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Aušra Nr . 49(89) 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

VI. Lapienis 
(Tęsinys) 

J ū s s a k ė t e , kad s tovi te 
tarybiniu įstatymų sargyboje, 
veikiate ne savo, bet valstybės 
vardu. Bet jums atrodo, kad 
valstybė — tai ateistai, o tikintieji 
ir kitokių pažiūrų piliečiai yra že
mesnės kategorijos žmonės, ku
riuos ir reikia atitinkamai trak
tuoti. Šitaip darydami jūs kurs
tote nesantaiką ir dalijate visuo
menę į dvi dalis: į privilegijuotus 
a t e i s t u s ir be t e i s i u s 
tikinčiuosius... 

Tardytojas mane subarė: 
— Jeigu jums duodi valią, ta i 

jūs ir čia užsiimate antitarybine 
agitacija! 

Saugumo kalėjimo kamerose, 
kuriose man teko būti, kratos 
buvo daromos ne rečiau kaip 
kar tą j savai tę . Dažniausiai 
kratų metu išvesdavo iš kameros 
ir uždarydavo į boksą (siaura 
dėžė, kurioje vos telpa žmogus). 
Tačiau būdavo ir tokių dienų, kai 
nevesdavo į boksą, o kratos metu 
reikėdavo stovėti kameroje, prie 

durų. Kratydami išversdavo 
patalynę, apčiupinėdavo drabu
žius, braukydavo jų siūles, apžiū
rėdavo kiekvieną daiktą, esantį 
spintelėje, lentynoje. Jei rasdavo 
dienoraščius , a t i m d a v o ir 
atiduodavo tardytojams. O tie kai 
kada grasindavo ne t karceriais. 

Prižiūrėtojai ne visi buvo vie
nodi. Vienas kitas buvo žmo
niškesnis. Bet buvo ir tokių, 
kurie kibdavo prie kiekvieno 
menkniekio, mesdavo užgaulų 
žodį. Vienas iš tokių, vesdamas į 
prausyklą, kai atsilikau nuo kito, 
daug jaunesnio kalinio, griebė 

mane už rankos ir, grieždamas iš 
pykčio dantimis, suriko: 

— Ja tebia naučių! (Aš tave 
pamokysiu!) - i r užsimojęs 
kumščiu vos susilaikė nesmogęs 
į veidą. Jis kibdavo ir prie kitų 
kalinių dėl kiekvieno menk
niekio. Buvo ir daugiau žiaurių 
prižiūrėtojų, kuriems kalinių 
kančios sudarydavo malonumą. 
J i e nuožmiai vargindavo 
kalinius. 

(Bus daugiau) 

Čilėje dideli neramumai 
S a n t i a g o . — Politiniai ko

mentatoriai mano, kad pasikė-
sinmas prieš Čilės prezidentą 
Augusto Pinochet padės įvesti 
kai kurias demokratines refor
mas krašte. Pinochet Čilę valdo 
jau 13 metų. J is mano, kad visos 
negerovės Čilėje eina iš užsienio 
jėgų. Teroristai nori parodyti 
prezidentą tokioje šviesoje, jog jis 
yra brutalus krašto valdytojas, 
kurio valdžią reikia pakeisti kita. 

P a s k u t i n i a i p rez iden t in ia i 
balsavimai krašte įvyko 1970 m. 
Civilinio karo baimė ten visad 
yra galima, o ypač po to, kai 
liepos mėnesį du jauni protestuo
tojai buvo sudeginti vietos karių. 
P rae i t ą s ava i t ę vėl 4 žuvo 
demonstracijose prieš kar inę 
valdžią. Nuo tada civilinio karo 
baimė dar padidėjo. Čilėje gyvena 
12 mil. žmonių. Pinocheto termi
nas būti prezidentu baigiasi 1989 
m. Tylinčioji dauguma nori 
žinoti, kas bus po to. Generolas, 
kuris 1973 m. nuvertė marksis
t in į p rez identą Salvador 
Allendes, šiuo metu tautai kelia 
daug rūpesčio. Tada buvo pra
vertos durys demokratijai, bet ar 
jos bus atidarytos, dar sunku 
pasakyti, — rašo vokiečių žur
nalistas G. Reuter. Stebėtojai 
mano, kad jei būtų laisvi rinki
mai dabar, jis daugiau negautų 
kaip 15% balsų. Atrodo, kad jis 
jaučia, jog žmonės nusisuka nuo 
jo

j a u daugeliu atvejų, Čilėje žmo
nių teisės yra laužomos. Po 
pasikėsinimo prieš jo gyvybę, 
įvesta daug suvaržymų. Vis 
daugiau ir daugiau įsigali kariuo
menė. Jo gyvenamoji vieta nėra 
vienoje vietoje. Saugumas labai 
sustiprintas. 

Šiuo metu Čilėje areštuoti opo
zicijos organizacijų vadai, keli ku
nigai, suvaržyta spauda ir tram
domi radikalai. „Tai yra karas 
tarp marksizmo ir demokratijos", 
— deklaravo prezidentas praeitą 
penktadienį. Policija, eidama iš 
namo į namą suareštavo 6 katali
kų k u n i g u s , į ska i t an t du 
amerikiečius ir tris prancūzų 
misijonierius. Amerikiečiai ku
nigai priklauso Maryknoll or
dinui. Vyriausybė uždraudė britų 
Reuterio agentūrai siųsti žinias ir 
su la ikė penk i s ž u r n a l u s . 
Vyriausybė turinti pakankamai 

Sovietų Sąjunga Pacifiko vandenyne stiprina savo karines jėgas. Čia matyti lėktuvnešis N'ovorossiysk. nuo kurio kyla lėktuvai 
ir atominiai ginklai yra vairuojami kompiuteriais 

Prezidentas griežtai 
reikalauja išleisti 

Amerikos žurnalistą 
įrodymų tiems areštams. 

