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Panevėžio kunigų 
laiškas Gorbačiovui 

TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui Michailui Gorba
čiovui, 

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Panevėžio vyskupijos 
kunigų 

Pareiškimas 
1987 metais Lietuvos katali

kai minės 600 metų Jubiliejų 
nuo krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje. Per 600 metų 
kr ikščioniškasis mokslas 
giliai įsišaknijo mūsų tautoje. 
TSRS Konstitucija garan
tuoja sąžinės laisvę ir religi
jos laisvę, bet ateizmo akty
vis ta i šią Konstitucijos 
garantiją paverčia niekais. 

1. Tikinčiųjų tėvų vaikai per
sekiojami mokyklose, moraliai 
terorizuojami už viešą bažny
čios lankymą, jie prievarta 
prieš tikinčių tėvų valią įrašo
mi į ateistines organizacijas. 
Nesirašantiems grasinama, 
kad negalės įstoti į aukštes
nes ir aukštąsias mokyklas. 
Į s i raš ius iems draudžiama 
atlikti religines pareigas, o 
a k t y v i a i d a l y v a u j a n t y s 
pamaldose kai kurie abitu
rientai net neprileidžiami prie 
abitūros egzaminų. Norintieji 
atlikti religines pareigas turi 
slapstytis i r taip iš jaunų 
dienų verčiami veidmainiauti. 
Tai skaudi mūsų visuomenės 
žaizda. 

2. Įvairūs valstybės tarnau
tojai, mokytojai negali viešai 
atlikti savo religinių pareigų, 
kaip reikalauja jų įsitikinimai 
ir sąžinė, todėl jie priversti 
vykti religines pareigas atlik
ti į tolimas vietas, kur jų 
niekas nepažįsta, arba tuok

tis, vaikus krikštyti naktimis, 
kad niekas nepamatytų. Tikin
tys mokytojai turi kalbėti 
prieš savo įsitikinimus — 
ateistiškai, o LTSR Konstitu
cijos 50 str. garantuoja sąži
nės laisvę. Kai atsakingą 
vietą už iman t i s žmogus 
palieka žmoną ir vaikus ir su
daro naują šeimą, tai laikoma 
asmeniniu reikalu ir už tai jis 
nebaudžiamas, o jei valstybės 
tarnautojas viešai atlikinėja 
religines pareigas, jis žemina
mas. 

3 . T S R S K o n s t i t u c i j a 
garantuoja visų piliečių lygy
bę. Bet kaip yra konkrečiame 
gyvenime? Ateistams viskas: 
spauda, radijas, televizija, — 
tikintieji prie šių komunikaci
jos priemonių neprileidžiami. 
Po II-jo pasaulinio karo tik 
dalis tikinčiųjų šeimų galėjo 
įsigyti maldaknyges ir kate
kizmus. Ateistams tarnauja 
visos mokyklos, pradedant 
vaikų darželiais ir baigiant 
universitetais, o tikinčiųjų 
tėvų vaikus pamokyti katekiz
mo draudžiama net bažnyčio
je, už pamokymą kunigai tei
s iami, baudž i ami . Tikin
t ies iems n e g a l i m a reng t i 
ekskursi jas , p a s i s a m d y t i 
mašiną, net taksi, negalima 
nuvykti į atlaidus, pvz., Šilu
vą, Žemaičių Kalvariją — Var
duvą. 

Ne visuomet tikintiesiems 
leidžiama l igoninėn prieš 
mirtį ligoniui pakviesti kuni
gą-

Neleidžiama pasimelsti prie 
tikinčiojo pašarvojimo salėse, 
kaip įprasta katalikams. 

(Bus daugiau) 

Partijos žvilgsnis 
į jėgainės avariją 

Filipinų katalikų seselė Gemma Silverio Samaro salos kalnuose susitiko, kaip prezidentės 
Corazon Aųuino pasiuntinė, su komunistų liaudies armijos atstovais. Ji ragino pradėti su 
vyriausybe derybas dėl paliaubų ir taikos. Komunistai sutinka derėtis, tačiau kelia savo 
reikalavimus ir nesustabdo kariuomenės puldinėjimų. Bijoma, kad kariuomenės vadai gali 
pasipriešinti tokiai vienašališkai Filipinų vyriausybės taikos politikai. 

Karščiai padarė 
daug nuostolių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva. — Praėjusią savai
tę įvyko sovietų komunistų 
partijos politbiuro specialus 
posėdis, nagrinėjęs atominės 
Černobylio jėgainės nelaimę. 
Paskelbtame raporte sakoma, 
kad ta katastrofa įvyko dėl 
įvairių procedūros pažeidimų. 
Balandžio 26 d. reaktoriuje Nr. 
4 naktį buvo daromi turbinos 
eksperimentai, kuriems nebu
vo pakankamai pasirengta, 
nepasitarus su reikalingomis 
agentūromis. Jie buvo vykdo
mi be būtinai reikalingų kon
trolių. Prasidėjo gaisras. 

K a t a s t r o f o j e žuvo 28 
žmonės. Dar 203 stipriai 
apnuodyti radiacijos. iŠ jų 30 
dar laikomi ligoninėse. Nelai
mė davė valstybei 2.9 bil. dol. 
nuostolių. Užterštas 386 kv. 
mylių Ukrainos žemės plotas. 
Dėl tos avarijos iš darbo 
pašalinti keturi aukšti parei
g ū n a i , p a d a r ę s v a r b i a s 
klaidas. Jų tarpe: atominės 
energijos saugumo priežiūros 
komisijos pirmininkas, du 
viceministeriai ir Mokslo tyri
mų bei Statybos instituto vice
direktorius. Buvęs Černobylio 
stoties direktorius V. Briu-

Maskvai siūlomos 
politinės reformos 
Maskva. — Britų laikraštis 

„Guardian" ir Amerikos NBC 
žinių tarnyba gan lengvai 
gavo Sovietų Sąjungoje kur
suojantį 17 psl. manifestą, 
kuris parašytas gan arti 
valstybės viršūnių stovinčių 
autorių. Dokumente minimos 
sovietų oficialios statistikos 
žinios apie aukso pardavinė
jimą, apie darbo našumo kriti
mą, vis didėjantį technikos 
atsilikimą nuo Vakarų pasau
lio. Iš tų tikslių žinių paskelbi
mo vakariečiai daro išvadą, 
kad manifesto autoriai yra 
aukšti Kremliaus žmonės, 
lengvai naudojasi slaptais 
viršūnių dokumentais ir Vaka
rų šaltiniais. 

Dokumente plačiai cituoja
m a s Leninas . Manifestą 
p a s i r a š ė „ S o c i a l i s t i n i o 
atsinaujinimo judėjimas". Iš 
turinio aišku, kad autoriai yra 
komunistai, jie nesiekia naujų 
politinių partijų įvedimo, 
tačiau reikalauja „pluraliz-
mo" ir plačių ekonominių bei 
socialinių reformų. Nuro
doma, kad ir dabartinėje 
socialistinėje sistemoje yra 
vietos kelioms politinėms 
grupėms Reikalaujama pil
nos laisvės spaudai, žodžio ir 
susirinkimų laisvės, žmogaus 
teisių, privačios korespon
d e n c i j o s , t e l e f o n i n i ų 
pasikalbėjimų laisvių. 

Manifestas juodomis spalvo
mis piešia ekonominį atsiliki
mą, kurio pagrindas yra poli
t i n ė k r i zė . E k o n o m i n ė s 
reformos įmanomos, tik pradė
jus politines reformas. Dabar 

Sovietų Sąjunga greit tampa 
neišsivysčiusią šalimi, labai 
įs iskol inusia , pa rdav inė 
jančia žaliavas, 10 ar 15 metų 
a ts i l ikusia nuo pažangių 
kapitalistinių šalių. Manifes
to autoriai vadina save „loja
lia opozicija", giliai įsitikinu
s i a p o l i t i n i ų r e f o r m ų 
būtinumu. 

Atlanta. — Amerikos piet
ryčių valstijos kenčia neįpras
tą karštį ir nesulaukia lietaus. 
Illinois gubernatorius Thomp-
sonas suorganizavo skubią 
ūk in inkų pa ramą galvijų 
augintojams Šiaurinėje Karo
linoje. Lėktuvai nugabeno 
tūkstančius tonų šieno, kurio 
p a k a n k a m a i turi Illinois 
ūkininkai. Columbia, S.C., 
turėjo mėnesį dienų su 90 
laipsnių ar daugiau tempera
tūra ir aštuonias dienas, kada 
temperatūra siekė 100 laips
nių. Augusta, Georgia, vieną 
dieną buvo 104 laipsniai, karš
čiausia diena nuo 1878 m. 

Daug miestų pritrūko van
dens. Atlantoje uždrausta 
vandenį naudoti žolei laistyti 
ar au tomobi l i ams plaut i . 
Chapel Hill, N.C., miesto 
valdyba grasina nemažomis 
baudomis vandens eikvo
tojams. Patariama maudytis 
ne ilgiau (po dušu) kaip 4 min. 
Nuo karščio mirė 14 žmonių. 
Vieno senelio kūno temperatū
ra siekė 112 laipsnių. 

Didžiausi nuostoliai palies 

Italijos krizė 
Roma. — Italijos vyriau

sybės krizė nesibaigė. Krikš
čionių demokratų partijos poli
tikas Giulio Andreotti pranešė 
prezidentui Cossigai, kad jis, 
po 11 dienų bandymų, negali 
s u d a r y t i v y r i a u s y b ė s . 
Prezidentas vėl kreipėsi į 
socialistą Be t t ino Crax i , 
pavesdamas jam sudaryti 
kabinetą. Penkių partijų koali
cija iširo birželio 27 d., kai 
v y r i a u s y b ė p r a l a i m ė j o 
parlamente pasitikėjimą. 

Italijos parlamente yra 630 
atstovų. Iš jų koalicijoje buvo 
73 Craxi socialistai, 23 social
demokratai, 29 respublikonai, 
26 liberalų ir 225 krikščionys 
demokratai. Premjeras Craxi 
vadovavo jau 44-tai pokarinės 
Italijos vyriausybei, kuri 
ilgiausiai išsilaikė, net 34 mė
nesius. Krikščionys demokra
tai, ypač jų partijos gen. 
sekretorius de Mitą bijojo, kad 
toks sėkmingas socialistų 
v a d o p a s i r o d y m a s ga l i 
s u m a ž i n t i k r i k š č i o n i ų 
demokratų ateities šansus. 
Craxi turėjo valdyti iki 1988 
m. birželio mėn. rinkimų. Be 
socialistų paramos krikščio
nys neturi jokių vilčių sudary
ti daugumą parlamente. 

ūkininkus. Siaurinėj Karoli
noj kukurūzų derlius bus tik 25 
nuoš. normalaus derliaus. 
Pavojus gresia Alabamos 
kviečių laukams. Laukuose 
džiūva sojos pupelės, medvil
nė ir žemės riešui .i. Vien 
Georgijoj žuvo apie milijoną 
viščiukų. Ūkininkai pusvelčiui 
parduoda pašaro neturinčius 
galvijus. 

Psichologai įžiūri gyventojų 
tarpe nusiminimą, beviltišku
mą. Tifton miesto radijo stotis 
kasdien po 30 minučių 
transliuoja Kalėdų giesmes, 
b a n d y d a m a p a d r ą s i n t i 
klausytojus, kad karščiai ir 
sausra praeis. Laikraščiai 
pilni patarimų, kaip elgtis 
karštomis dienomis. Geriau
sia ramia i sėdėti vėsina
muose kambariuose. Elektros 
sunaudojimas pasiekė rekor
dinius lygius ir rekordinius 
pelnus. Amerikos oro žinyba 
skelbia, kad karštesnių ir 
sausesnių dienų, negu norma
liai, galima laukti ir rugpiūčio 
mėnesį. Karščiai pasiekė ir 
Chicagą bei šiaurines Min-
nesotos bei Wisconsino valsti
jas. 

Izraelio premjeras 
pas Maroko karalių 
Jeruzalė . -

premjeras Perės 
I z r a e l i o 

pirmadienį 
netikėtai išvyko į Maroką, tuo 
pradėdamas naują Vidurinių
jų Rytų taikos iniciatyvą. Tai 
pirma Izraelio vado vieša 
kelionė į arabų šalį nuo 1979 
m., kada panašūs susitikimai 
privedė prie Egipto-Izraelio 
taikos sutarties. 

Bombos Europoje 
Madridas. — Ispanijos 

sostinėje teroristai (spėjama 
baskų organizacija ETA) 
a p š a u d ė p r i e š t a n k i n i a i s 
pabūklais ispanų gynybos 
ministerijos pastatą. Puolime 
sužeisti devyni asmenys. Po 
apšaudymo radijo bangomis 
buvo susprogdinta? automo
bilis, iš kurio iššauta 12 rake-

Komentatoriai šį Pereso t ų į ministeriją. Šešios raketos 
žygį riša ir su numatyta 
viceprezidento Busho kelione į 
Viduriniuosius Rytus liepos 25 
d. J i s bandysiąs įtikinti Jor
dano karalių Husseiną neatsi
sakyti tarptautinių kontaktų 
idėjos. Viceprezidentas Bush 
lankysis ir Egipte, kur ragins 
prezidentą Mubaraką page
rinti santykius su Izraeliu. 

F a k t a s , kad M a r o k o 
karalius nebijojo viešai priimti 
Izraelio premjero, laikomas 
ženklu, kad buvo tariamasi ir 
su kitų nuosaikiųjų arabų 
valstybių vadais, kaip su 
Saudi Arabijos karaliumi. Dar 
šią savaitę Maroko karalius 
ruošėsi skristi į Washingtoną, 
tačiau dabar, galimas daik
tas, ta kelionė bus atidėta. 

į pastatą pataikė, viena 
lengvai sužeidė gynybos mi
nisterijos kadrų viršininką 
admirolą Vila Miranda. 

Miesto meras Juan Barran-
co pasakė spaudai, kad tokie 
puldinėjimai yra Ispanijos 
vėžys, gangrena, kuri pavei
kia visą kūną. Paskutinis 
panašus puolimas Madride 
buvo liepos 14. Sprogime žuvo 
10 jaunų policijos mokyklos 
kadetų. 

Kitas sprogimas sukrėtė 
Paryžių. Dėl šio spr gimo gar
bę pasiėmė komunistinė tero
ro organizacija, padėjusi 
bombą automobilyje pr ie 
t a rp tau t inės Ekonominio 
bendradarbiavimo ir išvysty
mo organizacijos pastato. 

— Sovietai iš pareigų pašali
no atominių elektros jėgainių 
saugumo viršininką Yevgeny 
Kulov. Černobylio jėgainės 
direktorius buvo pašalintas 
tuoj po katastrofos. 

— Amerikos kariuomenės 
helikopteriai Bolivijoje terado 
vieną slaptą narkotikų labora
toriją. 2ygis buvo iš anksto 
išgarsintas ir naudos nedavė. 

— Būrinis Lenkijos laivas 
„Stomil" dėl gedimų pavė
lavęs atvykti į New Yorko 
uostą Liepos 4 d. minėjimui, 
atvyko keturiom dienom 
vėliau, buvo vietinių lenkų 
globojamas, pataisytas ir 
išplaukė aplankyti kitų Ameri
kos miestų, jų tarpe Chicagos. 

— Haiti teismas nuteisė 
buvusį saugumo policijos 
viršininką mirti už praeities 
žmogaus teisių laužymus, 
suiminėjimus, kankinimus ir 
žmonių žudymus. 

— FBI jau 14 metų ieškojo 
nuo teisingumo besislaps
tančio Ronald Kaufman, 48 m. 
J i s suimtas San Francisco 
mieste. Buvęs „jipis" gamino 
bombas, kurias padėdavo 
valdiškuose pastatuose Chica-
goje, New Yorke ir San Fran
cisco. 

