisi kažką veikti. Kai iš 
kelionės draugo „žurnalisto" 
atėjo mandagus laiškelis su 
Montmartre nutraukta jos 
fotografija pozuojančia meni
ninkui, ji atrašė ir padėkojo. 
Tuo tarpu ne visos jos drau
gės grįžus domėjosi, kur ji bu
vo ir ką matė. Skaudoka. Bet 
gal tai tik paprastas pavydas 
ar norėjimas pasirodyti, 
kiek mažai čia težinoma apie 
„scnąji Kontinentą" Europą, 
kuris jai patiko. 

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

Kreiptis j Hermaną Dečkj 
TeL 5854624 po 5 vaL vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

Nuotr. J o n o Tamuia ič io 

KAIP LlCDNAS 
Kaip liūdnas ir nykus būtų 

pasaulis, jeigu nebūtų prisikė
limo: jeigu diena grimstų į 
tamsą, be vilties, kad rytoj vėl 
kelsis šviesa; jeigu vasara pa
sinertų rudens ūkanose, be 
vilties, kad ją vėl prikels pa
vasaris! Koks liūdnas būtų 
gyvenimas, jeigu žmogus len
kiamas senatvės, netikėtų, 
kad vėl grįš nepraeinama jau
nystė! Tai nebūtų gyvenimas, 
o tik kelionė į mirtį, tai būtų 
tik laidotuvių procesija... Kaip 
liūdnas ir nykus būtų pašau 
lis, jeigu jam nebūtų sušvitu
si atpirkimo šviesa, kuri iš 
tamsaus kapo prisikėlė, kad 
vestų žmogų į amžiną prisikė
limą. 

J. Vaišnys, S. J. 

A. A. 

PRELATAS ANTANAS 
MARTINKŪS 

"/*# 
m 

Jau suėjo keturiolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą prelatą. Jo netekome 1970 
metais, rugsėjo 5-tą dieną. 

Minint mirties sukaktį, už jo sielą bus atlaikytos šv. 
Mišios šiose parapijų bažnyčiose: 

šv. Jurgio Bridgeporte, Švč. Mergelės Marijos Gimi 
mo, Marąuette Pke. ir Our Lady of Victory, Chicagoje. 

Koplyčiose: Šv. Kazimiero Seserų šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Šv. šeimos Viloje. Lemont. Illinois. 

Maloniai prašau visus a, a. Prelato Antano Martin 
kaus draugus, pažįstamus, buvusius parapijiečius — pasi
melsti už Jo sielą. 

KUN. JO.VAS A. KUZLVSKAS 
Our Lady of Victory parap. ksebonas 

RADIJO PROGRAMA 
Lietuvią Radijo 
Naujoj Anglijo} 

Programa 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
T*1. ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangai AM, toj pačioj stoty. 

Perduodama vėliausių pasaulinių fc-
tus santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutės pasaka. Biznio rei
kalais kreipus j Baltic Florists-gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E Broad-
way, So. Boston, MA 02127. Telef. — 
266-0489. Ten pat gaunamas dienraš
tis "Draugas" ir rasite taipgi didei] . 
pasirinkimą lietuviSkų knygų, plokš
telių, meno dovanų ir lietuviškų suve 
nerų Krautuvė atidarą kasdien ir Šeš
tadieniais nuo 1:30 p p. iki 6-tai vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 1-os iki 4-os 
vai. popiet. 

A. f A. ANTANINAI NAGIENEI 
mirus, jos dukrai, buv. mūsų mokytojai ZINAI KATI
LIŠKIENEI, anūkei, mokytojai ir L-B. Lemonto apy
linkės nįrm. AGNEI KATLLJŠKYTEI-COUNSELL ir 
ŠEIMOMS reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LEMONTO MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA 

mffiriiiitiniiiiiiiiiiiimiiimiiiHHiiimiii | 
KURIAM GALUI MOKĖTE 

^iiiiiiiiililiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiuiiliiiiiiiilllilillliiiiiiillillliiiiiliiiiiiilliili^ 