Keturių vyrų junta po šio aten
tato paskelbė 90 dienų ypatingą 
stovį. Atentate žuvo 5 prezidento 
sargybiniai ir 11 kitų sužeistų 
žmonių. Prezidento gi tik lengvai 
sužeista kairioji ranka. 

Kareiviai, prisidengę veidus, 
apsupo neturtingųjų rajoną San
tiago mieste. Ten veikia marksis
tų politinės organizacijos. Kai iš 
ten suėmė prancūzų kunigus, jie 
buvo apmėtyti akmenimis . 
Kareiviai šaudė t ik į orą. Suimti 
ir kiti socialistų nariai. 

Ypatingas apsiausties stovis 
įgalina vyriausybę kontroliuoti 
telefonus, t ikrinti laiškus ir 
laikyti suimtuosius, nepranešant 
jų saviškiams bei cenzūruojant 
spaudą. 

Paskutinės žinios sako, kad 
buvo nušau tas opozicinio 
laikraščio redaktorius, kuris 
buvo naktį ištrauktas iš lovos 
savo namuose ir ginkluoto civilio 
išsivestas. Vyriausybė pripažįsta, 
kad yra suimta 20 žmonių, kurie 
visi esą kairiųjų grupių aktyvūs 
nar ia i . Saugumas tebeieško 
pasikėsintojų prieš prezidentą. 
Vienas iš įtariamųjų yra buvusio 
ambasadoriaus Britanijai sūnus 
Cesar Ariztia, kai jo tėvas buvo 
Allendes valdžios ambasadoriumi 
Britanijoje. 

Santiago miesto centre įvyko 
demonstracijos, kuriose pasirodė 
dešimtys tūkstančių gyventojų. 
Visi nešami plakatai pasisakė už 
dabartinę vyriausybę ir preziden
tą Pinochet. Minia šaukė jam 
palankius šūkius. Prezidentas 
priėmė paradą ir šypsojosi, kai 
buvo nešami plakatai su jo foto
grafija. Šiame parade dalyvavo ir 
iš provincijų atvykę gyventojai. 

Papildomai ateina žinios, kad 
prez. Pinochet paskelbė, jog jis 
planuoja plebiscitą, kuris leistų 
įvesti labai griežtą įstatymą prieš 
teroristus. Ir tuo metu, kai 
prezidentas darė šį pranešimą, 
keli civiliai iš džipo paleido salvę 
šūvių ir tik 30 yardų nuo pre
zidento platformos sprogo na
muose gaminta bomba. 

Prieš šešis metus Čilėje įvykęs 
plebiscitas prezidentui suteikė 
teise pasilikti valstybės galva iki 
1989 metų. 

W a s h i n g t o n a s . — Prezidentas 
R e a g a n a s , k a l b ė d a m a s ap ie 
Sovietų Sąjungoje s u l a i k y t ą 
žurnalistą, pavadino tai neįtikėti
nu, nesuprantamu ir apstulbi
nančiu sovietų elgesiu ir labai pa
vojingu Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos santykiams. J i s ragino 
Sovietų Sąjungą veikti atsako-
mingai, greitai išleisti žurnalistą 
Nicholas Daniloff, kad bū tų 
išvengta r imtų pasekmių. Kol j is 
nebus paleistas, negali būti jokių 
santykių pagerėjimo. 

Šis reikalas y ra tiek r imtas , 
kad gali nebeįvykti numaty to 
Reagano ir Gorbačiovo susi
tikimo. Abiejų kraštų santykiai 
aštrėja kasdien vis daugiau ir 
n e b ė r a p a g r i n d o v i r š ū n i ų 
susi t ikimui. Washingtonas dar 
nepadarė sprendimo. Oficialus 
p a r e i g ū n a s p r i m e n a , k a d 
Valstybės sekr. George P . Shultz 
ir užsienio reikalų ministerio 
E d u a r d S h e v a r d n a d z e pas i 
tar ime, numaty tame rugsėjo 19 
d., Daniloffo klausimas bus pir
moje vietoje, jeigu iki to laiko so
v ie ta i d a r n e b u s jo iš leidę. 
Užsienio reikalų ministerių pasi
t a r imas yra paruošimas dieno
tvarkės viršūnių konferencijai, 
bet tai nebus įmanoma, kol Dani-
loffas bus kalėjime. 

Pagal Associated Press pra
nešimą, Gorbačiovas, duotame 
pas ika lbė j ime Čekoslovakijos 
laikraščiui Rude Pravo, vis dar 
domisi viršūnių pasi tar imu, jei 
ta i rodys, kad toks pasi tar imas 
bus vaisingas. J i s sakė, kad 
abiejų ministerių susit ikimas tai 
parodys. Iki šiol, kaip Gorbačio
vas sakė, „abi tautos nepajudėjo 
nė inčo arčiau prie ginklų maži
nimo susi tar imo". 