— Pietų Afrika parodė spau
dai naują modernų savo 
gamintą karo lėktuvą — 
naikintuvą „Cheetah", kuris 
y r a pagerintas prancūzų 
gamybos „Mirage III". 

— JAV vyriausybė nutarė 
paremti Pasaul io Banko 
paskolą Brazilijos žemės ūkio 
reikalams, — 500 mil. dol. Šiai 
paskolai priešinosi Amerikos 
ūkininkų organizacijos, saky
damos, kad Brazilija sudaro 
Amerikos ūkiams vis didesnę 
konkurenciją. 

— Taivanas susitarė su 
Meksika pirkti iš jos 700,000 
statinių naftos. 

— Kanados 2ydų Kongreso 
prezidentė Dorothy Reitmann 
savo rašte imigracijos minis-
terei Florai Mac Donald ragi
no Kanados vyriausybę 

i paskelbti, kad Austrijoje prezi
dentu išrinktas Kurt Wald-
heim nebus įsileidžiamas į 
Kanadą. 

Pastatams padaryta žalos, 
žmonių aukų nebuvo. Komu
nistinė tiesioginės akcijos 
grupuotė paskelbė, kad sprogi
mas buvo proletarų žygis, 
bandant išvaduoti ..kapitalis
tų engiamą Vakarų Europą". 

Išmetė Izraelio 
ministerį Modai 

J e r u z a l ė . — Izraelio koali
cinėje vyriausybėje vyksta 
trintis tarp pagrindinių parti
jų: darbiečių, kurie šiuo metu 
turi premjerą Per esą, ir Likudo 
(dešiniosios konservatorių 
partijos), kurios vadas dabar 
yra užsienio reikalų m mis
teris Shamir, kuris pagal 
koalicijos susitarimą turi 
perimti premjero vietą spalio 
mėn. 

Premjeras Perės buvo išvys-
tęs spaudimą finansų minis-
teriui (iš Likudo) Y. Modai, 
r e i k a l a u d a m a s , k a d j is 
pasitrauktų. Tai buvo balan
džio mėn. J i s buvo perkeltas į 
teisingumo ministeriją. Netru
kus iškilo skandalas dėl 
Izraelyje užmuštų dviejų 
palestiniečių jaunuolių, pagau
tų teroro veiksmuose. Dėl šios 
bylos aiškinimo kaltinimai 
buvo mesti teisingumo minis-
teriui Modai. Premjeras sušau
kė nepaprastą kabineto posė
dį ir rengėsi paskelbti, kad jis 
pašalina teisingumo minis
terį. Šis tačiau, sužinojęs apie 
premjero planus, pats pasisku
bino ir paskelbė, kad jis pasi
traukia iš pareigų. 

Komentatoriai mano, kad 
darbiečiai siekia išprovokuoti 
vyriausybės krizę. Opinijos 
tyrimai parodė, kad jei šiomis 
dienomis būtų rinkimai, dar
biečiai laimėtų iš 120 vietų 
parlamente 51 vietą, o Likudo 
part i ja gautų 32 vietas . 
Premjeras nenorįs perleisti 
Likudui premjero vietos, nors 
nė viena partija negalėtų 
sudaryt i vyr iausybės be 
mažesnių grupių paramos. 
Likudą dažnai paremia kelios 
Izraelio religinės partijos, 
užki rsdamos darb ieč iams 
kelią į vienos partijos 
vyriausybę. 

chanov ne tik atleistas iš 
pareigų, bet išmestas ir iš 
komunistų partijos. Atleidimo 
užsitarnavęs ir energijos bei 
elektrifikacijos ministeris Ana-
toly Majorets, tačiau jis nu
baustas tik griežtu papeiki
mu, nes jis neseniai buvo 
perėmęs t as pareigas. Politbiu-
ras įsteigė naują atominės 
energijos ministeriją, kuri 
žymiai sumažins energijos 
ministerijos galias ir užda
vinius. 

Komunistų partija toliau 
veda tyrinėjimus dėl tos nelai
mės. Sudarytos dvi komisijos. 
Vienai vadovauja Ukrainos 
komunistų vadas Vladimir 
Ščerbicky. Investigacijoje 
dalyvauja ir Maskvos partijos 
komite tas , vadovaujamas 
Boris Jelcino. Ši antra komi
sija lyg išreiškia nepasitikė
jimą Sčerbickiui, komentuoja 
Vakarų stebėtojai. 

Politbiuras pritarė Tarptau
tinės Atominės Energijos 
agentūros organizuojamam 
Černobylio katastrofai tyrinė
ti suvažiavimui rugsėjo mėn. 
Maskva išreiškė norą daly
vauti konstruktyviai šiame 
suvažiavime ir bendradar
biauti tarptautiniu mastu 
..naujos reaktorių genera
cijos" išvystyme, kuris 
padarytų atominę energiją 
saugesne. 

Raporte sakoma, kad sovie
tų piliečiai sudėjo į specialų 
Černobylio fondą daugiau 400 
mil. rublių. Tęsiamas darbas 
išvalyti spindulių apterštas 
apylinkes ir izoliuoti nelaimės 
paliestą reaktorių. Šiuo metu 
jėgainės darbininkai dirba po 
15 dienų šiftais. Po to jie 
gauna dvi savaites atostogų, 
išsiunčiami į „švarias zonas", 
kur darbininkai pailsi ir būna 
apžiūrimi medicinos specialis
tų. 

Vakarų Vokietijoje leidžia
mas Eltos informacijų biule
tenis vokiečių kalba pranešė, 
kad, pagal Vakarus pasieku
sias žinias, sovietinė valdžia 
prievarta siunčia pabaltiečius 
valymo ir rekonstrukcijos dar
bam į tuos Ukrainos rajonus, 
kurie yra nukentėję nuo 
Č e r n o b y l y j e į v y k u s i o s 
branduol inės katastrofos. 
Apie tai patyrė Pabaltijo kraš
tuose pastaruoju laiku ap
silankę vakariečiai turistai. 
Sakoma, kad prievartiniam 
darbam į Černobylio rajoną iš 
Pabaltijo kraštų yra siunčia
mi ypač jauni žmonės. Esti
joje t a m tikslui vietos 
komjaunimo organizacijos 
buvo pravedusios tikrą mobili
zaciją. Nors ji buvo vykdoma 
„ l a i s v a n o r i š k o " d a r b o 
priedanga, jaunimas pasirin
kimo neturėjo. Pagal užsienie
čių turistų patirtas žinias, tų 
tariamai laisvanoriškų dar
bininkų tarpe jau būta ir 
nukentėjusių nuo radiacijų. 
Sakoma, kad iš Černobylio į 
Vilnių buvęs a tgaben tas 
hermetiškai uždarytas kars
tas su vyro lavonu, kurį buvo 
įsakyta greit palaidoti per tris 
valandas. 

— Amerikos žydų sluoks
niai paskelbė, kad balandžio 
mėn. iš Sovietų Sąjungos 
išvažiavo 72 sovietų žydai. Iš 
jų 18 nuvyko į Izraelį. Nuo 
1968 m. spalio mėn. Sovietų 
Sąjunga išleido į Izraelį 
emigruoti 265,939 asmenis. Iš 
jų 163,620 nuvažiavo į Izraelį. 
Pastaruoju metu iš Izraelio 
daugiau žmonių emigruoja 
negu atvyksta į Izraelį. 

KALENDORIUS 
Liepos 23 d.: Apolinaras. 

Brigita, Tarvilas, Gelminė. 
Liepos 24 d.: Ursinas, Kris

tina, Seigis. Jurga. 

Saulė 
8:19. 

ORAS 
teka 5:35, leidžiasi 

Saulėta, karšta, temperatū
ra dieną 90 1.. naktį 75 1. 
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NETEKOME 
SVARBAUS ŠULO 

JAV VIDURIO RAJONO 
STOVYKLAI PRASIDĖJUS 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 

Mieli Sesės ir Broliai, 

širdingai sveikinu „Laisvės varpo" stovyklą — vadovybę, talkininkiją 
ir dalyvius — gražiame Rako ąžuolyne. 

Tebūnie ši vasaros stovykla jums atgaiva nuo miesto triukšmo ir 
įtampos. Tebūnie tai tikrai geriausia skautiška mokykla, paliekanti 
nedingstančius prisiminimus! 

Tebūnie tai žavių draugysčių užmezgimas - atnaujinimas 
idėjos kelyje, kad grįžtumėte į namus sustiprėję patirtimi ir ryžtu, 
siekiant būti pavyzdžiais jaunesniems už save. 

Budėkite savo idėjos sargyboje! 

vs tn Stefa Gedgaudienė 
Vyriausia Skautininke 

Sveikinu visus „Laisvės varpo" stovykloje stovyklaujančius brolius, 
seses, vadovus, vadoves bei talkininkus. Linkiu saulėtų ir darbingų 
dienų, smagių ir nepamirštamų laužų, malonaus bendradarbiavimo 
užmezgant nuoširdžias ilgametes draugystes, šioje stovykloje įgyti 
patyrimai tesustiprina jūsų skautybę, praturtina asmenybes. 

Budėkime! 

A.a. vyak. Ansas Trakis. 

Lygiai prieš mėnesį, birželio 23 
d., tuoj po vidurnakčio, savo 
namuose Chicagoje staiga ir 
betikėtai mirė vs. Ansas Trakis, 
lietuvių evangelikų-liuteronų 
vyskupas ir ilgametis Lietuvių 
Skautų sąjungos vadovybės 

• narys.' 

Vysk. Ansas Trakis gimė 1912 
m. birželio 2 d. Kurselių kaime, 
Klaipėdos apskr., pasiturinčių 
religingų, tautiškai susipratusių 
ūkininkų Trudės Baltrytės ir 
Miko Trakių šeimoje, kurioje 
buvo septintas iš 13-kos vaikų. 

Mcfkydamasis Klaipėdos 
Vytauto Didž. gimnazijoje, An
sas \Trakis įsijungė skautiškon 
veiklon. Namuose tėvų įdiegtas 
taut inis ir rel iginis 
sąmoningumas įgalino Ansą 
visa siela įs isavinti 
skautiškuosius principus ir pagal 
juos gyventi iki paskutinio 
atodūsio degant meile ir parei
gingai tarnaujant Dievui. Tėvy
nei ir Artimui. Jo nuopelnai 
l ietuviškai skautybei LSS 
vadovybės įvertinti Lelijos ir 
Geležinio Vilko ordinais. 

Skautininkas vysk. Ansas 
Trakis buvo ne tik iškilus savo 
pašaukimui pasišventęs 
dvasininkas, jis buvo plačių 
pažiūrų asmenybė, domėjęsis 
visomis lietuviško gyvenimo 
sritimis ir apraiškomis. Sava jam 
buvo visuomeninė, politinė, 
kultūrinė, šalpos, švietimo ir kita 
veikla, kurią trumpame 
straipsnelyje neįmanoma 
išvardinti. Čia norime prisimin
ti jį kaip skautą-brolį vyresniems 
pavyzdį ir vadovą, jaunesniems 
broliams ir sesėms, kaip pavyzdį 
darbštumo, pareigingumo ir 

visuomeniškumo 
Vysk. Ansas Trakis buvo 

nuoširdus patriotas, didžiai 
mylėjęs savo Tėvynę ir ypač 
sielojęsis Mažosios Lietuvos 
likimu, jos išsilaisvinimu iš 
svetimųjų daugiau negu 700 
metų besitęsiančios priespaudos. 
Buvo aktyvus Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio veikėjas, 
šiam sąjūdžiui i lgus metus 
atstovavęs Vliko taryboje. 
Paskutinį kartą teko sutikti 
vysk. A. Trakį birželio 21 d. 
vykusiame Vliko tarybos 
posėdyje, kur pertraukos metu 
abu (skautai ir klaipėdiečiai) 
prisiminimais nuklydome į 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, o 
ateitin žvelgdami — tarėmės ap
silankyti šiuo metu Rako 
stovykloje vykstančioje Vidurio 
rajono skautų ir skaučių 
stovykloje. Deja! Vos dviem 
dienom praslinkus, jau teko 
dalyvauti jo vadovautos 
„Tėviškės" parapijos bažnyčioje 
jam suruoštose įspūdingose 
budynėse ir visuomenės at
sisveikinime. Birželio 26 d. 
skautininkas vysk. Ansas Trakis 
buvo nulydėtas ir iškilmingai 
palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, giminės plote, greta 
savo a.a. Motinėlės, diegusios jam 
Dievo, Tėvynės ir artimo meilę. 

Sunku pilnai įvertinti gyvą 
asmenį ir jo darbus, visa tai 
išryškėja darbininkui amžinybėn 
išėjus. Vysk. Ansas Trakis buvo 
įsijungęs į daugybę darbų, bet jo 
reikšmę tik dabar pradedama 
pilnai suvokti, kai vešli velėna 
jau dengia jo kapą. Liūdi jo, ne 
tik, žmona Adelė (Ivaškaitė), 
sūnus Martynas, marti Dalia ir 
dukraitė Viktorija, giminės ir ar-

v > Irena Regienė 
,Skautybės kelio" redaktorė 

K A I P S U S I S I E K T I 
S U R A K O 

S T O V Y K L A V I E T E 

Rako stovyklavietėje, Michi-
gane, nuo liepos 19-tos iki 
rugpjūčio 2-ros dienos vyks 
JAV Vidurio rajono skautų ir 
skaučių stovykla. Stovyklos 
adresas: 

CAMP RAKĄS 
1918 E. Hawley Rd. 
Custer, MI 49405 
Telefonais stovykla pasie

kiama: 
Administracija ir ambulato

rija — (616) 757-3440. 
Seserijos stovykla (.Aušros 

Vartų" tunto rajone) — (616)' 
757-3372. Šiuo telefonu pasie
kiama Seserijos stovyklos 
vadovybė, vyr. skautės, ginta-
rės, prityrusios skautės, jūrų 
skautės , skautės ir jūrų 
jaunes. 

„Kernavės" tunto rajone 
stovyklaujančios paukštytės ir 
ūdrytės pasiekiamos skambi
nant (616)757-2572. 

Brolijos stovykla, įsikūrusi 
„Lituanicos" tunto rajone, 
pasiekiama telef. (616) 757-
2791. 

STOVYKLOS 
L i e p o s 2 6 — rugpjūčio 4 

d. — Kanados rajono stovyk-

Vysk. Ansas Traki? su ?avo motinėle jai 90 m. nukakt) SvenrSant. 
Dabar jis greta jos ilsisi Lietuvių Tar inėse kapinėse. 

timieji. Jo per ankstyvą 
pasitraukimą iš darbo lauko vis 
labiau pradeda pajusti 
„Tėviškės" l ietuvių 
evangelikų-liuteronų parapija, 
Lietuvių Skautų sąjungos 
vadovybė, Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis, Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija, Vliko 
taryba, Balfas, kitos lietuviškos 
organizacijos ir velionį gerbusi 
visuomenė. 

Mielas broli, vysk. Ansai, 
ilsėkis amžinybėje, šiame 
gyvenime, pagal giesmės žodžius, 
„gerą kovą sukovojęs". 

IR 

„LAISVĖS VARPO" 
STOVYKLOJE 

Praėjusį šeštadienį, liepos 19 d., 
Rako stovyklavietėje prasidėjo 
JAV Vidurio rajono skautų ir 
skaučių „Laisvės varpo" 
stovykla, kuriai vadovauja rajono 
vadas vs. fil. Antanas Paužuolis 
ir pavaduotoja rajono Seserijos 
vadeivė s. Adelė Izokaitienė. At
skirai įsikūrusios Seserijos ir 
Brolijos stovyklos yra 
suskirstytos į smulkesnes 
pastovykles šakomis. Seserijos 
„Sofijos Čiurlionienės" stovyklai 
vadovauja js. Birutė Vindašienė, 
o Brolijos „Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo" stovyklai — rajono 
vadeiva s. Gediminas Deveikis. 
Stovyklų štabus sudaro 
pastovyklių viršininkai ir kiti 
vadovai. 