I T I K R O J I L I E T U V A 1 
I Algirdas Gustaitis 2 
1 Šis leidinys yra didelis įnašas į mūsų istorinio Lietuvos j= 
2 žemėlapio aiškinimą, nes joje paskelbti įvairūs dėstymai § 
j daugiau sudomins lietuvių tautos praeitimi ir padės geriau 2 

3 suprasti Lietuvos žemėlapį. Knyga, kuri yra didelio form-
Į mato, kieti viršeliai, talpina 79 žemėlapius ir 172 iliustraci- r 

I jas. Išleido Lietuvių Šaulių są-ga Tremtyje 1983 m. Kaina į 
E su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 2 

DRAUGAS, tfkž West 63rd Street, 1 
Chioago, IL 60629 1 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA .; 0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
\ tielona^ rArds 7-1741-2 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
IrUO SM9 IKI f 1,000 

piiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiirv^ 

F 

Chrysle_rjLeBaroTĮ Mędallionj 
•~-—--.£-dr Coupe c l į_~~' 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
FLYMOUTH • K CARS 

"U WTLL LIKĘ US" 
4090 ARCHER — 847-1515 

iiHirtirmiiiiiiimiiiiimiiiMimiiitiiimii 

Turistinis laivas Mississippi upėje prie New Orleane 
Nuotr. R. K r i a u č i ū n o 

onnmiiNiMntiiiiiiiinntniitniMmiuiTm 
L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams. 

Kas penktadienį iŠ WEVD Stotie? 
Vew Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro. 
979 meg. FM. Taip pat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
sekmadieni nuo 2:05 iki 3:00 vai. po
pinu iŠ Seton Hali Universiteto sto-
ties. 89.5 FM. (WSOU>. 

Dtrekt Dr. JOKŪBAS STUKAS 
Watchun«, NJ. 07060 

234 Sonlit Drive 
TeL — (201) 75S-5630 

llfMUIHHI) 

A U Š R A VI 
(1981 TO. vasaris -1982 m. kovas) 

Z\> 

Šeštasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnalo 
"AUŠROS*' rinkinys apima 26, 27, 28, 29 ir 30 numerius, 
pasirodžiusius su 1981 m. vasario -1982 m. kovo datomis. 
Čia rasime aprašytą patį brutaliausią rusiškojo kolonia
lizmo politiką, kultūrinę priespaudą, ekonominis išnaudoji
mas, dvasinis teroras vykdomi su gražiais, bet su tikrove 
nieko bendro neturinčiais šūkiais ir teori jomis. 236 psl Re
dagavo Jonas Dainauskas. Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla Chicagoje 1984. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 West 6$rd Street, 

Chioago, IL 60629 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel.— 974-4410 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Mėtau 

Parai* vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų Ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo ti kalama Kataliku Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pusi- Illinois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd St^ 
CMcago, Itt Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugę". 
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x Pedagoginis l i tuanis
tikos institutas, 5620 So. 
Claremont Ave., kviečia ne tik 
aukštesniąsias lit. mokyklas 
baigusį jaunimą, bet ir visus 
lituanistika susidomėjusius 
asmenis į jį įstoti! Registraci
ja ir supažindinimas su Insti
tuto darbais bus šį šešta
dienį, 9 vai. ryto. Laukiame!. 

x Teodoras Blinstrubas, 
ilgametis Amerikos Lietuvių 
Tarybos vicepirmininkas, da
bar eina pirmininko pareigas, 
pavaduodamas į Floridą per
sikėlus} dr. K. Šidlauską. 

x Putnamo seselių rė
mėjų Chicagoje rengiamos 
šiais metais Madų parodos 
pelnas skiriamas vaikų žur
nalo „Eglutės" paramai. Ma
dų paroda bus spalio 21 die
ną Jaunimo centre. 

x Elena Jasa i t i enė paau
kojo 500 dol. apmokėti netur
tingo lietuvio jaunuolio moks
lą Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje. 

x Penktadienį, rugsėjo 7 
d., 9 vai. ryto, jėzuitų koply
čioje bus šv. Mišios už lietu
vius Lietuvoje, Sibire ir pa
saulyje. Po šv. Mišių Šv. 
Rašto būrelis toliau tęs Šv. 
Rašto skaitymą, aiškinimą 
Jaunimo centro kavinėje. 