Prezidentas parašė Gorbačiovui 
laišką Daniloffo reikalu, tačiau 
iki šiol iš jo tesusi laukta igno
ravimo. Kokie sovietų motyvai 
bebūtų, bet šis jų veiksmas pažei
džia visus civilizuoto tarptautinio 
pasaulio s tandar tus , — kalbėjo 
prezidentas. Visokiais būdais mes 
pareiškėme savo poziciją aiškiai . 
Sovietų Sąjunga žino, kaip rimtai 
tai palies mūsų santykius , jei 
Niek Daniloff nebus išleistas". 
Buvo manoma, kad prezidentas 
turėtų susilaikyti nuo viešų pa
reiškimų šiuo klausimu, kad ne
įtemptų santykių dar labiau, bet 

pats prezidentas nusprendė, kaip 
Larry Speakes sa1£b, nebetyiėti. 

Sovietų pareigūnai parodė in
tereso, jog Daniloffas galėtų būti 
išleistas, jei būtų paleistas New 
Yorke su imtas Gennadi Zakha-
rovas už šnipinėjimą. Valdžios 
laikrašt is Izvestia rašo, kad Da
niloff, prisidengęs žurnalistu, 
bandė išgauti karines paslaptis 
apie Afganistaną ir kad jis dirbo 
su CIA agentu. Kaip žinoma. 
Daniloffas oficialiai apkalt intas 
špionažu. 

M a s k v a sako. k a d y r a ir 
daugiau žinių, jog Amerikos 
žurnal is tas rinko slaptas žinias. 
Izvestia rašo, kad buvo Amerikos 
diplomato Paul M. Stombaugh 
rašytas laiškas tū lam sovietų 
piliečiui „Roman". Laiškas turėjo 
užrašą „A reporter", kuris per
davė l a i š k ą nuo „ R o m a n " 
nurodytu adresu. „Belieka tik 
pridėti, kad minėtas reporteris 
buvo Nicholas Daniloff. kuris per
davė aukščiau minėtą laišką 
špionažui", — taip informuoja 
savo skaitytojus Izvestija. „Paul 
M. S t o m b a u g h . k u r i s buvo 
politinis pareigūnas, besispecia-
lizuojąs Baltijos respublikų reika
luose , buvo su la iky tas už 
šp ionažą i r vėl iau tu rė jo 
išvažiuoti iš Sovietu Sąjungos", — 
dar prideda Izvestia. Bet pagal 
Pravdos pranešima praeitų metu 
rugsėjy, jis buvo sulaikytas už pa
ėmimą medžiago- iš kažkokio A. 
G. Tokačev, kuri? dirbo Maskvos 
tyr imų institute. 

u-te Anglijoje, kur ir sutiko savo 
žmoną Ruth, ir vedėją, kai dirbo 
Genevoje. Jis apie savo vaikystę 
rašo, kad namuose daug girdėjo 
apie Rusų revoliuciją ir savo tė
vynainių kraštą. Ir labai norėjo 
pažinti tą kraštą, kadangi jo tėvai 
dažnai kalbėjo namuose, kaip Le
ninas pagrobė valdžią, vykdė 
terorą ir egzekucijas, įskaitant ir 
jo gimines, rusu civilinį karą, 
lojančius šunis, kurie įspėdavo, 
kad ateina slaptoji milicija, apie 
kaimynus, kurie slėpdavo savo 
brangenybes ir fantastinius pa
bėgimus: visa tai jis surašė savo 
autobiografijoje. 

Praeitais metais j is sovietų 
archyvui padovanojo kai kuriuos 
šeimos r a š t u s — apie savo 
protėvį, kuris buvo caro gene
rolas. Praeitą savaitę baigėsi jo 
terminas būti Sovietų sąjungoje, 
bet jis dar norėjo pasilikti ten 
keletą mėnesių, kad galėtų su
rinkti daugiau medžiagos apie 
savo šeimos kilmę. 

Gennadi Zakharovas, kuris dir
bo Jungtinėse Tautose, iš pro
fesijos fizikas, buvo suimtas Nevv 
yorke, kai gavo iš FBI informato
riaus jam reikalingus „duome
nis" ir už tai sumokėjo tūkstantį 
dol. 

Įdomu, kad, kai Amerikoje 
suimamas sovietų komunistų 
šnipas, tuoj pat koks nors ameri
kietis pareigūnas suimamas ir 
Maskvoje. Tad ar nuostabu, kad 
buvo suimtas Niek Daniloff, pasi
žymėjęs žurnalistas, mokąs daug 
kalbų ir kurio šaknys glūdi giliai 
Rusijoje. 

Reagan administracija imsis 

Pagrobtas 
dar vienas 

amerikietis 
Beirutas. — Ginkluoti vyrai 

pagrobė Libane amerikiečių mo
kyklos direktorių Frank Reed, 
kuris yra kilęs iš Malden, Mass. 

Pagal policijos ir radijo žinių 
pranešimus, du ginkluoti vyrai 
sustabdė jo mašiną, kurioje jis 
važiavo su šoferiu, ir prievartos 
keliu jį ir jo šoferį įsisodino į 
savo mašiną ir nusivežė. Vėliau 
libanietis šoferis buvo paleistas. 

Frank Reed yra vedęs syrijietę 
žmoną ir perėjęs į islamo 
tikėjimą. Telefoninis pranešimas 
sako, kad tai padaryta „Šventojo 
Karo" organizacijos vardu. Pagal 
juos, amerikiet is mokytojas 
naudojo mokslo įstaigą špionažo 
reikalams. Tikrieji musulmonai 
turį sustabdyti šį žaidimą ir 
nubausti. 