Stovykloje veikia ambulatorija, 
kurioje visą stovyklos laiką budi 
gydytojas ir dvi medicinos 
seserys. Yra ir kambariai 
ligonims, jei stovykloje pasitaiko 
susirgimų. Rimtai susirgusieji 
vežami į apylinkės ligonines. 

Stovyklautojų dvasiniais-
religiniais reikalais rūpinasi 
nuolatinis kapelionas vs. kun. 
Juozas Vaišnys. 

Abi stovyklas aptarnauja 3 
virtuvės-valgyklos, kuriose 
savanoriškai įsipareigojusios dir
ba (be atlyginimo) stovyklautojų 
mamytės ir skautininkės. Visos 
jos vertos nuoširdžios padėkos. 

„Laisvės varpo" stovykloje 
stovyklauja 140 mergaičių ir 20 
vadovių, 130 berniukų ir arti 20 
vadovų, o taip pat ir keletas 
talkininkų. 

Penktadienį prieš stovyklą 
stovyklavietę nusiaubė smarki 
audra, padarydama kai kurių 
nuostolių, daugiausiai nukentėjo 
„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
stovyklavietės rajonas — čia 
reikės kai kurių išlaidingų 
pataisymų Kadangi jūrų skautės 
šiemet stovyklauja kituose ra 
jonuose, tai jų skautąvimas dėl 
žalos stovyklavietėje nenukentės. 

•šeštadienį gražus ir saulėtas 
oras pasitiko atvykstančius 
stovyklautojus,-jas. Sekmadienis 
taip pat buvo Šiltas ir gražus, 
draugiškas ir malonus 
stovyklautojus pasveikino ir pir-
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• Redakcija straif «uus taiao savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipanių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
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V s v y s k . A n s u i Trakiu i s k a u t i n i n k o k a k l a r y š į riša L S B V y r i a u s i a s 
skautininkas Steponas Kairys. Dabar jau abu amžinybėje. 

madlems. Taigi įsikūrimo darbai 
ir n u m a t y t o s programos 
vykdymas prasidėjo sėkmingai. 
Visų pakili ir darbinga nuotaika, 
o ape t i ta i (ypač berniukų) 
s tebina ne t i lgą patyrimą 
turinčias šeimininkes. Visi sveiki 
ir gerai nusiteikę 

Šį savaitgalį liepos 26 ir 27 
dienomis stovykloje kviečiami ap
silankyti tėvai ir svečiai. ,Visi 
a tvykę prašomi apie savo 
s tvykimą ir buvimo laiką 
pranešti stovyklos vadovybei. 
Lankytojai prašomi susipažinti 
su stovyklos savaitgalio dienot
varke ir la ikyt i s vadovybės 
nurodymų, kad nebūtų 
pažeidžiama tvarka ir taisyklės. 

Tėvai ypačiai prašomi at
kreipti dėmėsi į tai, kad vaikų, 
be vadovų žinios negalima išvesti 
iš užsiėmimų ir draudžiama 
vežtis už stovyklos ribų. Taip pat 
labai 'pVašoma stovyklautojams 
nevežti maisto, saldumynų ir 
įvairių papsų" Po tokių 
lauktuvių pas i ta iko neretai 
susirgimų viduriais, kas sukelia 
nemalonumų vaikams ir va
dovams. Geriausios lauktuvės 
stovyklautojui yra baterejinė 
lemputė ar kita kuri smulkmena, 
kuri sute iktų stovyklautojui 
džiaugsmo, kad jis buvo 
prisimintas. 

Primename, kad Michigano 
valstijos Įstatymai draudžia į 

stovyklas vežtis ar jose laikyti 
šunis, kates, ar kitus naminius 
gyvuliukus — tad palikite juos 
namuose laukti grįžtančių iš 
stovykos savininkų. 

Tėvai ir svečiai prašomi iš 
anksto pasirūpinti nakvynėmis 
apylinkės moteliuose. Stovyklo
je norintieji nakvoti savo 
atsivežtose palapinėse, kreipiasi 
šiuo reikalu į stovyklavietės 
direktorių vs. Romą Račiūną 
Administracijos-ambulatorijos 
patalpose. 

Visi savaitgalio stovyklautojai 
sesės ir broliai atsiveža išeigines 
ir darbo uniformas, miegmaišius 
ir asmeniškos higienos reikme
nis . Visi savaitgalio stovy
klautojai privalo tuoj pat 
registruotis pas savo stovyklos 
v irš ininkus ir įsijungti į 
stovyklos rutiną. 

or. mmmmm Povilam* 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

T e t 7*7-7573 
8780 Archer Ave. 

(6 blokai i vikaru* nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

M . KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

243* VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
VaUndos pagal susitarimą 

la „Romuvos" stovyklavie
tėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 2 — 16 d. — 
Ramiojo Vandenyno rajono 
stovykla „Rambyno" stovyk
lavietėje Big Bear Lake, CA. 

Rugpjūčio 1 6 - 2 4 d. — 
Atlanto rajono skautų ir skau
čių stovykla Resolute ameri
kiečių skautų stovyklavietėje, 
Bolton, Mass. 

Rugpjūčio 2 -10 d. — Mont-
realio skautų ir skaučių sto
vykla Kanadoje. 

0R. VUAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
T d . 454-5849 (veikra 24 vai ) 

Vai pirm., antr . ketv.. penkt. 
nuo 12 >ki 6 v.v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

OR. EDMUN0 L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7 
antr it penkt 10-4; šest 10-2 vai 

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

0R. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BU1LDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandas pagal susitarimą 

DU. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechimrginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. HIENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDINC 
3200 IV. 81st Street 

Ofiso tel . RE 7-1168; 
Rezid. 385-481* 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7lst Street 
434-2123 

Pirm. 2-7, Antr. ir 
ketv 9 1 2 . Penkt 11-2 

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

0R. FRANCIS MA2EIK A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV, »3rd St. 
Vai pagal susitarimą. pirm, ir ketv Į2-4, 

o-«, antį 12^6,.penkt. ĮC-12; 1-6. 

Tel. 43O-770O 

VIDAS J. NEMICKAS. M.0. 
*„A.CvC 

KARDfOLOCAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu" 584 5527' 
DR. ALBIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURCIIA 
6132 S Kedzie, Chkago, III. 

Te*. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgi*. IR. t>O"120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURCIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road • 

I mylia Į .akarus nuo Mariem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarim,'. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTEB BUILDING 
9525 So. 79th Avenua, Hickory HiHs 

(Ant 95th St. 1 Mokas j rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai. 888-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. HAITER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 IVe»t 54th Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir lest uždaryta 

Tel. ofiso ir balo: OLvmpic 2-4159 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50*h Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak 

išskyrus treč §e*t 12 ilu4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHOOONTICS — karūnaies. 
tilteliai, plokštelės ir baodroįi praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2888 W. 58 NL CMcefo 

Tai. 478-2112 
Valandos paca' susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akiniu* .r 

„Conta\t lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč\ 

D r Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-088° 
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS fi. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

263* VV. 71st St., Chicago, I I I . 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn. I I I . 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSIU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-S pp. 
Sėst. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2*80. rez. 448-5545 

Edmundas Viiinas, M.D., S.C 
Specialybė — Vtdaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 6 - 7 7 5 5 

Ofs. tel 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
( .YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm . antr , ketv ir penkt 3-6; 

ieStadiemais pagal susitarimą 
• J 

file:///Trakis


Ar ne pikčiausias 

GEROS VALIOS 
IŠNIEKINIMAS? 

Atspėdamas laiko pasižiū
r iu M a s k v o j e v y k s t a n č i ų 
vadinamų geros valios varžy
bų, kurias, už Tumer io vardo 
pasislėpusi, surengė ir globoja 
Sovietų Sąjungos valdžia. I r 
mane vis gula sunkus jaus
mas , kad to gražaus jaunimo 
vienon vieton sugabenimas 
slepia didelę apgaulę, nes 
galva visiškai ats isako suimti, 
kaip pačios pikčiausios valios 
valdžia galėtų organizuoti ir 
globoti laisvą pasaulį geros 
valios pamokant į subėgimą? 

Atrodo, kad Sovietų Sąjun
gą sulipdžiusiai ir teroru ją 
tebevaldančiai klikai prireikė 
naujos kaukės , nes senoji, 
laisviausio, demokratiškiau-
sio bei laimingiausio krašto 
kaukė ta ip suseno, ta ip nusidė
vėjo, kad net i r naiviausi d a r 
nepavergtų kraš tų šviesuoliai 
pradėjo pro ją įžiūrėti tikrąjį 
už j o s p a s l ė p t ą v e i d ą . 
Nemanykime, kad Maskvai 
šiurpu per nugarą nenuėjo Vil
niun sukviestų pasaulyje žino
mų rašytojų pasisakymai . J u k 
juos ir kvietė į ten tik tam, kad 
jų pagyromis i r pašlovinimais 
galėtų pasaul io t amoš iams 
akis pabadyti . 

Tikėjosi pasaulio žymūnų 
pareiškimais savo piktus dar
bus padangsty t i , bet išėjo 
kitaip. Žymūnai matė teisybę 
ir net jokia kurtuazija jos 
neuždangstė. Piktos valios 
klika tą kar toką piliulę tylo
kai nurijo, bet rankų nenulei
do. Turėjo ką n o r s daryti . Nors 
Tumer is i r sako, kad geros 
valios varžybos buvo jo paties 
sumanymas , i r jeigu j is t ikrai 
savo p a s a k y m u tiki, tegu 
pasuka savo gana gudrią 
galvą, a ts imins , kas ir kur j a m 
t o k i ą , . p u i k i ą " i d ė j ą 
pašnibždėjo, n e t keliasdešimt 
milijonų vertu gaisru uždegė. 
J u k tokių nešvarių darbų 
tikrieji instigatoriai ne t ir isto
rijai ne v i sada tampa žinomi. 

Vieną vaka rą tarp žaidynių 
transliacijų vienas jaunuolis 
pasigyrė, kad jau yra paruoš
ta „taikos konstitucija", kurią 
jau yra pas i rašę net keli spor
to žymūnai. I r aš neabejoju, 
k a d j ą p a s i r a š y t i b u s 
spaudžiami visi subėgimo 
dalyviai, ypač medaliuotieji, 
nes jų vardai , ypač savo kraš
tuose, daug k a m bus žinomi. 
Su jų p a r a š a i s toji kelių 
sakinių „konstitucija" bus 
skelbiama kaip Sovietų Sąjun
gos diktatorių geros valios 
liudijimas. Nauja kaukė į savo 
p u s ę p a t r a u k t i n a i v o k u s 
p a s a u l i o šv i e suo l iu s . N e t 
nuostabu, ka ip grobikams 
niekada nepri trūksta išradin

gumo ir sugebėjimo dangs ty
t is nekaltybe. 

K a m p i k t a v a l ė S o v i e t ų 
Sąjungos valdžia geros val ios 
vis reikalauja iš kitų, tegu jos 
parodo pati . Geriausia geros 
valios pradžia būtų a t s i sakyt i 
to, ką y ra pasigrobę. Tegu 
grąžina laisvę g ruz inams , ku
riuos bene pirmuosius į savo 
imperiją yra pasiglemžę. T a s 
atsitiko ta ip seniai, kad net iš 
mūsų pačių nedaug k a s beži
no, kad caro la ikais Gruzija 
buvo nepr iklausoma vals tybė. 
Tegu g r ą ž i n a s u o m i a m s 
Kare l i j ą i r t e g u l e i d ž i a 
ištremtiesiems kare lams grįž
ti į savo tėvų žemę, tegu 
leidžia Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai grįžti į gražiai pradė
tą laisvo gyvenimo kelią. Tegu 
nustoja badu mar in t i etijopus 
ir smaugte smaugt i angolus . 
Tegu nugr iauna skersai Vokie
t i ją p a s t a t y t ą k a l ė j i m i n ę 
sieną. Vokiečiai juk mokėjo 
gyventi, kai d a r Maskvos 
klika nebuvo gimusi, mokės 
gyventi ir be jos. Tegu palei
džia iš savo kruvinų nagų 
Lenkiją, Vengriją, Čekoslo
vakiją, Rumuniją, Bulgariją, 
tegu leidžia gudams , ukrainie
čiams, a r m ė n a m s pa t i ems 
tvarkyti savo likimą, tegu 
palieka kraujuje tebeplūstant į 
Afganistaną afganis tanie-
čiams, o pa tys s avo g a b u m u s 
ir išmintį tegu telkia į savo 
nuskurdintą mot iną Rusiją. 
Tegu ugdo ją į geraval ią 
kuriančią tautą. 

• Tada nereikėtų nė kalbėt i 
apie jokią gerą valią, nes ji 
būtų pačiame gyvenime, o n e 
pompastiškuose šūkiuose ir 
pareiškimuose. Tų esmėje 
gražių ir gerų žaidimų rengė
jai ir rėmėjai turėtų supras t i , 
kad gera val ia nėra da i lus 
vyniojamas popierius, kur in 
gal ima įsukti apgau les i r 
visokiausias piktybes, kad 
ta ip būtų ga l ima ger iems 
žmonėms akis apdumt i . Geros 
valios nereikia nei gražint i , 
n e i d a n g s t y t i j o k i a i s 
p ras imanymais . J i pat i y r a 
gera ir tuo pačiu graži . 
Dangstyt i tereikia tik piktąją, 
kurią Sovietų valdžia tepažįs
ta ir tik ja tėra gyva. 

Ar nebūtų stebuklas, kad iš 
visų kraštų suplaukęs jauni
m a s , u ž u o t p a s i r a š i n ė j ę s 
Sovietų valdžios paruoštą 
„taikos konstituciją", susibur
tų ir paruoštų savąją, kur ia 
pareikalautų parodyti t ikra i 
gerą valią paverg toms ir 
terorizuojamoms tau toms, kad 
leistų joms pačioms la isva i 
spręsti savo l ikimus? Tai 
t ikrai būtų stebuklas, t ik v isa 
bėda, kad stebuklai retai 
teįvyksta miegantiems. 

Jurgis Jankus 

STENGIASI SUORGANIZUOTI 
VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMĄ 

Pasaulio žinių tarnybos spėlioja, kad Francois Mitterand ir 
Richard Nixon mėgina suvesti JAV ir Sov. S-gos vadus. 

SU PALAPINE 
IŠ VANCOUVER 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

LAISVES STATULA 
LOS ANGELES 

Los Angeles meras Tom Bradley 
pranešė, kad Los Angeles priima 
daugiausia naujų imigrantų viso
je Amerikoje ir todėl nori šiame 
mieste pastatyti savitą versiją 
laisvės s ta tulos . Pernai Los 
Angeles jau viršijo New Yorką 
skaičiumi Amerikos pilietybės 
prašymų. 1985 m. per 100,000 
asmenų priėmė pilietybę. Kol kas 
dar joks kitas kraštas nepasisiūlė 
dovanoti statulą. New Yorko 
statulą dovanojo Prancūzija. 
Tik imasi pas is iū lymų iš 
p ramonin inkų ar pr ivačių 
sambūrių. 

SVEIKESNĖS CIGARETĖS? 

Nors tyr inėtojai r ag ina 
negal inč ius mesti rūkymą 
rūkyti vadinamas ,,ultra-low" 
c igare tes , v ienas gydytojas 
Amerikos Medicinos sąjungos 
žurnale rašo, kad reikia ilgesnių, 
plačios apimties studijų 
i š ty r inė t i , a r tų cigarečių 
rūkymas sumažina smalos ir 

nikotino kiekį, sumažindamos 
tabako kiekį cigaretėse. Dr. Alan 
Blum, steigėjas sve ika t ą 
skatinančio gydytojų sąjūdžio, 
vadinamo „Dactors Ought to 
Care" (Daktarams turėtų rūpėti), 
sako, kad rūkantiesiems turėtų 
būti patariama labai aiškiai — 
nerūkyti. 