x K. Paliulis, Waterbury, 
Conn., J. Kaziunas, Toms Ri-
ver, N. J., G. Melnykas, Ha-
milton, Kanada, Valentina 
Brazienė, La Grange, 111., Ce-
cilia Gibson, Detroit, Mich., 
Leonas Kazenius. Willowick, 
Ohio, Cecilija Stasiūnas, 
Phoenix, Ariz., A. Laurent, 
Lemont, 111., Veronika Matū-
ias, La Grange, 111., Jonas 
Valiukonis, So. Boston, Mass., 
V. Kniburys, Albion, Mich., 
Mykolas Vinclovas, Cleve-
land, Ohio, Jonas Kvietys, 
Dayton. Ohio, P. Heiningas, 
Detroit, Mich., E. N. Varnas, 
Slidell, Los Angeles, Cal., A. 
Mingėla, Hamilton, Kanada, 
grąžino lėšų telkimo laimėji
mų šakneles su 10 dol. auka. 
Labai ačiū. 

x Gina Baukys, Dearborn, 
Mich., A. Jaras, Kenosha, 
Wisc, Marija Saluckas, Rock-
ford, 111.. Danutė Gale, Port 
Washington., N. Y., Valė Sa-
jauskienė, Baltimore, Md., 
Ona Senkus, Howard Beach, 
N. Y., Marija Svilas, Flu-
shing, N. Y., Marija Paulai-
tis, Philadelphia, Pa.. įvairio
mis progomis atsiuntė po 10 
dol. aukų. Labai ačiū. 

x KASOS, Lietuvių Fe
deralinės Kredito Unijos 
aktyvai pasiekė 27 milijonus 
dolerių. Pasiskambinkite ir 
pasiteiraukite apie KASOS 
mokamus nuošimčius už ter
minuotus indėlius. KASOS ei
namoji sąskaita (passbook) 
moka 9 proc. Pasinaudokite 
IRA pensijos planu, kuris 
šiuo metu jums moka 12 proc. 
Metinis prieaugis siekia net 
12.55 nuoš. Šiais laikais kiek
vienas dirbantysis gali sau 
užsigarantuoti geresnę pensi
ją įmokėdamas kasmet po du 
tūkstančius dolerių IRA sąs-
kaiton. Įdėti pinigai nurašo
mi nuo metinių pajamų, todėl 
už juos nereikia mokėti mo
kesčių. Visos sąskaitos KA
SOJE iki $100,000 yra ap
draustos Federalinės Valdžios 
(NCUA) agentūros. Kasos 
adresas: 2615 West 71st 
Street, tel. 737-2110, valan 
dos: kasdien nuo 10 iki 6, ket
virtadieniais iki 7, šešta
dieniais nuo 10 iki 1. Cicero 
į s t a i g a : 1445 So . 50 th 
Avenue, tel. 656-2201, at
dara antr. 9-12, ketv. 3-6, šešta. 
9-12. 

(sk.) 

x Aušros lietuvių kultūros 
dr-jos gegužinė rengiama rug
sėjo 23 d. Umbrasų sodyboje 
Lemonte. Gegužinė prasidės 
12 vai. pamaldomis, kurias at
liks kun. A. Saulaitis, S. J . 

x Sočiai Securi ty admi
nis t raci ja praneša, kad bu
vusi Bridgeview įstaiga (8929 
So. Harlem) nuo rugsėjo 4 d. 
perkeliama į Hickory Hills: 
7800 W. 95th St. Telef. 594-
2876. Ši įstaiga yra pagrindi
nės Pietų Chicagos distrikto 
įstaigos (9730 So. Western 
Ave.) skyrius. 

x Maloniai kvieč iame 
visus a tvyk t i į Lemonto apy
linkės tradicinę gegužinę, ku
ri vyks sekmadienį, rugsėjo 9, 
Ateitininkų namuose. Bus vai
kams žaidimų ir suaugusiems 
progos pasportuoti. Prašome 
visus atvažiuoti ir pabend
rauti puikioje gamtoje. Bus 
daug skanaus maisto ir gėri
mų. 