Jis gyveno Beirute jau aštuonis 
metus, pradžioje dirbo gimna
zijoje, o vėliau perėjo į Libano 
tarptautinę mokyklą, kuri yra 
Amerikos universiteto Beirute 
padalinys. 

Paskutinis pagrobimas Beirute 
įvyko balandžio mėnesį, kai be
veik toje pačioje vietoje buvo pa
grobtas John McCarthy, britų 
televizijos žurnalistas, kuris buvo 
pakelyje į aerodromą skristi į 
Londoną. Jo l ik imas dar 
nežinomas. McCarthy pagrobi
mas įvyko po to, kai amerikietis 
bibliotekininkas ir du britai 
mokytojai buvo užmušti . Jų 
kūnai buvo surasti. Rastame 
raštelyje pasakyta , kad ta i 
atsikeršijimas Amerikai už Li
bijos puolimą. 

Manoma, kad t a i at l iko 
musulmonų fundamentalistų 
grupė, kuri savo religiniu vadu 
laiko Ajatolą Khomeinį. Jie te
belaiko kitus tr is amerikiečius. 

Frank Reed šeimai jau skam
bino buvę pagrobtieji, jų tarpe ir 
kun. Lawrence Jenco iš Jolieto ir 
pasiūlė savo pagalbą. 

N i c h o l a s Dar, loffas g i m ė 
Paryžiuje, kurio tėvas buvo rusų 
emigrantas, o mot na amerikietė. 
Namuose kalbėjo prancūziškai. 
Vaikystėje j is tur-jo gyventi Ar
gentinoje, New Hampshire, ir vėl 
Paryžiuje, kol įstojo 1952 m. į 
Harvardo universitetą. Jį baigė 
1956 m. ir studijavo dar Oxfordo 

KGB kalėjimai 
Niek DamlofT 

kuriame taikomas 

kai kurių suvaržymų — vienas iš 
jų. ar Amerika dalyvaus Rygos 
konferencijoje, paaiškės šiandien 
ar rytoj. Kitas — gali įsakyti kai 
kuriems sovietų diplomatams 
apleisti Ameriką. 

Visa Amerikos spauda pažymi, 
kad šis Amerikos žurnalistų 
Maskvoje dekano apkaltinimas 
yra tik sovietų sufabrikuotas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Japoni jos Socialistų partija 
pirmą kartą išrinko moterį savo 
partijos vadove. Ji yra Takako 
Doi, 57 m., buvusi te isės 
profesorė. 

— Dala i Lama, kuris yra Ti
beto 6 mil. budistų dvasinis 
vadas, atvyko į Maskvą, kaip 
praneša spauda, vizituoti sovietų 
budistų. 

— U g a n d o s radijas praneša, 
kad trijų dienų vizitui atvyko 
Libano Kaddafi , kur i s j au 
anksčiau į šį kraštą yra siuntęs 
savo trupes. 

— F o r m o z o s ekonomijos 
ministerija praneša apie kai 
kuriuos suvaržymus 3.000 įvairių 
užsienio produktų prekėms ir tuo 
nori sumažinti jų didelį perteklių. 

— Syrijos prezidentas Hafez 
Assad nori, kad įvyktų tarptau
tinė konferencija Vidurio Rytų 
taikos klausimais Jungt in ių 
Tautų priežiūroje. 

— V i e t n a m o ir Amerikos 
pareigūnų pasitarimai, kurie 
buvo vedami, kad būtų galima 
amerikiečiams apklausinėti tuos 
v ie tnamieč ius , kurie norėtų 
gyventi Amerikoje, pasibaigė be 
jokių rezultatų. 

— Malasijoje premjero aktu 
uždrausta vieši rock muzikos 
k o n c e r t a i - , , t a i nėra mūsų 
k u l t ū r o s da l i s ' ' , pare iškė 
premjeras. 

— Kinijos komunistų vadas, 
kuris jau yra 82 metų amžiaus, 
pare iškė , kad kitais metais 
pasitrauks iš aktyvaus politinio 
gyvenimo. Deng Xiaoping 
pasikalbėjimas bus transliuo
jamas per CBS televiziją. 

— N i k a r a g v o s vyriausybė 
atsisakė įsileisti amerikietį kuni
gą Everett Brown į Nikaragvą, 
kuris ten gyveno ir dirbo jau 12 
metų. J is buvo išvykęs atostogų 
į Ameriką. Dviejų mėnesių laiko
tarpyje dar dviem kunigams 
neleista grįžti į Nikaragvą, nors 
jie buvo nikaragviečiai. 

— Filipinų vyriausybė po pasi
tarimų su komunistų sukilėliais, 
pranešė, kad padaromos 30 dienų 
paliaubos septyniolikos metų 
partizaniniame kare. Tai pirmas 
toks pasitarimas su Tautiniu 
demokratiniu frontu komunistų 
vadovaujamu. 

— Graiki jos ministeris pirmi
n inkas Andreas Popandreou 
socialistų partijos centriniame 
komiteto posėdyje pasakė, kad jis 
asmeniškai informavo Ameriką, 
jog bus pareikalauta išvežti visus 
atominius ginklus iš Graikijos. 