K A R I U O M E N Ė J E 
DRAUDŽIAMA RŪKYTI 

Liepos 7 JAV kar iuomenė 
išleido potvarkį, draudžiant į 
rūky t i visose k a r i u o m e n ė s 
įs taigose, važmenyse ir 
lėktuvuose, išskyrus specialiai 
rūkymui nustatytose vietose. 
Panašius potvarkius išleis ir 
laivyno bei oro pajėgos. 52 proc. 
visų asmenų kariuomenėje rūko. 
Rūkantieji mano, kad šiuo ban
dymu nepasiseks pana ik in t i 
rūkymo kariuomenėje. Tačiau 
kiti sako, kad kur anksčiau 
kar iuomenės t r ad i c in i s 
„nerašytas įstatymas" daug ką 
kariuomenėje patraukė rūkyti , 
dabar kariuomenė efektingai 
paskatins nerūkančiuosius. 

Praėjusių metų lapkrity JAV 
prezidentas R. Reaganas ir Sov. 
S-gos sekretorius M. Gorbačiovas 
buvo susitikę Ženevoje, Šveicari
joje. Juodu buvo sutarę, kad M. 
Gorbačiovas šių metų vasarą at
vyks į JAV. Šių metų susitikimo 
proga bus tęsiamos praėjusiais 
metais pradėtos branduolinių 
ginklų sumažinimo derybos. Kaip 
yra gerai žinoma, Sov. Rusijos va
dovybė atkakliai reikalauja, kad, 
prieš pradedant derybas dėl bran
duolinių ginklų sumažinimo ir 
kontrolės , Amerikos 

Bs. As. 

užšaldytų SDI—Strategic Defense 
Initiative (Strateginės gynybos i-
niciatyva) programą. Tačiau JAV 
vyriausybė atsisako šiuo svarbiu 
krašto gynybai reikalu su Krem
liumi kalbėtis. 

Ne tik SDI, bet ir Sov. S-gos 
veržimasis į Vidurio Ameriką, 
Nikaragua ir Salvadorą, beato-
dairis nekaltų žmonių žudymas o-

ma, kad R. Reaganas ir Fr. Mit
terandas išsamiai aptarę galimą 
JAV ir Sov. S-gos viršūnių susi
tikimą. Visuotinai žinoma, kad 
V. Europos vyriausybės su Pran
cūzija imtinai didžiai pageidauja, 
kad toks viršūnių susitikimas 
būtinai įvyktų. Gal tokio susiti
kimo ir ne per daugiausia norėtų 
Baltieji rūmai. Iš patyrimo yra ži
noma, kad tokie pasirodymai yra 

valdžia daugiau skiriami liaudžiai, negu 
svarbiems tarptautiniams klausi
mams išspręsti. 

Būdamas New Yorke F. Mit
terand skatino, kad toks susitik
imas įvyktų. Taigi Prancūzijos 
prezidentas, būdamas Maskvoje, 
tikrai mėgino prisidėti, nebūti 
nai atlikdamas 'telegrafisto pa
reigas'. Diplomatijoje yra daug 
būdų nesinaudojant tiesiogine 

kupuotame Afganistane ir Černo- kalba pareikšti tai, ką diplomatas 
galvoja. O antroji pusė turi arba 
būti kurčia, arba nenori suprasti 
ką jos pašnekovas stengiasi pasa
kyti. 

Tikėtina, kad Baltieji rūmai jau 
žino ar Mitterando misija Mask
voje pavyko ar užkliuvo ant so
vietinių KGB uolų... 

bilio branduolinės elektros jėgai
nes susisprogdinimas gerokai at
šaldė šiek t iek prieš 1985-86 žie
mos šalčius atšilusią didžiųjų ga
lybių temperatūrą. Ir atodrėkio 
nesulaukta nei šių metų pavasa
rį, kai JAV ir Sov. S-gos ginkla
vimosi sumažinimo derybininkai 
po žiemos pertraukos ir vėl susi
rinko tęsti beviltiškai žiemos le
duose įšalusius branduolinių 
ginklų sumažino ratus. Pasisve
čiavę Ženevoje JAV ir komunistų 
derybininkai, po kelių savaičių it 
musę kandę grįžo, iš kur atvykę. 
Na, ir vėl žada susitikti š.m. rug
sėjo mėn. 

Mi t t e r ando ke l ionės 

Nuo liepos 7 ligi 12d. Prancū
zijos prezidentas F . Mitterandas 
svečiavosi Maskvoje. Prieš ke
liaudamas į komunizmo tvirtovę 
F. Mitterandas nuo liepos 3 ligi 
6 viešėjo New Yorke. Čia su JAV 
prezidentu R. Reaganu minėjo 
Laisvės statulos į Ameriką iš 
Prancūzijos atvežimo šimtmetį. 
Šimtmečio minėjimo proga ši 
s ta tula buvo atnaujinta. JAV, 
švęsdama savo nepriklausomybės 
dieną, liepos 4d. nepagailėjo tai 
dienai pritaikyto iškilmingumo ir 
prabangos, naktinių fajerverkų 
puošnumo bei būr in ių laivų 
parado. 

Žinomą neapsieita ir be poky
lių. Mitterandas, kalbėdamas 
New Yorke su savo draugais per 
pietus pareiškė, kad J i s nenorįs 
būti pasiuntinys tarpe R. Reaga-
no ir Gorbačiovo, kaip prieš jį 
buvęs Prancūzijos prezidentas bu
vo pajuokiančiai vadinamas 'ma
žuoju telegrafistu". Neabejoja-

R. Nhcon išvykos 

Prabėgusių savaičių metu pa
varytas iš Baltųjų rūmų buvęs 
JAV prezidentas R. Nixonas bu
vo išsirengęs į ilgą kelionę. Pir
masis jo kelionės tikslas buvo Pe
kinas, kom. Kinijos sostinė. 
Tikima, kad buvęs prezidentas, 
kuris 1969m. pradėjo dialogą su 
kom. Kinija dėl diplomatinių san
tykių atnaujinimo, į pastarąją 
viešnagę pas besikeičiančius ki
niečius išvyko su Baltųjų rūmų ir 
Valstybės d-to palaima. Prielai-
džiaujama, kad R. Nixono gyve
nimo tikslas esąs sudaryti pilnos 
sąjungos sutartį tarp JAV ir kom. 
Kinijos. Žinoma tokiai sutarčiai 
įgyvendinti yra gana stambi kliū
tis — tai draugišM JAV ir Taiva-
no ar Kinijos respubl ikos 
santykiai. 

Tačiau R. Nixonas šią pasauli
nę kelionę neužbaigė Pekine. Pa
keliui į JAV, kaip pranešė BBC 
žinių tarnyba š.m. liepos 12d. R. 
Nixonas atsirado Maskvoje. Pra
nešėjas teigė, kad R. Nixonas 
Sov. S-je išbusiąs net 6 dienas, 
kaip buvusio JAV Sov. S-gos am
basadoriaus A. Dobrynino asme
ninis svečias. Klausytojams buvo 
priminta, kad R. Nixonas su H. 
Kissingeriu yra buvę detentės ar
chitektai. Dar daugiau, R. Nix-

onas su A. Dobryninu yra visada 
buvę labai jau draugiškuose san
tykiuose. Galimas dalykas, kad 
šios privačios kelionės metu R. 
Nixonas turės progą susitikti net 
su I-ju sek re to r iumi M. 
Gorbačiovu. 

Besiklausant šias britų BBC 
pranešėjo pastabas, nenoromis 
galvon užklydo mintis — R. Nix-
onas ne svečiuotis į Maskvą 
užsuko... Gal greičiau jis mėgins 
nuteikti komunistų vadus, kad 
dar šiais metais jie būtinai susi
tiktų su R. Reaganu, kaip jis su
sitiko VVashingtone su L. Brežne
vu. Jeigu šis susitikimas šiais 
metais tikrai įvyktų, tai R. Nix-
onas prie jo suorganizavimo būtų 
taip pat prisidėjęs. 

Edv . Ševernadze Londone 

Kaip matome, šių metų liepos 
mėnuo, kada saulutė žeria žemėn 
savo auksinius spindulius ir ska
tina piliečius ieškotis nuo karščių 
atvangos prie vėsinančių okeanų 
ar ežerų, y r a diplomat inės 
darbymetės laikotarpis. Keliauja 
ne tik prezidentai ir eks-preziden-
tai, bet ir Sov. S-gos užs. reik. mi-
nisteris Edvardas Ševernadze 
liepos 13d. atskrido į Anglijos sos
tinę. BBC pranešėjas pabrėžė, 
kad po dešimtmečio tai esąs pir
masis Sov. S-gos užsienio reikalų 
ministerio debiutas britų salose. 
Po 1976m. A. Gromyko kelionės 
į Angliją nė vienas užs. reikalų 
ministerijos aukštas pareigūnas 
nes i l ankė Anglijoje. Edv. 
Ševernadze jį sutikusiems Lon
dono aerodrome žurnalistams pa
reiškė, kad "jis atvyko į Londoną 
pasitarti su Anglijos vyriausybe 
dėl abiems kraštams svarbių nu
siginklavimo klausimų". 

BBC žinių komentatorius teigė, 
kad "dienraščio Time diplomati
nis korespondentas galvojo, jog 
E. Severnadzei rūpi sužinoti 
Anglijos vyriausybės pažiūrą ne 
tik nusiginklavimo, bet ir SDI 
programos pažanga bei ką anglai 
žino ir galvoja apie JAV vyriau
sybės pageidavimą dėl šių metų 
galimo vi ršūnių susit ikimo. 
Galimas dalykas, kad šis dar 
neišspręstas viršūnių susitikimas 
ir bus atskraidinęs E. Ševernadze 
į Londoną. Koks sutapimas — 
Anglijos premjerė M. Thatcher, 
kuri buvo Kanadoje liepos 13d 
išlydėta Kanados min. pirm. Mul-
ronu iš Montrealio nuskubėjo į 
namus. 

Visi ženklai lyg ir rodo, kad 
JAV ir Sov. S-gos viršūnių kon
ferencija galėtų įvykti šių metų 
lapkričio Washingtone ar New 
Yorke. 

(Tęsinys) 

Valandėlę pavažiavę, atsidūrė
me Log Cabin kurorte-stovykla-
vietėje Olympic valstybiniame 
parke, kuris apima beveik milijo
ną akrų. Prie Crescent ežero pri
statyta vasarnamių išnuomavi-
mui, toliau paskirta vieta palapi
nėms. Registracija tik per pietus; 
reikia valandą laukti. Ne pro
blema. Salone patogūs baldai, 
žurnalai, knygos, stalas su dide
lėmis šaškėmis — laiko gaišini
mui priemonių netrūksta. Susė
dome prie šaškių. Abu atpratę 
nuo šio žaidimo, bet greit taisy
kles prisiminėme. Šiam žaidimui 
nusibodus pažaidėme "vilkas ir 
avys". Abiejų žaidimų rezultatas 
tas pats — aš laimėjau antrą 
vietą, o Romas priešpaskutinę. 

Pagaliau gavom vietą savo pa
dangtei ištiesti. Laikas aprašyti 
Expo, nes čia yra elektros pri
jungimas. Po vakarienės, pasi
vaikščiojimas gamtos takeliu prie 
ežero. Ežerą supa pušimis apaugę 
kalnai, o pakrantėje labai daug 
laukinių ančių su ančiukais. 
Smagu gamtos grožiu gėrėtis, 
tačiau Romui už tai reikėjo skau
džiai užmokėti — sutino kojos 
riešas, sunku vaikščioti. Pasiliko
me čia dar vienai dienai pailsėti, 
gydytis. 

"Kalnuos dainuoja. . ." 

Antradienį važiuojame kalnų 
tarpekliais aplankyti garsios 
liūčių girios (rain forest) esančios 
šio parko pačiame viduryje. Kal
nai — apaugę įvairiais spygliuo
čiais medžiais. Kartkartėmis at
siveria niūrus vaizdas: miško pra
monės iškirsti akrai medžių, 
belikę tik apdeginti kelmai. Per 
Pirmąjį Pasaulinį karą preziden
tas Rooseveltas sumažino parko 
ribas, kas galėtų čia augančius 
kedrus kirsti lėktuvų statybai. 
Žiūrint į šiuos septynių šimtų su 
viršum senumo medžius, telieka 
džiaugt is , kad k a r a s ilgiau 
neužsitęsė. 

Už pusantros valandos priva
žiavome ir liūčių girią, kuri ski
riasi nuo panašių tropikinių 
miškų, nes čia daugiausia auga 
spygliuočiai medžiai. Per metus 
ši vietovė gauna vidutiniškai 142 
colius kritulių, daugiausia žiemos 
metu. (Palyginimui, Chicagoje 
per metus vidutiniškai iškrenta 
tik 35 coliai.) Toliau į vakarus e-
santieji Cascade kalnai apsaugo 
šią pakrantę nuo šalto oro, o iš 
vakarų pučia šilta oro banga, tad 
augmenija labai vešli. Jauni 
medeliai stiebiasi tiesiog iš 
nukritusių, pūvančių medžių. Sa
manomis apaugę kamienai, šako
mis driekiasi samanos, lyg vua

liai. Šios samanos — ne parazitiš
kos; maistą gauną iš oro ir lie
taus. Trumpai pavaikščiojus ir 
pasigėrėjus šiais medžiais, 
išvykome toliau į pietus. Čia ke
lias vedė Ramiojo vandenyno pa
krante. Miglota, bet būtinai rei
kia pakrante pavaikščioti, bangų 
ošimo pasiklausyti. 

Vaka re stovyklavome prie 
Quinault ežero, Hoh valstybinėje 
girioje. Vieta jauki, vienoj pusėj 
— ežeras, antroj — upelis. Neto
liese takas veda į kitą liūčių girią 
tačiau atstumas 13 mylių. Nesu-
sigundau eiti. 

"Išėjo tėvelis į mišką..." 

Trečiadienio popietė prabėgo 
keliaujant per miškus, kalnelius 
į Rainier kalną. Ledynais pasi
puošusi keturiolika su puse tūk
stančio pėdų aukščio viršūnė, pa
skendusi debesyse. Čia jau esame 
porą kartų anksčiau stovyklavę, 
viršūnę matę, bet ir šį kartą savo 
grožiu mūsų nenuvylė. Susiradę 
stovyklavietę, tvarkomės. Aplink 
— žmonių apstu. Šiame pietinia
me kalno šlaite iškrenta daugiau
sia sniego visame pasaulyje. 
1971-72 metų žiemą iškrito net 
devyniasdešimt trys su puse 
pėdos sniego! Žiemos metu, pieti
nis parko kelias buvo uždarytas. 
Vasaros metu, tūks tančia i 
keliauja per parką su kuprinė
mis. Bent aštuoni tūkstančiai 
lipa į kalno viršūnę. Tokiam lipi
mui reikia bent dviejų dienų ir 
pustrečio tūkstančio žmonių 
kasmet viršūnę pasiekia. 

Vakare amfiteatre programa-
filmas apie pasaulio paukščius. 
Po programos susitikome su vie
nu kanadiečiu kaip ir mes grįž
tančiu iš Expo. Valandėlę pasida
linome įspūdžiais, palyginome A-
merikos ir Kanados gyvenimą. 

"Kur lygūs laukai. . ." 