x Dalyvaudami Kr . Do
nelaičio lituanistinių mokyk
lų Tėvų komiteto ruošiamoje 
madų parodoje rugsėjo 30 d. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje, paremsite mokyklą. 

x Pas ika lbė j ime su d r . 
Benu Bataič iu f „Draugas", 
1984. VIII. 17.), kalbant apie 
okupuotos Lietuvos rašyto
jus, Juozas Aputis įrašytas 
tarp poetų. Iš tikro jis yra vie
nas iš žymiųjų dabarties pro
zaikų. Klaida įvyko, perra
š a n t p a s i k a l b ė j i m ą i š 
magnetofono juostelės. 

x A g r o n o m a s A l b e r t a s 
Bladzevičius su žmona at
vyko iš Australijos į New Yor-
ką. Vieši pas savo pusseserę 
dr. Konstanciją Paprockaitę-
Šimaitienę. 

x G. Lapenas , Deltona, 
Fla., S. Pleinys, Hamilton, 
Ont., Kanada, grąžino lėšų 
telkimo laimėjimų šakneles, 
kiekvienas pridėjo po 15 dol. 
auką ir palinkėjo „Draugui" 
sėkmės ir nesustoti lankius vi
sus lietuvius laisvame pasau
lyje. Labai ačiū už paramą ir 
linkėjimus. 

x Zigmont J a k i c i u s , Ann 
Arbor, Mich., J. Juška, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., A. Pili
pavičius, Juno Beach, Fla., 
Ona Stankus, Chicago, 111. 
grąžino lėšų telkimo šakneles 
ir kiekvienas paaukojo po 15 
dol. dienraščio paramai. La
bai ačiū. 

KANADOJE 

— B a i g i a m a j a m e š v . 
Kazimiero minėjime ir kon
greso pokylyje, kuris bus sek
madienį, rugsėjo 2 d., 7 vai. 
vak. Royal York viešbutyje 
dalyvavo Kanados fede
ralinės ir prr vincijos valdžios 
pareigūnai, Ontario premjero 
atstovas min. Timbrell. Taip 
pat dalyvavo lietuviai vysku
pai, visuomeninių organizaci
jų atstovai ir visuomenė, da
lyvavusi iškilmėse. 

— Kanados LB Calgar io 
apyl inkės valdyba surengė 
B. Wakenfordo sodyboje ge
gužinę liepos 12 d. Sodyba yra 
už miesto ribų. P. Baisaitis 
pasitiko atvykstančius prie 
plevėsuojančių Kanados ir 
Lietuvos vėliavų. Pirminin
kas Al. Šukys pasveikino at
vykusius ir padėkojo šeimi
ninkams už vietą. A. Šukys ir 
K. Dubauskas įteikė šv. Kazi
miero medalius. Gegužinė pra
ėjo nuotaikingai. Buvo svečių 
iš iš toliau — St. ir Gr. Norei
kai, svečias iš Australijos V. 
Savickas su šeima. 

— Londono l ietuviai jaut
riai atsisveikino su velioniu 
muz. Jonu Petrausku. Jis sir
go vėžiu, bet sutrikus širdžiai 
liepos 17 d. iškeliavo amžiny
bėn. Palaidotas liepos 19 d. 
Šv. Petro kapinėse Londone, 
Ont. Liko žmona Eugenija 
Pačkauskaitė-Petrauskienė ir 
duktė Vilija su šeima. Velio
nio brolis Antanas ir pusbro
lis kun. V. Rudzinskas buvo 
anksčiau miręs Londone. Ve
lionis buvo gimęs 1912 m. 
gruodžio 16 d. Šiaulių apskr. 
Studijavo Kauno konservato
rijoje, kurią baigė 1941 m. gro
jo policijos orkestre ir Lietu
vos valstybinėje filhar
monijoje. Kanadoje įsi
jungė į lietuvišką veiklą ir bu
vo ilgai muzikinės dalies iš
kilmių vadovas. Jis vadovavo 
dvigubam kvartetui, giedojo 
bažnyčioje ir ėjo vargoninin
ko pareigas. Velionio talka 
mažai Londono lietuvių apy
linkei buvo didelė, dėlto jo 
mirtis yra didelis nuostolis. 