— Vicep rez iden t a s George 
Bush šią savaitę lankė Illinois 
valstiją, kad padėtų respublikonų 
kandidatams. Surinkta apie 400 
tūkst. dol. respublikonų rinkimų 
fondui. Jis, be kitų kalbų, griež
t a i pas i sakė prieš Sovietų 
sąjungos elgesį Daniloffo atveju ir 
pareiškė, kad Zakharovas nebus 
iškeistas į sovietų kalėjime esan
tį Amerikos reporterį. 

— F i l i p inų p rez iden tė 
Aųu ino paske lbė , kad ji 
p l a n u o j a Amer ikos bazių 
k l a u s i m ą paves t i sp rę s t i 
tautai . Plebiscite filipiniečiai 
turės nuspręsti , ar palikti 
Amerikos karines bazes, a r jas 
iš Filipinų iškraustyti. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 11 d.: Protas, Gintau
tas, Sungailė. Regulė. 

Rugsėjo 12d.: Valerijonas, Die
medis, Eusvida. Mantminė. 

ORAS 

Saulė teka 6:25. leidžiasi 7:09. 

Saulėta, temperatūra dieną 70 
1., naktj 54 1. 
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Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

BINGHAMTONO 
LIETUVIAI 

B i n g h a m t o n o Lie tuvos 
vyčių 72-os kuopos pavasari
nis susirinkimas buvo gyvas, 
smagus ir informuojantis. To 
rezultate žymiai pagerėjo 
narių dalyvavimas susirin
kime. Susirinkimui vadovavo 
vicepirmininkė Irena Grike-
nis jai padėjo sekretorė Mari
jona Skiba, finansų sekr. 
Kęstutis Grikenis bei Marija 
Guckas. 

Kuopa įsijungė į kultūrines 
diskusijas apie Lietuvos praei
tį. Iki šiol jau esame kalbėję 
apie ankstyvąją Lietuvos isto
riją prieš Mindaugui sujun
giant lietuviškas gentis į 
vieningą tautą, kalbėjome 
apie Lietuvos valdovus kaip 
Gediminą, Algirdą, Kęstutį bei 
Vytautą, vyko diskusijos apie 
Lietuvos-Lenkijos uniją, apie 
Lietuvos rašytojus, poetus, 
patriotus, ir taip pat apie 
Lietuvos klestėjimą po 1918-ų 
metų. 

Gegužės 15-tos dienos susi
rinkimui paruošėme pitca bei 
salotų bufetą. Diskutavome 
apie lietuviškų pašto ženklų 
parodą. Susirinkimą paįvai
rino Lietuvos vyčių centro 
valdybos pirm. Prano Petraus
ko bei jo žmonos Irenos daly
vavimas. Pranas kreipėsi į 
dalyvius, ragindamas juos 
aktyviai įsijungti veiklon lėšų 
telkimo vajuose, visuomeni
nių renginių paruošime ir 
kituose kuopos užsiėmimuose. 
Jis taip pat prisaikdino devy
nis naujus kuopos narius: 
Karolį ir Agathą Almenus, 
Elzbietą K u n c ę , Rapolą 
Sadauską, Marijoną ir Rober
tą Skibus, Joną Mankų, Eleną 
ir Feliksą Svereikas. 

Mūsų nariai aktyviai daly
vauja Šv. Juozapo parapijos 
visuomeninėje veikloje — 
prisidedame ruošiant vaka
rienes, pusryčius, metines 
šventes, bei du Rivers Ethnic 
festivalius Broome apskrities 
veteranų Memorial arenoje 
Binghamptone. 

Kuopa dėkoja kun. Jonui 
Mikalajūnui už jo dvasinę 
vadovybę ir aktyvų dalyvavi
mą kuopos veikloje. 

Jonas R. Mankus, 

Per Šv. Onos šventę daly
vavome lietuviškose pamal
dose Scrantono vienuolyne. 
Žygiuodami laukuose, sukal
bėjome Kryžiaus kelių mal
das, kurias pravedė mons. 
Mykolas C. Ozalas ir mūsų 
dvasios vadas kun. Ališaus
kas. Kun. Ališauskas po to 
aukojo šv. Mišias bažnyčioje, 
po kurių sekė su šv. Onos 
relikvijom suderintos maldos. 
Visos giesmės buvo giedamos 
lietuviškai. 

Mūsų kuopos atstovai, pasi
puošę tautiniais drabužiais, 
žygiavo Trečiame metiniame 
Pittstono pomidorų festivalio 
parade rugpjūčio 23-ią dieną. 
Mes kasmet šiame parade 
dalyvaujame ir visuomet 
esame sutinkami ovacijomis, 
visi gėrisi mūsų tikrai gražiais 
tautiniais drabužiais. Tiesa, 
neužmirštame žygiuoti aukš
tai iškėlę Lietuvos bei Lietu
vos vyčių organicacijo8 vėlia
vas. 

Neseniai praėjusiame Lie
tuvos vyčių visuotiniame 
suvažiavime Allentowne mūsų 
kuopai atstovavo Pranė Shop-
pel, Adelė Brooks, Marija 
Lauck, Marijona Cipolla ir 
Anastazija Stanley. Reikalui 
esan t , minė tas ats toves 
pakeisti buvo įgalioti Leonas 
Butsavage , Ona Chal lan , 
Dorotėja Banos, Elena Butsa
vage ir Anna Davala. 

Šiais metais atsisakėme 
rengti metinį mini-bazarą, nes 
ruošiamės švęsti kuopos 10-
tąjį jubiliejų, š i ypatingoji 
mūsų šventė sekmadienį, 
spalio 12 dieną, bus prade
dama šv. Mišiomis. Parapie-
čiai bei draugai kviečiami 
dalyvauti Padėkos Mišiose ir 
po jų vakarienėje Konvencijos 
salėje. Ona Challan ir Anna 
Davala yra šios šventės ren
gimo komiteto pirmininkės. 