Ryte lyja, o po pastoge stalo 
nėra, persunkus atsinešti. Teko 
pečiuką ant kelmo užkurt i , 
pusryčiams virti. Nedelsdami 
šlapią padangtę suvynioję, 
išvažiavome. Kelias per parką, 
r ū k a s , vis kylame aukštyn. 
Važiuojant penkių tūkstančių 
pėdų aukštumoje labai nejauku, 
kai kelio nematyti žinant, kad 
šone skardžiai, o aukštesnių 
barjerų nėra. Kai po truputį 
nusileidome iki trijų tūkstančių 
pėdų, rūkas išnyko, nes tai 
iš tikrųjų buvo debesys. Dar vis 
lyja, bet nors kelią matome. 
Išvažiavę iš parko pasukome į 
rytus. 

Šios dienos t iks las — 
(Nukelta į 5 psl.) 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
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— Pasisakė, kad esą nuo Gruzdžių, iš Rakan
džių kaimo, o a tvaž i avę piršliais. 

— Kuris piršlys? — pasiteiravo Elzė. 
— Aišku, kuris! T a s , kuris vyresnis, vyras gal 

penkiasdeš imt metų, i r ka lba kaip piršliui pridera. 
— Tai t a s p ienburn is jaunasis? — stebėjosi Elzė. 
— Ne toks j a u p ienburnis , o tik j auna i atrodo. 
— Jei t ik toks jaunik is , į seklyčią nė kojos neke

liu! — užprotestavo Elzė. 
— Ta ip negal ima! — kalbėjo tėvas. — Pat inka 

a r ne — priimti žmogų reikia. Atvažiavo ir išva
žiuos. Ateik ir tu , Juzepa , tu mums tokia pat viešnia, 
k a i p jie svečiai. Visi susir inksim, pasikalbėsim, po 
burnelę išmesim, kaip tokiais atvejais i r pridera. 

Elzė, Juzepos pr ikalbėta , pagaliau sutiko eiti 
prie svečių. Ta ip esą p r i imta , kas atvažiuoja — tas , o 
pr i imti r e ik i a ka ip papro tys reikalauja. 

Juzepa buvo pripratusi prie įvairių kompanijų, 
juk dvare t a r n a v o , s u svetimais žmonėmis dažnai 
sus idurdavo ir ne tik s u papras ta is kaimiečiais, bet ir 
su ponais i š didelių dvarų, o neretai ir su kunigais ja i 
tekdavo susit ikti ir žodį tar t i . Tai ir dabar , vos tik 
įėjo, kalbą tuoj su r ado . Apie ūkį. apie šeima pasi
te i ravo, pak lausė jaunojo, ar daug brolių turi. 

Tuoj v iskas paaiškėjo, nes už jaunikį piršlys 
a t sakė , ir t a i p j a u išsamiai , žodžių nepagailėdamas, 
smulkmeniškai padėtį nušviesdamas, jog geriau ir 
nereikėjo. 

— Ką jau, tamste le , Pranciškus, va, jaunesny
sis, o už jį vyresnis brolis lieka ūky. Bet a n a s neran-
&us prie vedybų, jau per trisdešimt metų persiri tęs, o 
d a r piršliais nėra išvažiavęs. Užtat m a m u n ė , duok 
jai , Dieve, sveikatos, užsispyrė ir Pranciškų piršliais 
išsiuntė, sako, i r tu iš metų išeisi, ir ka ip brolis 
pasensi , t ada nė merginos į tave nebežiūrės. O kuri 
norės į ūkį seną berną užsiimti. Dabar Pranciškui 
pa t s metas pradėti po gėlių darželį da i ry t i s ir sau 
lelijėję išsirinkti, nes dvidešimt penktus metus 
baigia . 

— O aš j a u dvidešimt šeštuosius baigiau, — 
atsiliepė iki šiol tylėjusi Elzė. 

— Tai gerai, Elziuke, pradžiugo piršlys, — 
vienas turi būti vyresnis . Juk turės kuris nors 
gyvenimo laivelį vairuoti , o kuris vairuos — kam Čia 
svarbu. 

Tėvas nieko į tai neatsakė , tik klausiamu žvilgs
niu į Elzę dirstelėjo ir pagalvojo: ką ta merg ina dar 
išsigalvos, ims save sendint i prie žmonių! To dar 
nebuvo... 

Elzė po to j a u netylėjo. J i vis pr is i ta ikydavo į 
pašnekesį įsiterpti, vienu ar kitu klausimu pasisa
kyti . Kai j aunas i s dar nebuvo burnos a tvėręs , ji 
nieko nesivaržydama tarškėjo neblogiau už tetą 
Juzepa , nes pasijuto už tą lėtą vaikiną daug 
prašmatnesnė . 

Svečiai ilgai nebuvo. Nors iš šeimininkų pusės 
nieko netrūko, jie laba i gražiai piršlius priėmė, tie 
galėjo pasijausti kaip namie, bet turbūt atvykėliai 
nujautė, kad t a kelionė be reikalo buvo da ry ta . 

Ats isveikindamas piršlys priminė: 
— Viskas pr iklauso nuo tėvelio rūpintojėlio ir 

nuo mergelės lelijėlės. Ir jeigu žinią tėvelis norės 
duoti, tai tegu neužmirš ta Martyno S toškaus iš 
Rakandžių, nes tai aš, o aš tos žinios lauksiu, kaip 

saulelės patekant . Lauks ir mūsų bernelis dobilėlis. 
Ar ne ta ip , Pranciškau? 

Pranciškus nuleido akis ir sumurmėjo: 
— Lauksiu ir aš... — Daugiau žodžių nesurado. 
Svečius seklyčioje užėmusieji išlydėjo juos ir į 

kiemą. Iš trobos išėjo J a n e su Maryte. Jaunos mergi
nos nebeiškentė tokius retus svečius iš arčiau 
nepatyrinėjusios. Kai brikelė su dviem vyrais išrie
dėjo iš kiemo, pirmoji prabilo Marytė: 

— Taigi kad jaunas , kaip man iškart pasirodė... 
— Net gaila žiūrėti, ka ip jam sunku žodį ištarti. 

Toks tai tikrai neapsives, — nusprendė Juzepa. 
Piršliai merginoms gero įspūdžio nepaliko, bet 

tėvas ki taip galvojo. 
— Nesvarbu, kokie tie piršliai, svarbu, kad 

atvažiavo. Paeis kalba, kad jau lankosi, susidomės ir 
daugiau, o tarp visų kitų pasirodys ir tikrasis. 

Teta Juzepa sutiko tris dienas pas Pleškius 
praleisti su sąlyga, kad merginos jos dykos nelai
kys, o su ras kokį darbelį. 

— Teta, nenuobodžiausi. Pasikalbėsim, pasiro-
kuosim, o darbų pas mus netrūksta. 

J a u kitą dieną Elzė, likusi troboje viena su 
Juzepa, užvedė kalbą jai rūpimu klausimu: 

— Teta, kas tave atbaidė nuo vedybų? Tėtis 
pasakoja, kad jaunystėje buvai graži mergina. 

— Manau, kad vyriausia priežastis buvo netur
tas . Ištekėti galėjau tik už samdinio, kaip aš pati , ir 
pradėti grytelninkės vargus . Grytelninkų gyveni
m a s niekad neviliojo, t ad ir nepasiryžau tokiam 
žingsniui. Jeigu būčiau turėjus nors pusę to. ką tu 
dabar turi, būčiau susiradus sau patinkamą bernelį 
ir ištekėjus. 

Elzė atsiminė Antaną, kuris buvo nuo jos 
nusigręžęs, ir atsidususi tarė: 

— Labai sunku gauti tą. kuris patinka. 
(Bus daugiau* 



DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. liepos mėn. 23 d. 

ATSISVEIKINIMAS 
SU AtA VYSKUPU 

ANSU TRAKIU 
" Birželio 23 dieną, pirmadienį, 
j iūdna žinia kėlėsi su saule. Vys
kupo Anso Trakio mirtis lyg 
Jaibas perskrodė Chicagą. Radio 
bangomis į liūdna pranešimą an
tradienio ryte atsiliepė Vilnius. 
Trumpas telefoninis pasikalbėji
mas buvo skubiai nutrauktas, ne
baigus sakinio. Lietuva liūdi — 
Skambėjo balsas. 
I Kad vyskupas Ansas Trakis 
buvo įtrauktas į žymiųjų asmenų 
sąrašą, parodo „Chicago Tri
būne" ir „Sun-Times" tilpę 
Straipsniai apie velionį. Redakto
riai paruoštą medžiagą paėmė iš 
Savo bibliotekų archyvų, kur lau-
fcia eilės parašytos žymiųjų 
įmonių biografijos. Jie tik pa
skambino velionio šeimai ir 
straipsnį perskaitę paklausė, ar 
datose ir pareigose nėra klaidų. 
Visa kita buvo parašyta. Reikėjo 
Cik mirimo datos, laidotuvių 
S i gos. 

. Birželio 25d., trečiadienį vaka
re, buvo atsisveikinimas su velio
niu. Evangelikų liuteronų Tėviš
kės bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Netilpo ir apatinėje salėje, kori
doriuose, laiptuose. Išdalintuose 
geltonuose lapeliuose surašyta 
atsisveikinimo eiga: giesmės, 
Švento Rašto ska i tyma i , 
pamokslai . Ti tul iniame lape 
sūnaus Martyno piešinys su 
Klaipėdos švyturiu ir Tėviškės 
bažnyčios fasadu. Paraštė — 
Diev ui—tėvynei-ai timui-ifimai. 
* Po giesmės ''Džiaukis, mano 

siela, džiaukis", invokacijos su 
psalme ir malda, buvo Švento 
Rašto skaitymas: Apreiškimas 
Jonui 7:9-17: "Paskui regėjau: 
štai milžiniška minia, kurios 
niekas negalėjo suskaičiuoti, iš 
visų giminių, genčių, tautų ir 
kalbų..." 

Su a.a. vyskupu Ansu Trakiu 
atsisveikino 24 visuomenininkai, 
kunigai, įvairių religijų atstovai. 
Visiems jis buvo meilės švyturys, 
broliškumo simbolis. Jis buvo di
delis balfininkas, su juo atsisvei
kino Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė, kurios žodžiuose buvo 
išsakyta velionio visuomeninio 
gyvenimo dalis: "Vyskupas An
sas Trakis buvo visų žmonių ger
biamas ir mylimas, nes jis mylėjo 
žmogų. Giliai nuliūdę ir su 
graudžiomis širdimis susirinko
me atsisveikinti su kilnia asme
nybe, ilgamečiu bendrų idealų ir 
konkretaus šalpos darbo puoselė
toju va rgs t anč ių tautiečių 
bičiuliu, Lietuvių evangelikų liu
teronų vyskupu, Tėviškės parapi
jos steigėju ir klebonu, kurį taip 
nelauktai ir netikėtai palietė mir
ties angelų sparnai. A.a. vysku
pas Ansas Trakis buvo ilgametis 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo vicepirmininkas, 
pirmininko pavaduotojas, organi
zacijos direktorius ir socialinių 
reikalų vedėjas. Jis buvo mūsų 
visų Amer ikos balfininkų 
draugas ir mokytojas. Mums 
visuomet buvai pozityvaus sai-

A.a. vyskupas Ansas T r a k i s 

kingumo įsikūnijimas, tyros min
ties šaltinis, giedrios nuotaikos 
spindulys, mielaširdingumo bro
liui nelaimėje versmė. Kiek
viename centro valdybos posėdžio 
atidaryme pasigesime jūsų pras
mingos, gražios maldos ir palai
mos mūsų sprendimuose bei dar
buose. Amžinai mūsų at
siminimuose liks jūsų pasakytas 
įspūdingas artimo meilės pamok
slas Balfo 40 metų jubiliejiniame 
seime Washingtone. Šioje Ameri
kos dižiulėje katalikų bazilikoje, 
kur vyko šis istorinis minėjimas, 
jūs lietuvių evangelikų vyskupas 
buvote iškvies tas bazilikos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Juno Beach, FL 

Vladui Kulpavičiui — 90 metų 

Vladas Kulpavičius gimė 1896 
m. liepos 16 d. Rygštonių km., 
Šimonių v., Panevėžio apskr. iš 
susipratusių patriotų tėvų Emili
jos ir Jono Kulpavičių, kurie buvo 
susilaukę keturių vaikų — dviejų 
sūnų ir dviejų dukterų. Vladas 
buvo vyriausias šeimoje. Vladas, 
baigęs pradžios mokykla, lankė 
Panevėžio gimnaziją ir baigė 4 
klases. Buvo pašauktas trejiems 
metams j rusų kariuomenę. Buvo 
užsitarnavęs karininko laipsnį, o 
vėliau paskirtas pulko vado ad
jutantu. Pulko vadas buvo senas 
žmogus. Turėjo jauną, gražią 
žmoną, kuri Vladui sakydavo, 
kad esanti lietuvių ki lmės. 
Prasidėjus pirmam pasauliniam 
ka ru i . pulko vadas , 
besirūpindamas savo ir savo 
žmonos likimu, visas pulko teises 
ir pareigas pavedė Vladui. Kad 
pu lkas bijotų ir k l ausy tų 
parėdymų, Vladas užsiaugino 
didelius ūsus ir dar didesnę 
barzdą. Pulkas stovėjo Estijoj. 
Vladas jį pervedė prie Austrijos 

s ienos. Užpuolė vokiečių 
l ėk tuva i , o rusa i tada dar 
neturėjo lėktuvų. Per kelias 
dienas vokiečiai, taip žemai 
skrisdami, nuklojo visą lauką 
kareivių lavonais. Jis jų labai 
gailėjęs. 

V ladas , š imtaprocent in is 
aukštaitis, iš prigimties yra labai 
kilnios, jautrios sielos žmogus. 
Kada t ėvų ūkyje būdavo 
ske rdž i ama k iau lė , ta i jos 
gai lėdamas prasišalindavo iš 
namų. O kada buvo papjautas 
gražus avinėlis, jis verkęs ir jo 
mėsos negalėjęs valgyti. 

Rusijoj k i l u s revoliucijai. 
Vladas laimingai sveikas grįžo į 
Lietuvą. Tuojau įstojo savanoriu 
į Marijampolės batalioną. Buvo 
paskirtas kariuomenės tiekimo 
v i r š i n i n k u . 1920 metais 
susituokė su Šimonių pradžios 
mokyklos mokytoja Albina 
Malinauskaite. Abu buvo paskir
ti Baisogalos pradžios mokyklos 
mokytojais, — Vladas mokyklos 
vedėju. Susilaukė keturių sūnų. 
kuriuos išauklėjo susipratusiais 
lietuviais, o vėliau jiems suteikė 
galimybę baigti aukštąjį mokslą. 

1932 m e t a i s Vladas buvo 
i š r i n k t a s Šėtos valsčiaus 

viršaičiu. A. Pil ipavičius, 
gyvenęs Šėtos apylinkėje, pasako
ja, kad caro laikais Sėta buvo 
tamsi ir juoda. Vladas tuojau 
iškėlė turgų į priemiestį. Išgrindė 
gatves ir padarė šaligatvius. 
Balas , r a i s tus ir l iūnus 
nusausino. Sutaisė viso valsčiaus 
kelius, kurie pavasarį ir rudenį 
buvo neišvažiuojami. Aikštes ir 
laukų pakeles apsodino 
medeliais. Visa tai rodo, koks 
Vladas buvo darbš tus ir 
sumanus. Vietos gyventojai jį 
mylėjo — per eilę metų jis buvo 
i š r enkamas toms pačioms 
pareigoms. Deja. komunistų fron
tui artėjant, 1944 m. Vladas su 
šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Karui pasibaigus, po visų tų 
Vokietijos stovyklų vargų ir 
nelaimių 1949 metais su šeima 
atvyko į Ameriką. Eilę metų 
buvo Balfo iždininkas ir sandėlio 
vedėjas. Vladas iš jaunų dienų 
labai įdomėjosi lietuvių liaudies 
menu. Kur tik būdamas ir laiko 
turėdamas drožinėjo iš medžio 
įvairius meno kūrinius. Šis 
įgimtas talentas jį lydėjo per visą 
jo gyvenimą. Ir dabar , j au 
sulaukės 90 metų, vis dar kuria. 
Jis yra sukūręs tūkstančius 
gražiausių lietuvių tautos meno 
kūr in iu : Dievo Motinos 
s ta tu lė l ių , jos paveikslų, 
rūpintojėlių, kryžių, Lietuvos 
herbu ir daug kitų. Ir visa tai yra 

dekano p rab i l t i p a s a u l i o 
didžiausioje katalikų šventovėje. 
Lenkiame nuliūdusias galvas 
prie tavo karsto ir tar iame grau
dulingą iki pasimatymo. Pal ikęs 
Amerikos žemę, kurios žmonių 
laisvės idealus tu branginai ir gi
liausiai jautei ir išgyvenai jų sto
ką priešų pavergtai tavo pirma
pradei tėvynei Lietuvai. Bendro 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
vardu, centro valdybos, direkto
rių, narių ir rėmėjų bei asmeniš
kai savo ir vyro reiškiu giliausią 
užuojautą žmonai dr. Adelei, 
sūnui Martynui, jo žmonai ir duk
relei, seseriai, broliams ir gimi

nėms, ta ip pat visiems Lietuvių 
Evangelikų liuteronų bažnytinės 
bendruomenės nariams, Tėviškės 
parapijos tarybai ir parapijai," 
baigė atsisveikinimą Balfo pirmi
ninkė Marija Rudienė. 