— Į Vancouver , B. C , iš 
Victorijos persikėlė gyventi 
Stasė ir Kostas Milašiai ir jų 
dukros šeima. Vancouverio 
lietuviai jiems surengė šau
nias įkurtuves ir priėmimą, 
nes čia kolonija nėra gausi, 
dėlto kiekvienas yra brangus. 

x H i n s d a l e , 1 1 1 . , 
nepaprastai gražioj vietoj, ant 
kalno, parduodamas elegan
tiškai įrengtas mūr. „ranch". 
Trys mieg., 2 vonios, šeimos 
kambarys, židinys. Pusė akro 
sklypas su vaismedžiais. Jū
ra Gvidas, Cent 21 Clark & 
Holm, tel. 963-4400 namų 852-
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l DAUSAS 
Paukščiai į dausas išskris, 
Pakas šalna svėrę, 
Šeštadieninėje durys 
Plačiausiai atsivėrė. 
Renkasi aukot aukos 
Tėvų tėvų šaliai, 
Dygę svetimuos laukuos 
Vešliausi daigeliai. 
Ten neslinks lyg namuose 
Valandos nuobodžios, 
Džiaugsmas bus išmoktuose 
Šventuos gimtuos žodžiuos. 
Mokytojai jiems kalbės, 
Knygos visažinės — 
Grožį, gadynes garbės 
Ir kančias tėvynės. 
Meilė su gimtu žodžiu 
Lašinta į kraują 
Ja i degti gelmėj širdžių 
Niekad nepaliauja. 

St. Radžiūnas 

GERIAUSIA MAMA 
Mano mama yra labai gera 
Ji labai mus myli. Viską su
pranta. Kartais aš labai su
pykstu, kai mane muša diržu, 
bet aš žinau, kad ji myli ma
ne ir nori, kad aš būčiau ge
ra, kalbėčiau lietuviškai. Ji 
nori, kad viskas būtų geriau
sia. Ji yra geriausia mama iš 
visų. Mano mama yra man la
bai graži. 

R i ta Penkauska i t ė , 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(„Aušros Spinduliai"). 

Kiškių Pilkių namukas miške. 
Piešė Rasa 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

S K A U T U STOVYKLA 
R A K O MIŠKE 

Šiais metais aš važiavau į 
Rako skautų stovyklą. Gyve
nome ir miegojome lauke — 
palapinėse. Turėjome kapelio
ną, kuris kasdien ir sekma
dienį laikė pamaldas. Meldė
mės už lietuvybę, gerą orą, 
sveikatą ir draugus. Daugiau
sia meldėmės už Lietuvos iš
laisvinimą. 

Buvo pasikalbėjimų. Vado
vai kalbėdavo apie Lietuvos 
gamtą, kuo ji skyrėsi nuo 
Amerikos gamtos. Taip pat 
apie įvairių kraštų gamtą. Bu
vo įdomu. 

Dvi dienas mes plaukėme 
baidarėmis (canoes). Buvome 
nuvažiavę į parką, pavalgė
me pietus ir pradėjome ruoš
tis nakčiai. Manėme, kad lis, 
miegmaišius paklojom po sta
lais ir aplink baidarių stalą. 
Buvome teisūs, tą naktį buvo 
didelė audra. Vidurnaktį daug 
skautų susirgo, tačiau kitą 
dieną beveik visi plaukė, nes 
pasveiko. Buvo labai smagu. 

Vieną dieną, lankymosi me
tu, pasidarė labai tamsu. Visi 
bėgome atgal į savo pasto-
vykles. Pradėjo labai smar
kiai lyti, buvo audra. Sėdėjo
me palapinėse, šokome ir 
dainavome. Po kiek laiko iš
alkome. Aš ir keletas kitų 
mergaičių nubėgome į virtu
vę, kad gautume pyragaičių ir 
kakavos. Ten visi bebriukai iš 
baimės buvo susiglaudę. Ta
da mes sužinojome, kad vie
sulas praūžė virš palapinių 
mūsų nepalietęs. Nunešiau 
pyragaičius ir tuo viskas pa
sibaigė gerai. Tai buvo labai 
keistas įvykis. 