Annamarie Sematsky 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

LIETUVIAI AMERIKOS 
S O S T I N Ė J E 

Lietuvos vyčių 142-ra 
Washingtone veikianti kuopa 
susirinko birželio 22-rą dieną 
Šv. Domininko parapijos salė
je. Dvasios vadas kun. Tomas 

Muzikai Kasinskai — dr. Juozas Kasinskas, Brigita Pumpolytė-Ka
sinskienė ir dukra Alexa Mitten atliks meninę programą rugsėjo 20 
d. Detroito Dievo Apvaizdos parapijos metiniame koncerte-baliuje. 

Nuotr. Andrea Krause 

PARAPIJOS 
KONCERTAS 
- BALIUS 

daug metų privačiai ėmusi 
smuiko pamokas. Yra buvusi 
koncertmeistere kelių orkestrų 

Sių metų Dievo Apvaizdos rytinėse valstijose, grojusi 
parapijos tradicinis rudens orkestruose, palydint garsius 
koncertas-balius jau čia pat — dainininkus , ka ip Sergio 
rugsėjo 20 d. 7 vai. v. parapi- Franchi, Tony Bennet, Bary 
jos salėje, 25335 W. Nine Mile Manilov, Diahan Carrole ir kt. 
Rd., Southfield, MI. T „ . L 

Šiais metais meninę prog- J
 J u o z a s Kasinskas muzikos 

ramą atliks talentingų muzi- doktoratą jgyo Umversity of 
kų Kasinskų šeima. Brigita Colorado, privačiai yra studi- vaišės vyks toje pačioje salėje. 
Pumpolytė-Kasinskienė yra Įfvęs gitarą ir kompoziciją, Apie dalyvavimą vaišėse 
atlikusi daug smuiko rečitalių d a b a r reiškiasi kaip kompozi- reikia iš anksto pranešti, nes 
lietuviškose kolonijos: Phila- tonus * muzikos konsul- — - • - * 

tantas. Jo kūriniai neseniai 
buvo atlikti Londone i r 
Amsterdame ir yra išleisti 
Owl, Calysto ir Microcosmos 
plokštelių bendrovių. Yra 

sukūręs ir aranžavęs kūrinius 
smuiko ir gitaros duetui, kurių 
daug yra sukurta ir paruošta 
lietuviškais motyvais ir melo
dijomis. 

Alexa Mitten, Brigitos duk
tė, be smuiko jau 5 metus gro
ja „basoon" ir dalyvaus su 
tėvais programos atlikime. 

Kasinskų šeimos muzikinis 
išsilavinimas yra labai aukš
tas ir tikimės išgirsti gerai 
paruoštą ir įdomią muzikinę 
programą. 

Po koncerto bus skani vaka
rienė, paruošta S. Matvekie-
nės. Šokiams, iki vėlyvos nak
ties, gros garsus „Aido" 
orkestras iš Chicagos, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 

Dalyviams mokestis 15 dol. 
asmeniui, 8 dol. jaunimui. 
Bilietus bus galima įsigyti prie 
durų. Norintieji rezervuoti ! 
stalus, prašomi kreiptis į 
Alfonsą Jušką, tel. 264-7735. 
Kviečiame ir pavienius sve
čius, visi bus maloniai priimti 
ir vietos visiems bus parūpin
tos. 

V.P. 

ŽURNALISTŲ 
S Ą J U N G O S 

S K Y R I A U S V E I K L O S 
SUKAKTIS 

Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Detroito skyriaus sidabri-

j nio jubiliejaus minėjime pirm. 
Vytautas Kutkus trumpai 
apžvelgs skyriaus veiklą. 

Vaišių metu bus atsisveikin
ta su žurn. Alfonsu Naku, rug
sėjo pabaigoje išvykstančiu 
gyventi į Floridą. Taip pat ir 
kitos organizacijos gali pasi
naudoti Šia gana palankia 
proga atsisveikinti su žurn. 
Alfonsu Naku, daug pasi
tarnavusiu visoms organi
zacijoms savo rašiniais spau
doje. 

Akademija, meninė dalis ir 

delphijoje, Chicagoje, St . 
Petersburge ir kitur. Ji yra 
baigusi Philadelphijos muzi
kos akademiją, studijavusi 
muziką kitose mokyklose ir 

salė talpina ribotą svečių skai
čių. Vaišes paruoš Angelė 
B ū k š n i e n ė . P a k v i e t i m u s 
galima užsisakyti pas valdy
bos iždininką Antaną Grinių. 

Stasys Sližys 

mūsų dvasios vadu. Turime 
pajėgią grupę narių ugdyti 
veiklą. 

24-tosios kuopos nariai apta-

Onai Dudewicz buvo suteikti Mūsų kuopos nariai Joe ir 
tretieji Lietuvos vyčių laips- Maryanne Guerriero bei Jur-
niai. 

Scrantono kuopos nariai 
rė tolimesnę veiklą. Rugsėjo dalyvavo Baltų laisv£fcjdfcno-
mėnesio susirinkimui suplana- Je Doylestowno koplyRoje 

gis Kayganich ir Marie McDo
nald vietinėje kėgliavimo lygo
je laimėjo pirmąją vietą. Tuo 
tarpu Vidurio centro Lietuvos 
vyčių suvažiavimo metu 

Vertė Žiūraitis pradėjo susirinkimą 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. sutartine malda. 