Birželio 26d. po pamaldų buvo 
palydėtas į tautines kapines. I pa
maldas taip pat susirinko labai 
daug žmonių, kaip trečiadienio 
vakare į atsisveikinimą. Pamal
dos užtruko dvi su puse valandos. 
Keturi pamokslai, Šv. Rašto skai
tymai, giesmės, solo ir choras lyg 
trumpino minutes ir nesijautė nei 
vasaros karščio, nei skubančio 
laikrodžio takšėjimų. Susikaupi
mas, malda ir įsigyvenimai rišo 
su žmogumi, kuris, anot Marijos 
Rudienės, buvo lietuvis iš didžio
sios raidės. Neteko laidotuvėse 
matyti tiek daug jaunimo, jau
nųjų akademikų, jaunosios kar
tos vyrų ir moterų. 

Jei mes ašaromis išsakome 
savo jausmus, atsisveikinant su 
vyskupu Ansu Trakiu, rodos, 
ašaromis paplūdo Tėviškės baž
nyčios maldos namai. Verkė aša
rodami, verkė ir be ašarų. Ilga 
eilė Tėviškės parapiečių, ilga eilė 
Balfo centro valdybos narių su 
pirmininke Marija Rudiene, di
rektoriais, balfininkais. Ketvirta
dienį kaip tik turėjo įvykti Balfo 
centro valdybos birželio posėdis. 
Nebeišgirdome posėdžio pradžioje 
vyskupo Trakio maldos žodžių, 
nebematėme jo giedrios 
nuotaikos ir rūpesčio, kaip padėti 
artimui. Ir mūsų išgyventi jaus
mai, išlietos ašaros tegu pasipuo
šia paminklu tęsti jo darbus. 

Vyskupą Ansą Trakį į kapines 
palydėjo 120 automobilių. Kapi
nėse laidojimo procesija taip pat 
buvo pamaldžiai ir jausmingai į-
spūdinga. Akių ašaros užliejo ka
pinių klonį. 

Vytautas Kasniūnas 

CLASSIFrED GUIDI1 

paplitę po platų pasaulį, garsin
dami lietuvių tautos meną. 1965 
m. New Yorkė' Vladas įsteigė 
meno dirbtuvę. Meno ansambliai 
turėjo tik vieną gitarą. Vladas jų 
padarė 37, kurios buvo geresnės 
ir gražesnės. Vladas dvejose 
l ie tuvių bažnyčiose į r e n g ė 
gražius, lietuviškais motyvais 
altorius ir pastatė du kryžius. 
Vladas su savo g y v e n i m o 
palydove Albina 1974 m. ap
sigyveno pas mus gražiausioj ir 
ramiausioj Floridos vietovėj . 
Vlado sūnus a rch i t ek t a s dr. 
Alfredas, L i e t u v i ų 
Bendruomenės Pa lm Beach 
apylinkės valdybos kviečiamas. 
1984 metais lietuvių kapinėse 
pa s t a t ė gražų p a m i n k l ą su 
Lietuvos herbais ir stambiu įrašu 
Mylimai Lietuvai. Paminkle yra 
ir antras anglų kalba į rašas — 
Padėka Amerikai. 

Š. m. liepos 12 d. J . 
Jokubai t ienės rezidencijoj J. 
J a k u b a u s k o in ic ia tyva buvo 
surengtas Vlado pagerbimas . 
Atsilankė gražus būrys Vlado 
gerbėjų. Jokubait ienė Vladui 
prisegė raudoną rožę. Albinai 
įteikė gražių gėlių puokštę ir 
pasakė t rumpą , g raž ią 
sveikinimo kalbą. Sveikinimus ir 
nuoširdžius linkėjimus pareiškė 
J. Jakubauskas, L.B. Palm Beach 
apyl inkės v icep i rm. L. 
Staškūnas, dail. E. Trečiokas, A. 
Pilipavičius, inž. S. Jameikis , Z. 
Strazdas, V. Šalčiūnas. Bendru 

raštu sveikino Vladą jo sūnūs 
Alfredas, Vytautas ir Kęstutis, jų 
žmonos Nora, Giedrė ir Rima, 11 
a n ū k ų ir 7 proanūkai . 
Sve ik in imas palydimas 
Brazdžionio eilėraščiu — Lietuva, 
kai aš tave tariu, /Prieš akis 
sumirga raštų raštai, /Ir pilna 
p a d a n g ė vytur ių / i r linų 
žydėjimas be krašto. 

Neseniai jie buvo aplankę tėvą, 
jam susirgus ir darant keturias 
operaci jas . J i e yra dėkingi 
Jakubauskui, kuris 23 dienas 
slaugė Vladą. Jie taip pat dėkingi 
sol. O. Jameikienei , kuri 
rūpinasi, veža pas gydytojus jų 
motiną Albiną. 

Po gausių ir skanių vaišių visi 
sugiedojom Vladui Ilgiausių 
metų. Vladas nuoširdžiai 
padėkojo už šį jo tokį gražų 
pagerb imą Jakubauskui , 
J o k u b a i t i e n e i , visiems jį 
sveikinusiems ir už dovanas. 
Labiausiai esąs dėkingas savo 
mielai Albinutei, kad ji jam kas
dien duodavusi penkis kartus 
valgyti. Jo senelis gyvenęs 105 
metus. Turįs viltį senelį pasivyti. 

Jakubauskas padėkojo savo 
talkininkėm A. Jakubauskienei, 
J. Jokubaitienei, A. Pilipavi
čienei, A. Pažėrienei, M. Gin-
cienei ir J. Šalkauskienei. 

Visi džiaugiamės, kad mielas 
Vladas vėl yra visiškai sveikas ir 
l i n k s m a s g r i s t a prie savo 
numylėtos kūrybos. 

P. Mikšys 

Dalis svečių J. Jokub.utienės rezidencijoje, pagerbiant VI. Kulpavičių jo 90 metų amžiaus suka*-* 
tyjV l'trmojt t-ilėje vidury "ėdi sukaktuvininkas VI. Kulpavičius su žmona Albina. 

Nuotr J . Garlos 

PADĖKA 

Chicagos Amerikos Lietuvių Taryba yra dėkinga lietu
viškai visuomenei už jos paramą dalyvaujant mūsų su
ruoštame Tragiškųjų Birželio mėnesio Trėmimų minėjime 
ir visiems prie šio sėkmingo minėjimo prisidėjusiems savo 
darbu. Ypatingą padėką išreiškiame J.E. Vysk. V. Brizgiui 
už Šv. Mišių atnašavimą ir pamokslą, Kleb. Kun. A. Za
karauskui už leidimą naudotis Jo vadovaujamos Šv. M. 
Marijos parapijos Bažnyčia ir salės patalpomis, Parapijos 
chorui ir dirigentui A. Linui, a.a. J .E. Vysk. A. Trakiui 
už pamaldas Lietuvių Liuteronų Parapijos Bažnyčioje. 
Akademinės dalies pagrindiniam kalbėtojui P. Vaičekau
skui už turiningą paskaitą, meninės dalies atlikėjoms 
Dainuojančiom Žemaitėms Bronei Stravinskienei, Dainai 
Varaneckienei, Aldonai Underienei ir Jų vadovui Kazi
mierui Skaisgir iui , meninės programos pravedėjai 
Ramunei Tričytei,Vyt. Didž. Moterų ir Vyrų Šaulių Rinkti
nei ir Jos Pirm. V. Išganaičiui už vadovavimą vėliavų 
pakėlimo i šk i lmėms ir visoms organizacijoms už 
dalyvavimą pamaldose su vėliavomis, lietuviškai spaudai 
bei radijo valandėlėms už šio minėjimo garsinimą 

HELP WANTED RE AL ESTATE 

PART TIME 
VETERINARY ASSISTANT 
Mon. Tues. Wed. Fri. evenings 

:30. Ali day Sat. 7:30—5:00. 
Duties include kennel and generai 
cleanup, some lab vvork, x-rays, 
and assisting doctors. 

Located near north side: 
McKilIip Animal Hospital 
2867 N. Clark 

Mušt be conscientious, reliable 
and able to vvork extra hours 
occasionally. 

CONTACT: 
DR. ANTANAS BRIZGYS 

248-7266 

VVAITRESSES VVANTED 
2656 VV. 71 st Str. 
Call 434-9666 
Ask for Irene 

laikoma pensininkė moteris iš 
Chicagos apylinkės būti kompanione 
vyresnei moteriškei našlei gyvenančia: 
žiemos laiku Hot Spiings, Ark. Reikėtų 
padėti namų ruošoje ir maisto paruošime 
Duodamas kambarys, maistas ir mažas 
atlyginimas. 

Teirautis: 
A.G. 
108 McNahan Dr. 
Hot Springs, Ark. 71913 

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

A V I L I M A S 
M O V 1 N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
r - -
JiO<"( 20% — 3**ri ptgiait. niokfsM 
iž apdraudę nuo ugnies ir auumio 

tūlio p;i» m u-i.. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208'/o West 95th Street 

L _ Tel. — G A 4-8654 

* o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

MASTER PLUMBING 
Lteensed, Bonded, Iasured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos. plyt 
teles. KarSto vjndtns tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardf ir tele
foną — 'ietuviškai. 

SERAPINAS — -Ęel. 636-2960 

Pi *i». KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar paiduoti 
narncį mieste ir pr iemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTCRS 

6529 S. KED2IF 
7 7 8 2 2 3 3 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVN1MO 
MASINAS 1P SAl VYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T a 585-6624 po 5 aL vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygcs. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
c.delis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka S6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasir inkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , 

Chicago, IL 64629 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

šis leidinys skirtas šeinių t rad ic i joms, kur ios yra tur t ing iaus ios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų ku l tū rose. Čia aps i r ibo jama 
šeimos kū r imo vyksmais, pradedant n u o pažint ies, e inant p r ie 
sutarties ir santuokos, baigiant san tuok in iu vaisiumi — k ū d i k i u 
bei jo u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St., Chi; afjBv II. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% va/sf. mokesčio. 

Pranešame, kad iš spaudos išėjo nauja Algimanto Kezio fotografijų 
knyga LITHUANIA - THROUGH THF WALL Knyga didelio formato. 
105 puslapiu su nuotraukomis apie Lietuva, kurias Kezys padarė, 
lankydamasis Lietuvoje 1983 metu rudeni. Tai dešimties dienu tru
kusios viešnagės Lietuvoje fotografinis dienoiaštis su paties fotografo 
anglu kalba parašytais komentarais apie lankytas vietas — Vilnių. 
Kauna. Trakus. Anykščius. Rumšiškes, .l/anga knyeai parašė Kazys Al
menas, išleido Loyola University Press Čikagoje, gaunama ..Drauge" ir 
pas platintojus. 

Kaina su persiuntimu: $17.50 Illinois gyventojai: $18.78 



MIELI 
PASAULIO I 
LIETUVIAI 

Padėkite baigti penkerius 
metus trukusi Lituanistikos 
katedros steigimo darbą ir iki šių 
metų rudens surinkti likusius 
55,000 doi. 

1981 metais pasirašėme sutartį 
su Illinois universitetu Chicago-
je, įsteigdami pirmąją ir amžiną 
Lituanistikos katedrą laisvajame 
pasaulyje su 750,000 dol. fondu 
(„Endowment"). Pats univer
sitetas skyrė 150,000 dol., o mes 
pasižadėjome, kad pasaulio 
ietuviai per 5 me: -is surinksime 
600,000 dol. 

Pusę tos sumos įmokėjus 
(300,000 dol.), 1984 metų rudenį 
pradėjo veikti amžina Li
tuanistikos katedra su pir
maisiais 3 aukštojo lituanistikos 
mokslo aspirantais („graduate 
students"), siekiančiais magistro 
ir daktaro laipsnių. Jai vadovau
ja prof. dr. Bronius Vaškelis. 
1986 metais lituanistikos mokslo 
laipsnių siekia jau 9 aspirantai. 

Sėkmingai veikianti Lituanis
t ikos katedra yra didžiulis 
mokslinis ir kultūrinis laimė
jimas, garbė ir pasididžiavimas 
ne tik išeivijos lietuviams, bet 
ir visai lietuvių tautai. Ji rodo 
pasauliui mūsų meilę lietuvių 
kalbai, mokslui, kultūrai ir 
pasiryžimą visokiais būdais 
kovoti už Lietuvos laisvę. 

Daugelio lietuvių darbo, 
pasišventimo ir aukų dėka iki 
1986 metų liepos mėnesio iš 2,570 
asmenų ir organizacijų pasauly
je pinigais ir pažadais Li
tuanistikos katekros fondas gavo 
apie 545,000 doi. (įskaitant šiais 
metais JAV Lietuvių Fondo 
paskirtus 20,000 dol.). Trūksta 
tik apie 55,000 dol. 

Dar kartą prašome geraširdžių 
lietuvių ir organizacijų padėti 
visų bendromis jėgomis surinkti 
likusius 55,000 dol. Visi aukoto
jai bus įamžinti, jų vardai ir 
pavardės ar organizacijų 
pavadinimai įrašyti į Li
tuanistikos katedros garbingą 
aukotojų knygą. Paaukoję 50 dol. 
ar daugiau gaus specialius 
padėkos diplomus. Paaukoję 500 
dol. ar daugiau bus įrašyti į Li
tuanistikos katedros garbės 
lentą Illinois universitete 
Chicagoje. Visiems aukotojams iš 
anksto dėkojame. 

Visos aukos Lituanistikos 

Su palapine... 

(Atkelta iš 3 psl.) 
pervažiuoti Washingtono valstiją. 
Aplinka po truputį keičiasi. 
Dingsta majestotiški kalnai. Šioje 
Cascades kalnyno pusėje kalnai 
be medžių, apaugę l y g 
kuokštėmis kažkokiais 
krūmokšniais. Žolė išdžiūvus. 
Nors lyja, bet ūkiuose laukai 
laistomi purkštuvais. Keista. 
Netrukus pasiekėme Yakima 
slėnį ir miestą. Ši vietovė skaito
si Amerikos obuolių sostinė. 
Sustojome vaisių nusipirkti. 
Saldžios vyšnios, didžiulės ir po 
59 centus svaras. Panašios 
vyšnios Kanadoje kainavo 1.99 
dol. Toliau važiuojame nauju 
greitkeliu. Šonuose dar matyti 
pelenų, likusių nuo St. Helens ug-
niakalnio išsiveržimo prieš 
šešerius metus. Taip popietė ir 
praėjo — pelenai, lygumos ir lie
tus. Automobilių neperdaug, 
lengvas važiavimas, nuobodu. 