Aš smagiai ir linksmai pra
leidau dvi savaites Rako sto
vykloje. Tikiuosi, kad kitais 
metais sugrįšiu atgal. 

E . Va l iukėna i tė , 
K. Donelaičio lit. m-los 

mokinė. 

9817. 
(sk.). 

x ST. T H O M A S - Ameri 
kos teritorija. Vešli, žaliuo
janti sala pasipuošusi kuror
tiniais viešbučiais. Miestas 
gyvas, judrus — gundantis 
importuotų prekių gausumu. 
Cia viskas parduodama be 
muito mokesčių. Galėsite pa
sinaudoti šia galimybe plauk
dami laivu Karibų jūroje, 
gruodžio 1 d. Amer i can T r a -
vel Service Bureau , 9727 
So. Western Ave., Chica
go, 111. 60643 . Tel. (1-312) 
238-9787. 

(sk.). 

x Nauji Metai Rio De J a -
ne i ro . Rengiama įdomi išvy
ka į Rio gruodžio mėn. 29 d. 
— vienai savaitei. Kaina as
meniui iš Chicagos — 745.00 
dol., — už viešbutį, skridimą 
ir pusryčius kasdien. Regis
tracija nevėliau spalio mėn. 
25 d. Informacija ir registra
cija — Amer ican T r a v e l 
S e r v i c e B u r e a u , 9 7 2 7 
South Western A v e n u e , 
Chicago, I l l inois 6 0 6 4 3 . (1 
— 312) 238-9787. 

(sk.). 

CHICAGOS ŽINIOS 
SKRIDIMU KARAS 

Chicagoje People Express 
lėktuvų bendrovė, o taip pat 
dvi kitos didžiosios lėktuvų 
bendrovės pradėjo kainų „ka
rą" Į New Yorką vežami kelei
viai apie 70 proc. pigiau, ne
gu anksčiau kainavo. 

SAUGIAUSI 
PRIEMIESČIAI 

David ir Holly Franke išlei
do knygą „Safe Places". Čia 
jie skelbia savo surinktus duo
menis apie saugumą įvairio
se Chicagos metropolinėse sri
tyse. Tarp 110 saugiausių 
vietų įskaitomi ir Chicagos 
priemiesčiai Hinsdale, Lake 
Forest, Niles ir Palos Heights. 

KANADIEČIAI PERIMA 
BANKĄ 

Chicagos mieste ir septy
niuose vietose priemiesčiuose 
turinčią savo bankus Harris 
Bank Corp. bendrovę perima 
Montrealio bankas, trečias sa
vo didumu Kanadoje. Tai 546 
mil dol. vertės transakcija. 

MERAS NUSILEIDO 
Chicagoje vyksta kietos 

grumtynės tarp mero Wa-
shingtono ir miesto tarybos 
daugumos. Abeji nori pasilik
ti teisę kontroliuoti darbų su
tartis. Vienu metu meras 
trims svarbioms sutartims pa
skelbė veto, bet dabar paliko 
teisę miesto tarybai tvirtinti 
sutartį, liečiančią 50,000 dol. 
federalinės pagalbos vienos 
miesto apylinkės pagerini
mui. 

Šiais metais mano vasaros 
atostogos buvo įdomios. Pir
miausiai mano mama nuskri
do į Lietuvą. Mano tėvelio gi
minėje aš turiu du pusbrolius. 
Aš jiems nupirkau dovanų. 
Jie atsiuntė man įdomių da
lykų. Kai mamytė išvažiavo, 
aš, brolis ir tėvelis nuvažia
vome į Michigano valstiją, į 
Mackinac salą. Ten matėme 
seną tvirtovę ir daug įdomių 
dalykų, ten negalima automo
biliu važiuoti, mes jojome ark
liais. 