Šiame susirinkime spren
dėme kuopos valdybos narių 
sąstatą ateinančiuose rinki
muose bei galimybes iš anks
to suplanuoti kai kurias kul
tūrines programas. Kuopos 
nariai ypač domėjosi išmokti 
daryti kalėdinius šiaudinius 
papuošalus. 

Šiame susirinkime pasi-
džiaugėm kai pirm. Juozas G. 
Chaplick kun. Žiūraičiui sutei
kė ketvirtą Lietuvos vyčių 
laipsnį. Tai kun. Žiūraitį labai 
nustebino ir nudžiugino. 

Birželio 22-rą buvo dr. 
Konstantino R. Jurgėlos gim
tadienis. Jį pagerbdami ta pro
ga turėjome trumpą pyrago 
pjaustymo ceremoniją. Bar
bora Darlys pravedė „Ilgiau
sių metų" giedojimą. 

Julija Burlen ir pirm. Chap
lick sugrįžo iš visuotinio seimo 
kupini entuziazmo skleisti 
Lietuvos vyčių idealus. 

Julija 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

vome „kepsnio" kepimą. Šiais maldose už Lietuvą. Įspū-
metais „kepsniu" parinktas dingoję procesijoje dalyvavo surengtame kėgliavimo tur-
Bruce Neberieza. Gertrūda Romeika, seselė- nyre 102-ros kuopos komanda 

Pastebimai susirinkimuose Joan Yodauga, Marija Costel- laimėjo trečią vietą. 
dalyvauja vis daugiau narių, lo, Marija Laske, Ona Lisows-
Smagu matyti naujus drau- ki, Anna Galėnas, Ona Pate-

lunas, Agnietė Sueta, Peg ir 
Ed. Romanauskai bei Ričar
das Laske. Jie buvo pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Tai 

VEIKLOS 
PENNSYLVANIJOS 

LIETUVIAI 

Ankstyvesnėje korespon
dencijoje nepaminėjome Lie
tuvos vyčių 143-čios kuopos 
kai kurių šių metų valdybos 
bei komitetų narių, tai: kul
tūrinių reikalų komiteto pir
mininkė yra Marija Lauck, jai 
talkina Anna Davala ir Adelė 
Brooks, ritualų kom. pir
mininkė yra Pranė Shoppel; 
padeda ir Elena Butsavage bei 
Eva Richards. Šie komitetai 
jau surengė kelis renginius, 
kuriuose dalyvavo dauguma 
kuopos narių. 

Daug narių dalyvavo Vidu
rio Atlanto apygardos suva
žiavime birželio 8-tą dieną 
Forest City mieste. Birželio 14-
tą autobusais nuvykome į Lie
tuvių maldos dieną Czesto-
chowos Motinos koplyčioje 
Doylestowne. Mūsų (Pitts
tono) kuopos nariai buvo apsi
rengę tautiniais drabužiais ir 
atrodė labai įspūdingai , 
žygiuojant prie koplyčios 
surengtoje procesijoje. 

Mūsų kuopa dalyvavo 72-os 
metinės Lietuvių dienos ren
gimo komiteto darbuose. Šis 
renginys įvyko Rocky Glen 
parke Moosic miestelyje rug
pjūčio 17 d. 

NAUJOSIOS KUOPOS 
VEIKLA CHICAGOJE 

Sveikinimai iš 24-tos Lie
tuvos vyčių kuopos! Praeitieji 
mėnesiai praūžė labai veik
lioje nuotaikoje. Pirma išsirin
kome valdybą. Energingasis 
kun. Cibulskis sutiko būti 

giškus bei pažįstamus veidus. 
Kuopos pirmininkas Jonas 

Paukštis atostogavo Allen-
towne, Lietuvos vyčių visuo
tinio suvažiavimo išvakarėse. 
Jis praneša, kad suvažia
vimas smagiai praėjo tikrai 
gražiame mieste. 

Mūsų nario Jono Piežos 
tėvelis, žurnalistas Stasys Pie-
ža, neseniai per kardinolą 
Bernardin gavo popiežiaus 
Jono-Pauliaus II-jo palaimi
nimą. Sveikinime! 

Dž iaug iamės t u r ė d a m i 
tokius narius kaip Robertą 
Gawrylą, kurie sąžiningai 
d a l y v a u j a k iekv iename 
susirinkime, nors ir gana toli 
gyvena. Jo stropumas yra 
pavyzdys kitiems nariams 
neatsilikti kuopos veikloje. 

Prieš išvykdami vasaros 
atostogoms, 24-tos kuopos 
nariai susitarė palaikyti tarpu
savio ryšius. 

Aušra 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

SCRANTONO VYČIAI 
DALYVAVO MALDOS 

DIENOSE 

74-toji Scrantone veikianti 
Lietuvos vyčių kuopa daly
vavo Vidurio Atlanto apygar-

Į minėtą suvažiavimą ats
tovais vyko Donna ir Pranas 
Bunikiai bei Marijona ir 
Juozas Guerriero. Nustebome 
suvažiavime sužinoję, kad 
Lietuvos vyčiai buvo pirmoji 

buvo spalvingas ir jaudinan- etninė grupė, finansiniai pa-
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DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

263* VV. 71$t Street 
Priima treciad nuo i iki 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Centas uždegs net didžiausią 
pasaulio žvaigždę, jeigu tik tą 
pinigėlį laikysi labai arti savo 
akių... 