Ties Spokane miestu pasukome 
į šiaurę, į Farragut valstybinį 
parką. Šis parkas buvo įkurtas 
labai atsitiktinai. Per Antrą 
Pasaulinį karą čia buvo antra 
didžiausia pasaulyje laivyno 
treniruotės bazė. Po karo bazė 
buvo uždaryta. Vietiniai , 
atkreipę dėmesį į šios vietos gam
tos grožį, žvėrių apstumą, gavę iš 
valdžios šią vietą įkurti parką. 
Graži vieta, tik vis dar lyja. Pa
dangtę sustatę susėdome vakaro
ti. Po valandėlės, šal imais 
pamatėme labai gražią stirnutę 
vaikščiojant. 

Liepos 11d., rytas vėsokas, bet 
saulėtas. Išdžiūvo padangtė ir 
rankšluosčiai. Laikas susipakuoti 
ir vykti j Glacier National Parką. 
Sudiev. 

katedrai gali būti nurašytos nuo 
pajamų mokesč ių JAV ir 
Kanadoje („tax deductible" ID 
No. 36-3097269). Prašom aukas 
rašyti Li thuanian Worid Com-
munity F o u n d a t i o n vardu ir 
siųsti į PLB Fondo raštinę šiuo 
adresu: 

Lithuanian World Communi-

ty Foundat ion 5620 So. Clare-
mont Ave.,Chicago, IL 60636 
USA 
Vytautas Kamantas 
PLB fondo pirmininkas 
Nijole Balzariene 
PLB fondo reikalų vedėja 
Juozas Lukas 
PLB fondo iždininkas 

A.tA. 
ONA SULAITIENĖ 

Po sunkios ligos mirė 1986 m. liepos mėn. 20 d. 9:30 vaL 
vakaro, sulaukusi 89 metų amžiaus. 

Gimė ir gyveno Kybartuose, Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 36 metus. 

Nuliūdime paliko sūnus Alfonsą, Juozą ir Edvardą su 
šeimomis; mirusio sūnaus Broniaus šeimą, seserį ir du 
brolius su šeimomis Lietuvoje ir kitus gimines ir pažįsta
mus. 

Kūnas bus pašarvotas liepos mėn. 23 d. trečiadienį nuo 
3 iki 9 vai. vakaro Petkaus koplyčioje 1410 S. 50 Ave., Cice
ro, Illinois. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos mėn. 24 d. 9 vaL 
ryto iš koplyčios bus nulydėta į Šv. Antano parapijos bažny
čią. Po pamaldų bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

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

Nuliūdę: Sūnūs su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 863-2108. 

PADĖKA 
A.fA. 

BRUNO DAPKUS 
13 d. Mano mylimas brolis mirė 1986 m. birželio 

palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkoju gerb. kun. V. Zakarauskui už mal

das koplyčioje, už šv. Mišių auką ir palydėjimą velionio į 
amžiną poilsio vietą. 

Esu labai dėkinga kun. J. Juozevičiui ir Lietuvos Dukte
rų draugijai už sukalbėtą rožinį ir solistui Braziui už giesmes 
bažnyčioje, 
rų draugijai už giesmes bažnyčioje. 

Nuoširdus ačiū už šv. Mišių aukas ir kitas aukotas 
intencijas velionio prisiminimui. Dėkinga savo artimie
siems už gėles prisiųstas paskutiniam atsisveikinimui. 

Lieku dėkinga grabnešiams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie užjautė mane liūdesio valandoje ir 
palydėjo velionį į Šv. Kazimiero liet. kapines. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui Donald Petkui už rūpes
tingą ir malonų patarnavimą. 

Liūdinti Sesuo Jadvyga su še ima. 

A.fA. 
ONAI SULAITIENEI 

mirus, Jos sūnui, mūsų mielam draugui JUOZUI, 
marčiai ALDONAI, anūkei DALIAI ir sūnums AL
F O N S U I ir EDVARDUI bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 
F. ir N. Taruliai 
Audra, Vytenis, Nina, Andrius ir Janina Petrušiai 
Halina Bagdonienė 

A.fA. 
ČESLOVUI GEDGAUDUI 

mirus, žmonai ELENAI, sūnums ALGIUI ir VY
TAUTUI ir g iminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Katarina ir Jonas PeČkaičiai 

A.tA. 
Teisininkui 

BRUNO DIONYZUI WILDE 
mirus, jo žmonai teis. STANISLAVAI WILDE-CER-
KAUSKAITEI, sūnui advok. RAIMUNDUI ir ki
tiems g iminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Chicagos lietuviai teisininkai 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame 

pasaulyje. 
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukodami TAUTOS FONDUI, paremsite ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir informacijos apie tikrą padėtį 
ok. Lietuvoj skleidimą. 

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

Žmogus, kuris neįstengia 
ginti savo principų ir kurs gė
dijasi pravesti gyvenime tai, 
kuo tiki, yra silpnuolis. 

Bl. Pascal 

Tie, kurie priklauso nuo savo 
prosenelių nuopelnų, ieško me
džio šaknyse vaisių, kuriuos 
turi išauginti sakos. 

Barroiv 

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. liepos mėn. 23 d. 

f A.tA. 
Vytautas Krikščiūnas 

staigiai ir netikėtai mirė liepos 19 d. Gyveno Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Raudonpamūšyje, Biržų apskr. 
Amerikoje išgyveno 37 metus. Lietuvoje liko teta Elžbieta 
Jasėnienė ir kiti giminės. 

A.a. Vytautas buvo baigęs architektūrą Illinois valsty
biniam universitete Urbanoje ir dirbo savo srityje keliose 
firmose. 

Priklausė ateitininkams ir Lituanicos sporto klubui. 
Visą gyvenimą labai mėgo sportą. Jaunas žaidė už Pabalti
jo universitetą Penneberge-Hamburge krepšinį, o Urbanoje 
buvo tinklinio komandos kapitonas. Vėliau 24 metus rašė 
lietuviu spaudoje apie futbolą. 

Kūnas pašarvotas antradienį ir trečiadienį, liepos 22 ir 
23 d., nuo 3-9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
St. Laidotuvės įvyks liepos 24 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Giliam nuliūdime ir skausme: Sesuo Aldona, sūnė
nas Linas ir švogeris Vincas Šmulkščiai. 

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

MYLIMAM BROLIUI 

A.fA. 
ANDRIUI LAUKAIČIUI 

mirus, giliai užjaučiame KAZĮ LAUKAITĮ su visa 
šeima. 

4 
Lemonto apylinkės lietuviai. 

A.tA. 
ANDRIUI LAUKAIČIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI, dukteriai REGINAI, bro
liui KAZIUI ir jų šeimoms, broliui VACLOVUI ir vi
siems giminėms reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

Mikalauskai ir Rackevičių šeima 

A.tA. 
JONUI P. JUODGUDŽIUI 

mirus, žmonai DANUTEI, sūnui GINTAUTUI -
„Lietuvos žurnalisto" redaktoriui ir sūnui VIDMAN
TUI su šeima gilią užuojautą reiškia 

Lietuvių Žurnalistų sąjunga 

A.tA. 
Prof. dr. PRANUI JUCAlClUI 

mirus, svainį dr. STASĮ JANKAUSKĄ, dukterėčia 
VAIDILUTĘ TRIMAKIENĘ ir jos šeimą širdingai už
jaučiame ir liūdime drauge, netekę mielo prieteliaus ir 
didžiai kultūringo žmogaus. 

Halina ir Antanas Milakniai 
Teklė Ivanauskienė 

A.tA. 
MEČIUI ŠIMKUI 

mirus, jo ŽMONAI, DUKRAI, SŪNUMS ir giminėms 
nuoširdžia užuojautą reiškia 

Lietuvių Opera 

DVIDEŠIMTIES 
METŲ 

MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
Maj. Aleksandras Ružancovas 

mirė 1966 m. liepos mėn. 23 d. 
Už kovas dėl Lietuvos laisvės buvo apdovanotas Vyčio 

kryžiaus ordinu. 
Ilgus metus buvo Lietuvos kariuomenės centrinės biblio

tekos viršininku. Jo pastangomis biblioteka pasiekė aukštą 
lygį-

Įkūrė Lietuvos kariuomenės ugniagesių komandas ir 
buvo jų inspektorius. 

Nors gimė gudu, tačiau pamilo Lietuvą visa širdimi. 
Buvo Lietuvių tautos ir jos kultūros bičiulis. 

Lietuvių bibliografijai atidavė 42 savo gyvenimo metus. 
Dirbo jos naudai iki mirties redaguodamas „Knygų lenty
ną" — lietuvių bibliografijos žurnalą. 

Šv. Mišios bus laikomos Šv. Pauliaus parapijos bažny
čioje, Danville, I L. 

Prašome visus draugus ir pažįstamus prisiminti 
Aleksandrą savo maldose. 

Aleksandro žmona a.a_Natalija mirė 1978 m. 
Tebeliūdinti duktė, žentas, anūkai ir jų šeimos. 

A.tA. 
Mjr. KAZIMIERUI DAUGVIDUI, 
Lietuvos savanoriui į amžiną Tėvynę iškeliavus, jo 
mielą ž m o n ą mūsų sesę KRISTINĄ, draugijos narę, 
giliai užjaučiame. 

Kalifornija 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Detroito skyriaus valdyba ir narės 

m 

Didžiam Kovotojui už Mažosios Lietuvos išsilaisvini
mą 

A.tA. 
Vysk. ANSUI TRAKIUI 

mirus, jo žmonai dr. ADELEI, sūnui MARTYNUI ir jo 
šeimai, giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi 

Mažosios Lietuvos Rezistencijos sąjūdis 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v en u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

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

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1 4 1 0 S o . 50 th Av. , C icero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 6 9 t h S tree t - Tel . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s Hi l l s , I l l ino i s 

Tel . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Ses . Marilyn Kuzmic
kai tė , Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos generalinės vyres
niosios asistentė, yra paskirta 
Chicagos arkivyskupijoj 
postoliatore vesti motinos 
Marijos Kaupaitės palaimin
tąją paskelbimo bylą. Toms 
pareigoms, kaip šiam darbui 
t inkamai pasiruošusią, ją 
paskyrė gegužės 13 d. Chica
gos arkivyskupas kard. 
Joseph L. Bernardin. 

x Birutė Jasa i t i enė , PLB 
vicepirmininkė švietimo ir 
tautinio auklėjimo reikalams, 
liepos 24 d. išskrenda j Salz-
burgą Austrijoje. Ten liepos 
26-27 d. turės Europos LB 
pirmininkų ir valdybų atsto
vų posėdį, o paskui dalyvaus 
Lietuvių studijų dienose, 
kurios bus liepos 27 — rugpiū-
čio 3 d. Salzburge. Po to 
aplankys Vasario 16 gimna
ziją ir iš ten rugpiūčio 6 d. 
vyks j Londoną. Chicagą 
grįš iš Anglijos rugpiūčio 11 d. 

x Apie operą „Dux Mag
n u s " rašoma Chicagoje išei
nančiam savaitrašty ,,The 
Chicago Catholic" liepos mėn. 
18 dienos laidoje. Straipsnis 
užvardytas „New opera focu-
ses on St. Casimir". Infor
m u o j a m a , kokia p r o g a 
k o m p o z i t o r i a u s D a r i a u s 
Lapinsko ir Hbretisto Kazio 
Bradūno ši kazimierinė opera 
buvo sukurta. Minima jos 
premjera Toronte ir plačiau 
apsistojamą prie šiemetinio 
jos pastatymo Chicagoje. 
Profesionaliai aptariama jos 
muzika, atskirų solistų an
samblių bei aktorių rolės, bale
tas, kostiumai, dekoracijos ir 
kt. Straipsnis iliustruojamas 
solistų Laimos Rastenytės 
(Lietuvos Dvasios) ir Allan 
Rast (Šv. Kazimiero) operinio 
dueto nuotrauka. Straipsnio 
autorė Sister Theresa Papsis. 
SBC, 

x Audronės V'eitaitės i r 
Lino Lesecko užsakai prieš 
vedybas eina Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos bažny
čioje Brighton Parke. 

x J o s e p h J a c k s o n , Lan-
sing, Mich., Stasė Prekerienė. 
San Jose, Cal.. J. Kutka. 
Chicago. 111.. grąžino laimė
jimų šakneles ir kiekvienas 
paaukojo PO 20 dol. Nuoširdus 
ačiū mūsų mieliems „Draugo" 
rėmėjams. 

x Inž. Juozas R imke
vičius. Chicago, 111.. lietu
viškų organizacijų darbuoto
jas , , ,Draugo" rėmėjas, 
grizindamas laimėjimų šak
neles, pridėjo ir 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

Advokatas 

GINTARAS p. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd St ree t 
Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago. IL 60629 
Tel. 778-0800 

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

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

Oak Brook. IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

x Kunigų Vienybės susi
r ink imas bus rugpiūčio 5-6 
dienomis Allentovvn. Pa. Per 
susirinkimą kalbės prel. A. 
Bartkus iš Romos, kun. K. 
Pūgevičius iš Brooklyno, ses. 
Marilyn Kuzmickaitė iš Chica
gos. Taip pat Jonas Kavaliū
nas, Lietuvos krikšto jubilie
jaus komiteto pirmininkas. 
Bus ir naujos valdybos rinki
mai. 

x J ū r a t ė ir inž . Bruno
n a s Dovilai susilaukė dukry 
tės Linos Angelės. Nauja sesu
te džiaugiasi Rasa Kristina. 
m<W*iutė Elena Dovilienė ir iš 
naujo seneliais tapę Eugenija ir 
Donatas Bielskai. 

x Adelė Zunienė , visuome
nės veikėja, pr iklausant i 
daugeliui lietuviškų organi
zacijų dalyvaus Balzeko Liet. 
Kultūros muziejaus rengiamoj 
gegužinėj New Buffalo, Mich., 
liepos 27 d., sekmadienį. 

x Stefanijos S t i rby tės ir 
Algimanto Vaznel io užsa
kai prieš jų santuoką eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

x Zigmas Žiupsny s. apsup
tas savo šeimos, anūkų, gimi
nių ir būrio draugų, liepos 12 
dieną atšventė savo 60-tą 
gimtadienį. Jau daug metų 
šalia savo kasdieninio darbo 
Zigmas randa laiko treniruoti 
ir globoti Neries sporto klubo 
moterų ir mergaičių tinklinio 
komandas. Zigmo darbštumo 
ir pastangų dėka jo komandos 
pasiekia gražių laimėjimų. 
Birželio 28 d. United States 
Volleyball Association žaidy
nėse laimėjo trylikamečių 
grupėje antrą vietą, o liepos 3 
d. American Athletic Associa
t ion ž a i d y n ė s e la imėjo 
pirmąją vietą Šią šeimos 
šventę Zigmui suruošė jo 
žmona Žibutė su dukromis 
Ramune ir Rasa ir sūnum 
Ri tu , o š v e n t ę padėjo 
atšvęsti jo brolis Steponas 
su žmona Ona, seserys Elena 
Blandytė, Stasė Paškuvienė ir 
Ona Jameikienė su šeimomis. 
Po „Ilgiausių metų", tostų ir 
vaišių svečiai šnekučiavosi su 
sukaktuvininku ir prisiminė 
anuos senus laikus, palydėda
mi juos dainomis. 

x Dr. Audra Deveikis, 
Rancho Palos Verdes, Cal., 
•nūsų garbės prenumeratorė, 
:ietuviškos spaudos rėmėja, 
atsiuntė 50 dol. dienraščio 
stiprinimui ir kartu grąžino 
laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame už mielą auką. 

x V. Širmulis , Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Po 10 dol. atsiun
tė:. E. Andriušis. M. Macie-
ža, E. Grigaliūnas. Joseph 
Gulbinas, J. Sakalauskas, K. 
Bagdonas, J. Petkūnas, 
Jadvyga Rutkienė, L. Dau-
kus. Antanas Balys. Š. Bra-
žionis, P. Augustauskas, 
Emilia Susmaras, A. Galinai-
tis, Jonas Mezginis, Dominik 
Eitmanas. visi iš Chicagos. 
Nuoširdus ačiū. 

x Gauta papildomų vietų 
11 -os dienų kelionei į Lietuvą 
š.m. rugsėjo 12-26 d. Šalia 
įprastų vietų ekskursantai 
lankysisi Panevėžy. Skubiai 
registruotis: G.T. In terna
t ional , P.O. Box 29163. Chica-
go, IL. 60629. Tel.. (312)471-
1700. 