Kai grįžome namo, už dvie
jų dienų ir mamytė grįžo iš 
Lietuvos. Ji atvežė dovanų ir 
atsakė į mano klausimus. 

Rugpjūčio mėnesį važiavo
me žuvauti į Wisconsino vals
tiją vienai savaitei. Nepaga-
vome daug žuvų, nes buvo per 
karšta. Tada jau prasidėjo pa
mokos mokykloje. 

Andrius Zubinas , 
Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinys 
.Maironio Aidai"). 

GRAŽUS NEW Y O R K O 
MIESTAS 

Praėjusį rudenį aš vykau į 
New Yorką su savo tėte. 
Anksti rytą mes jau buvome 
lėktuve, kuris mus nuskraidi
no į New Yorko aerodromą. Iš 
ten mes taksiu nuvažiavome į 
viešbutį, kuris buvo Times 
Sąuare. 

Išsipakavę savo daiktus iš
ėjome į Broadway, kur matė
me daug teatrų. Po to, važia
vome pažiūrėti Laisvės 
statulos. Ten nuplaukėme spe
cialiu laivu. I Laisvės statulą 
lipti laukė labai daug žmo
nių, todėl mes kitu laivu tuo
jau grįžome atgal. Grįžę va
žiavome į Pasaulio prekybos 
centrą. Tie pastatai yra aukš
tesni už Empire State pasta
tą. Bet kai įlipome į keltuvą, 
jis taip greit kėlė, kad mes lai
ke vienos minutės jau buvo
me viršuje pastato. Iš ten dar 
važiavome keltuvais ir eska
latoriais iki pačios pastato 
viršūnės. Išėjome ant stogo. Iš 

Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų, 
kalnai ir maži kalneliai...(A. Baranauskas). 

Piešinys gautas be piešėjo parašo. 

Dariaus Girėno lit. 
vaizdinę kūrybą. 

mokyklos mokiniai išdidžiai rodo savo 

ten galima matyti kelias my
lias į visas puses. Iš čia pa
ėmėme taksi ir grįžome atgal į 
viešbutį. Ten pavalgėme ska
nią vakarienę. 

Kitą dieną požeminiu trau
kiniu važiavome į gamtos mu
ziejų. Viduje buvo daug įdo
mių eksponatų: dinozaurų, 
kaulų. Kai kurie iki dešimties 
pėdų ilgio, o kiti visai mažiu
kai. 

Apžiūrėję muziejų grįžome į 
viešbutį. Susipakavome savo 
daiktus ir skubėjcrr- į lėktu
vą skristi namo. 

Buvo viskas labai įdomu, 
ką mačiau New Yorke. 

Algis Naujokas, 
Roch esterio Mindaugo 

Tomonio lit. m-los 
mokinys („Plunksna"). 

MANO ŠUO 
Aš turiu šunį. Jo vardas yra 

Bugs. Jis yra rudos spalvos. 
J is yra didelis vilkinis. Aš jį 
šeriu ir vedu laukan. Kai jis 
nešvarus, aš jį išmaudau. Jis 
yra labai geras ir klauso ma
nęs. Aš žaidžiu su juo. Taip 
pat jis žaidžia su mano kati
nu. Jis myli du mano kati
nus. Jis miega būdoje su kati
nu. Jis loja kai ateina mano 
draugai, bet nekanda. Jis 
naktį miega prie mano lovos 
ir saugo mane. Kartais jis pa
bėga nuo grandinės, peršoka 
aukštą tvorą ir pabėga. Tada 
aš negaliu jo pagauti. Kartą 
jis parsivedė draugų į mano 
namus. 

Kr is t ina Johnsona i tė , 
Dariaus Girėno lit. m-la. 

7 skyrius. 

MANO VAIKYSTĖS 
PRISIMINIMAI 

Aš gimiau Lietuvoje prieš 
keturiolika metų. Aš, kaip ir 
visi vaikai, ėjau į darželį. Bū
dama vienerių metų ir trijų 
mėnesių lankiau lopšelį ir tik 
paskui darželį. Man būdavo 
ten linksma žaisti su drau
gais. Kartais, kai tėveliai atei
davo mane paimti, aš dar no
rėdavau pasilikti. 