(sk.) 

x Rašytojas Česlovas 
Grincevičius išvyksta liepos 
24 d. į Vokietiją ir pirmiausia 
sustos Miunchene. Iš ten vyks 
į Europos Lietuvių studijų 
dienas Salzburge Austrijoje. 
Dalyvaus taip pat Mozarto 
muzikos festivalyje. Prie jo 
Salzburge prisijungs ir inž. 
Kazimieras Pabedinskas , 
kuris jau anksčiau yra išvy
kęs į Europą ir lankosi 
Prancūzijoje bei Vokietijoje. 

x Juozas Mikonis, Rich-
mond Hts., Ohio, visuo
m e n i n i n k a s , , , D r a u g o " 
romano mecenatas, rėmėjas, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x H e l e n W a g n e r , 
Rochester, N. Y., „Draugo"' 
garbės prenumeratorė, dosni 
jo rėmėja, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. H. 
Wagner mums rašo, kad jai 
jau suėjo 83 metai, su viena 
akimi tik gerai mato, bet skai
to „Draugą", juo yra paten
kinta ir jį remia. Skundžiasi 
vienatve, nes jos artimieji yra 
visi išmirę. Nuoširdus ačiū už 
gražią auką ir ilgą laiškutį. 

x Kun. A n t a n a s Nau
jokas, Columbus, Ohio, A. 
Trečiokienė, Santa Monica, 
Cal., grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas pridėjo po 
17 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Balys Sr iubas , Chicago, 
111., S. Luinis, Meriden, Conn., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Danguolė S. 
Smith. VVichita, Kansas, — 12 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. K. Balčys, Amster-
dam, N.Y., rašyt. Elena Juciu-
tė, So. Boston, Mass., Liud
vikas Špokas, Woodhaven. 
N.Y., L Vaas, Hoffman Es-
tates. 111., K. Pozaninkas. Bur-
bank, 111.. grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka. Po 7 
dol. — Al. Smilga. Chicago, 
111., K o t r y n a G r a u c i s , 
Miltavvn, N.J., Albinas Karso-
kas, Cleveland, Ohio. V. Biliū
nas, I^ake Oark. Fla. Visiems 
nuoširdus ačiū 

x Dail. J o n a s Kelečius, 
Juozas Baužys, Chicago, 111., 
P. Zailskas. Cicero, 111., Bronė 
Širvinskas. No. Hollywood, 
Cal., August Paul ionis , 
Shelbyville, 111., Liuda Kuli
kauskas, So. Ozono Park, 
N.Y., V. Solomonas, Cen-
terport, N.Y., Franciscan 
Fathers, St. Petersburg Beach, 
Fla., Pranė Butkuvienė, 
Cleveland Hts.. Ohio, grąžin
dami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Eugene S ton ikas , 
Flossmoor, 111., pratęsė „Drau
go" prenumeratą su visa šim
tine. Dr. E. Stoniką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą lietuviškam žodžiui 
tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

x Regina ir S tasys Pa t l a -
bai, Lemont, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 15 
dol. auką su prierašu:„Jums 
visiems geros sėkmės". Labai 
ačiū. 

xRašytoja Nijolė Užuba-
lienė, Chicago, 111., Stasys 
Dalius, Hamilton, Kanada, E. 
Vindašius, Delli, Kanada, Jos. 
Kudirka, Mington, Delaver, 
Alfonsas Moliejus, Highland. 
Ind., Edvardas Ziaušys. 
Amsterdam. New York. Stan
ley Žakas, Washington, Pa., 
Cnarles M. Gricius, Amherst. 
Mass., Anele Kovalskas. 
Kevvanna, Ind.. A. Cejauskas, 
Omaha, Nebr., J. Lietuvnin
kas, Cicero, 111., Jonas Smai
lys. Omaha, Nebr., A. Slivins-
kas, Burbank, 111., Petras 
Vaitiekūnas, Ormond Beach, 
Fla., Petras Putnus, Livonia, 
Mich., Antanina Puškorius, 
Cleveland, Ohio, J. Valaitis. 
Ont., Kanada. Felix Kriščiū
nas, O.'Fallon, 111.. A. 
Kremeris, Palos Hts., 111., visi 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. auka. I^bai ačiū. 

Rimtai nusiteikę po „Draugo" koncerto. Iš kairės: Marija Remienė, renginių komiteto; 
pirmininkė, Stsys Džiugas, renginių komiteto narys, kun. Viktoras Rimšelis, Marijonų vienuo
lijos provincijolas, ir Algė Šležienė, viešnia. Nuotr. J . Duobos 

IŠ A R T I IR T O L I 
J . A . V A L T Y B Ė S 

— Aloyzo B a r o n o v a r d o 
novelės konkursui iki liepos 
v idur io g a u t o s novelės : 
„Baltuko Blues", „Stovyk
loje", „Ant ro jo Br i s i aus 
galas", „Nakvynė Auksinio 
smėlio užeigoj", „Triumfo 
agonija" ir „Rozalijos teisy
bė". Noveles konkursui siųsti 
iki rugpiūčio 1 dienos: 306-22 
St., San ta Monica, Calif., 
90402. Premija — 500 dol., 
m e c e n a t a s — dr . Kazys 
Ambrozaitis. 

K A N A D O J E 

— A . a . K a z i m i e r a s 
M a l a s k e v i č i u s , 81 metų am
žiaus, mirė Winnipege, Ma., 
gegužės 11 d. Atvykęs į Kana
dą po antrojo karo, dirbo 
anglių ir aukso kasyklose. 

x K u n . S imon M o r k ū n a s , 
Sioux City, Iovva, V. Gelažius, 
Bajonete Pt., Fla., A. Alek-
s i e jūnas , St. P e t e r s b u r g 
Beach, Fla., F. Mackevičius, 
Chicago, 111., Jonas Purtulis, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
Stefa Misiulis. J. Zaikaus
kas. A. Czižauskas, Zenonas 
Krasauskas. Chicago, 111., 
Domas Misiulis. Lemont, 111., 
V. Bielinis, Hot Springs, Ark.. 
J a n i n a Vienužis. Elgin, 111., L. 
Dūda , Toronto , K a n a d a , 
atsiuntė po 10 dol. auką ir 
grąžino laimėjimų šakneles. 
Labai dėkojame. 

x E . R a u b e r t i e n ė , Atco, 
N.J"., p ra tęsė „ D r a u g o " 
prenumeratą, grąžino laimė
jimų šakneles ir pridėjo 25 dol. 
auką. Stella Gencevičius. 
Chicago, 111., paaukojo 17 dol. 
ir pratęsė prenumeratą 1986 
m. Labai dėkojame. 

x J - S k o m a n t a s , Beverly 
Shores, Ind.. Bronė Vaitkus. 
Chicago, 111.. Genovaitė Plu-
kas, Santa Monica, Cal., M. 
V a š k e v i č i u s , T o r o n t o , 
Kanada, grąžindami laimė
jimų šakneles pridėjo po 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x V. Č e p ė n a s , Dovvners 
Grove, 111., Nijolė Šležienė, 
Walpole, Mass . , P r a n a s 
Grušys, Wawa Ont., Kanada. 
A. Pietarienė, Kearny, N. 
Mečys ir Rūta Jauniškiai , Fort 
Salonga. N.Y, Alfonsas Juš
ka, Sterling Hts., Mich., E. 
Mamat , Chula Vista, Cal., W. 
Svotelis, Baltimore, Md., A. 
Liszkievvicz. Tucson, Arz., O. 
Jameikis, Palm Beach Shores. 
Fla.. J . H. Kaciliauskas, Le
mont. 111.. Vytautas Musonis, 
Oak I.awn, 111., Stasys Nau-
mas, Dearborn Hts., Mich. 
V a c y s P l a t a k i s , S t . 
Catharines, Kanada, grąžin
dami laimėjimų šakneles kiek
vienas pridėjo po 10 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

Paskui Winnipege susituokė 
su Apolonija Keblyte ir iki 
pensijos dirbo prie statybų. 
Priklausė lietuvių klubui, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijai. 
Pamaldas atlaikė Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas prel. Justinas Bertašius, o 
veliono žmona po laidotuvių 
pakvietė visus pietų, kurių 
metu buvo pasakytos kelios 
kalbos. 

— E u g e n i j u s K a l a -
s a u s k a s , naujasis ateivis, 
buvo pagerb tas jam su
kakus 65 metų amžiaus. J i s ir 
jo žmona Kazė Kalasauskienė 
buvo pasodinti prie garbės 
stalo, nes jis nuo langų plovė
jo pasidarė savo darbštumu ir 
s ą ž i n i n g u m u b e n d r o v ė s 
viceprezidentu. Ta bendrovė 
„Mediacom" turi savo skyrius 
Kanadoje ir JAV-se. E. Kala-
sauskas buvo ne tik medžia
gų užpirkėjęs ir sutarčių 
sudarinėtojas, bet taip ir vedė 
visą administraciją. E. Kala-
sauskas šalia įtempto darbo 
bendrovėje gavo dar du dip
lomus Manitobos universitete. 

— Mot inos d i ena Vancou-
very, B .C, buvo paminėta 
gegužės 11 d. iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikė kun. 
V. Skilandžiūnas iš Ottawos. 
Minėjime buvo apie šimtas 

asmenų. Juos pasveikino 
valdybos pirm. B. Vileita. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
Leonarda Macijauskienė. 
Meninę programą atliko iš 
Seattle, Wash., atvykusi 
„Lietučio", šokių grupė, vado
vaujama Zitos Petkienės. 
Vancouverio choras, vado
vaujamas Vidos Malerienės, 
akompanuojant J. Malerytei. 
padainavo linksmų liaudies 
dainų. Po programos buvo 
vaišės. 

— Ot tawos l i tuanis t inės 
mokyklos šventė ir nokyt. 
Alės Paškevičienės -tnygos 
vaikams „Saujelė trupinių" 
buvo parodyta publikai ir 
mokiniams. Knygą apžvelgė 
Vilniškis. Tėvų komiteto var
du sveikino inž. R. Kličius, 
„Ramunėlių" ansamblio 
vadovė R. Kličienė jautriai 
pasveikino ir įteikė gėlių, o 
visos „ramunėlės" su publika 
autorei ir mokytojai sugiedojo 
Ilgiausių metų. Visos dai
nininkės, išskyrus jų vadovę ir 
vieną dainininkę, buvo A. 
Paškevičienės mokinės, todėl 
jai ir pareiškė nuoširdžią 
pagarbą.. 

— Delhi-Tilsonburg, Ont. , 
lituanistinė mokykla baigė 
mokslo metus su Motinos 
diena gegužės 11 d. Šventę 

Šv. Kryžiaus ligoninės gailestingoji sesuo — nursė matuoja kraujo 
spaudimą Illinois gubernatoriui T. Thompsonui. Salia stebi ses. 
Louise, Šv. Kryžiaus ligoninės ambulatorijos vedėja, ir respublikonų 
veikėjas Antolius Milunas. Tai buvo Brighton Parko lietuvių festi d^megj ypač Lietuvių Bend-

CHICAGOS ŽINIOS 
MIESTO MOKYKLOSE 

Chicagos Švietimo taryba 
patvirtino ateinančių mokslo 
metų biudžetą, kuris siekia 1.8 
bilijono dolerių. Mokytojams 
pakeliamas atlyginimas 2% 
Mokytojų streiko, kaip dauge
ly kartų anksčiau, nebus ir 
pamokos prasidės laiku. 
Gubernatorius Thompsonas 
pažadėjo 614 m i l . dol . 
paramos. 

PERKAITĘ 
AUTOMOBILIAI 

Esant dideliems karščiams, 
perkaitusių automobilių Chi
cagoje atsiranda 50% dau
giau. Specialistai pe.jpėja. 
kad perkaitus motoro vėsi
nimo skysčiui, neatidaryti 
vamzdžio viršaus, nes gali 
apdeginti besiveržiąs verdan
tis skystis. Jei automobilio 
rodyklė parodo perkaitimą, 
reikia pasukti į šalį, užvesti 
šildymo pūtimą ir tas greičiau 
atvėsins automobilį. 

IŠVEŽIOS P O 
VIEŠBUČIUS 

Continental bandrovė, kuri 
veža keleivius iš O'Hare 
aerodromo į Chicagą, pradės 
išvežioti keleivius į 15 didžiųjų 
Chicagos viešbučių. 

MOKYTOJUS MOKYS 
APIE NARKOTIKUS 

JAV prokuroras Ant. R. 
Valukas paskelbė, kad Chica
goje bus pradėtos paskaitos 
miesto ir katalikų mokyklų 
vadovybėms ir mokytojams 
apie narkotikų pavojų ir kaip 
su jais kovoti moksleivių 
tarpe. Valukas pranešė, jog 
tyrimai parodo, kad vienas iš 
20 vyresnių moksleivių kas
dien rūko marihuaną ir kad 
17% vyresnių moksleivių 1985 
m. bandė naudoti kokainą, 
kurio vartojimas plinta tarp 
moksleivių 

pradėjo mokytoja A. Dirsienė, 
lietuviškai ir angliškai pasvei
kindama susirinkusius. Meni
nę programą atliko iš Toronto 
atvykęs „Atžalyno" ansamb
lis, pašokdamas kelis tau
tinius šokius. J. Olekaitė-
K r i k š č i ū n i e n ė p r i t a r ė 
akordeonu. Pasirodė Delhi lie
tuviškos mokyklos mokiniai. 
Mokykloje dirba jaunos ir 
energingos mokytojos: A. Dir
sienė, I. Lukošienė, M. Obe-
lėnaitė-Lightfield ir K. Ston
kienė. Liet. Bendruomenės 
Kultūros komisijos vardu 
mokyklą pasveikino L. Berži-
nytė. 

— Lietuvos kr ikšč iony
bės jubiliejus bus Romoje 
ateinančių metų birželio 14 
dieną. Iš Kanados rengiama 
ekskursija, kuri užtruks tris 
savaites. Jau dabar galima 
savose parapijose infor-
muotis. 

— „Atžalynas" , Toronto 
tautinių šokių ansamblis, 
prieš išvykdamas į Vancou-
verį, BC, gastroliuoti, liepos 1 
d. davė puikų koncertą pačia
me Toronte. Jie Lietuvių 
namuose atliko 40 minučių 
programą, kuria buvo paten
kinti visi žiūrovai. 

— A .a. J u r g i s S t r azdas , 
sirgęs aš tuoner ius metus, 
mirė liepos 1 d. Buvo pašar
votas Mississsaugoje. Jį lankė 
laidotuvių koplyčioje ir laido
tuvėse dalyvavo dideli būriai 
lietuvių atstovavusių įvai
rioms organizacijoms. Pasku
tiniu metu sunkiai sergantį, 
ligonį globojo I. Reskevičienė. 

— Kanados valdžia , išduo
dama užsienio pasus, pradėjo 
vengti Lietuvos vardo, įrašy
dama „Soviet Union". Prieš 
tai reikia protestuoti, nes lietu
viai niekada nebuvo sovietų 
piliečiai. I tai turi kreipti 

valio metu. ruomenės vadovai. 
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