Darželyje mes gaudavome 
pusryčius, paskiau priešpie
čius, pietus ir vakarienę. Dar
želio darbo valandos: ryte pra
sidėdavo aštuntą valandą ir 
baigdavosi apie septintą va
landą vakare. Tėveliai galėjo 
pasiimti vaikus, kada tik no
rėjo. Priešpiečių turėjome pa
miegoti. Kartais nelabai norė
davome, bet ką darysi, kai 
visi vaikai miega, reikėdavo 
prisitaikyti prie visų. 

Darželyje buvo laikomasi 
sveikatos taisyklių. Man la
biausiai patiko eiti pas gydy
toją. Jis leisdavo vaistus. Kiti 
vaikai bijodavo, aš juos pa
drąsindavau. Dabar bijočiau, 
kaip velnias kryžiaus. 

Darželyje man patikdavo 
puodukai arbatai gerti. Jie bu
vo gražiai padaryti. Dar ir da
bar juos prisimenu, kai iš jų 

gerdavau. Buvo graži puodu
kų forma, gerti iš jų buvo ma
lonu. 

Aš gyvenau netoli miškelio, 
pro kurį tekėjo Neries upė. Už 
upės buvo matyti Vingio par
kas. Pavasarį ir vasarą mes 
eidavome į miškelį arba į so
dą, kuris buvo prie miškelio. 
Ten žaisdavome, lakstydavo
me. Kartais nueidavome į dar
želio kiemą, kur buvo sūpy
nės ir kiti įrengimai. 

Tokie liko prisiminimai iš 
vaikystės dienų. Tos nerūpes
tingos dienos jau niekada ne
sugrįš. 

J ū r a t ė J a n k a u s k a i t ė , 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinė. 

MIŠKE 
Diena miške buvo graži, kol 

atėjo vilkas. Vilkas sakė: 
— Aš noriu valgyt! 
Visi žvėrys pasislėpė. Tik 

maža stirna negalėjo pasis
lėpti. Kai vilkas ją pamatė, jis 
atbėgo ir beveik įkando jai, bet 
stirna spyrė jam į snukį, ir vil
kas nubėgo ir niekada atgal ne
begrįžo. 

Dar iu s Gedmin tas , 
„Židinio" neakivaizdinės 

lit. m-los 3 sk. mokinys. 

F I L O S O F I J A 
Kartą du škotai užėjo į vie

ną restoraną pietų valgyti. Jie 
abu užsisakė tik vieną žuvį. 

Kai padavėjas atnešė užsa
kytą žuvį, jie ilgai nesiryžo 
valgyti, kiekvienas vengda
mas pasirodyti skubąs pradė
ti pirmas. Be to, kiekvienas 
galvojo, jog neverta imti uo
degos, nes ji plonesnė. 

Žuvis pradėjo vėsti. Pirma
sis, į kurį buvo atgręžta žu
vies uodega, tarė: 

— Ar tu žinai, kas yra filo
sofas? 

— Nežinau, — atsakė ant
rasis. 

Pirmasis apsuko žuvį galva 
į save ir paaiškino: 

— Filosofas yra žmogus, ku
ris gali pasukti pasaulį taip, 
kaip aš šią žuvį. 

— Ar tu esi filosofas? — pa
klausė antrasis. 

— Ne! 
— Tegu palieka pasaulis 

toks, koks buvo!— tarė antra
sis škotas ir apsuko žuvį vėl 
kaip buvo. 

LIETUVIU TAUTOSAKA 
Jei kuris galvijų (karvė, 

avis) netyčiomis suėda šliužą 
arba jo nušliaužiotą lapą, tai 
tuojau po su ėdimo žūva (Del
tuva). 

Jei sraigės kopūstų lapus 
ėda, reikalinga, kad šeiminin
kė ant pušinės lentos apie 
ežias pajodinėtų.*Šiaulėnai). 

Jei vėžys ar rupūžė bus 
pasislėpę po trobų pamatu, tai 
audros metu tikriausiai trenks 
perkūnas trobą. (Šiaulėnai). 