S.Grafton 

tis vaizdas. Gertrūda Romei
ka ir Jean Kavelenis rūpinosi 
visais su kelione susijusiais 
reikalais. 

Kuopos nariai liepos 6 d. 

rėmusi JAV Laisvės statu
los atnaujinimą. Suvažiavimo 
darbotvarkė ir uždaromasis 
banketas sėkmingai praėjo. 
1987-tais metais vidurio centro 

dalyvavo Šv. Petro katedroje apygardos suvažiavimas bei 
diecezijos organizuotoje roži- kėgliavimo turnyras vyko 
nio maldoje už pasaulio taiką. Detroite. 
Kun. Harry Lewis, Šv. Teresės Džiaugėmės matydami kun. 
parapijos klebonas, pravedė Vladą Stanievich veteranų 
bažnytines apeigas. Vyčiai p r i s imin imui skir tose Šv. 
buvo paskirti karūnuoti diece- Mišiose. Kun. Stanievich po 
zijos piligrimų Motinos Mari- sunkios ligos grįžo į savo 
jos statulą. Seselė Virginija klebono pareigas Šv. Morkaus 
Martija Vyteli, CJC, nešė parapijoje Warren mieste, 
karūną, o Šv. Katerinos para- Michigano valstijoje. Kun. 
pijos parapietė Marge Felicis- Kris (iš Dieviškos Palaimos 
simo statulą karūnavo. Karu- parapijos), neseniai pergy-
n avim o palydoje dalyvavo 33 venęs operaciją, atnašavo 
Lietuvos vyčiai. veteranų Mišias. Lietuvių kil-

Mons. Paul Purcell, Šv. Pet- mes veteranai, už šį kraštą 
ro ketedro8 klebonas, rožinio paaukoję savo gyvybes, tuo 
apeigas pradėjo Šv. Sakra- būdu buvo ypatingai pagerb-
mento pagarbinimu ir jas ti. 
užbaigė palaiminimu. Linkime sveikatos ir sėk-

Martha Brack mės iš ligų išsikapstyti Don-
Vertė nai Bunikis ir Genai Baibak. 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

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

Malonu savo tarpe vėl tu-

Užuojautą reiškiam Juozui 
Yakščiui, amžinybėn iškelia
vus jo žmonai Jean. 

I pensiją išėjusiam Ray 
Medonis linkime sveikatos ir 

£>,>„., • laimės. Sudiev Evelynai ir dos suvažiavime, kun globojo rėti kuopos pirmininką Praną ~ . n . « igvvkusiems i 
Forest City miestelio 46-toji Bunikj, grįžusi iš Floridos. Po 5 ? ^ U 1 %arTy' 18Vy*U8ienw j 
kuopa. Šv. Mišias atnašavo atostogų Detroito 102-ros S ^ J l v ^ g e m , n e JU k ė g ' 

havimo lygoje. ^ ^ 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

102-ros 
kun. Jonas Sitko. Po Mišių kuopos susirinkimai vėl vyks 
vyko posėdžiai, kurių metu Ire- Šv. Antano parapijos salėje po 
nai Shimkus, William Brady ir 9-tos valandos Šv. Mišių. 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą, pirm. ir ketv 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOKŠA 
VA IK V 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 CHIRURGIIA 
Valanda pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauto ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.AJC.C. 

KARDIOLOGAS 
širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINES LIGOS* 

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoj* 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79tti Avenue. Hickory HiHs 

(Ant 95tfi St 1 blokas | rytus nuo Robens Rd ) 
Tol . 598-8101 Va) pagal susitarimą 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm . antr.. ketv ir penkt 

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč šešt 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėles, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2859 W. 58 St. Chicago 

Tol. 478-2112 
Valandos pagal susitanmą 

DR. L D. PETRBKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimo 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Conta<.t lenses" 
2618 VV. 7lst St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą U/darvta troi 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbr - Chirurgija 
2454 VVest 7Ist Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

I5R. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2*36 W. 71st St., CMcaoo, M. 
Tel.: 4384)100 

11SOO Souttroast Higtnaray 
Patoa llrtghu, IM. 00443 

(312)301-0220 (312)381-0222 

DR. LEONAS SBSUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

V a i : antr. 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin! 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kaip perduoti 

G YVĄ KALBĄ ? 
Skai tan t apie didžią svarbą 

lietuvių kalbą perduoti vai
kams , m a n o supra t imu, te 
singai ka lba r ikiuojama tauti
nių vertybių skalėje ka ip 
pirmoji, svarbesnė už „lietu
viškumą", nes pastaroj i natū-

•liai a t s i r anda p a s tuos, 
kurie n-ielai, la isvai kalba 
lietuviškai ir dėl to tur i gali
mybę betarpiškai dalintis 
gyvąja tautos kul tūra. 

Bet šnekučiuojantis su ii-
viukų tėvais ir l i tuanist ikos 
n.okytojais, neatrodo, kad 
l i tuanist inės mokyklos, ko
kios jos dabar yra , i šaugintų 
' a i t ai kalbą vartojančius, ją 
branginančius jaunuolius . Bet 
t a i nereiškia, kad joms skir
t ina mažiau dėmesio a r finan
sinės paramos . Reikia t ik 
pažiūrėti, ar jose vartojamos 
priemonės yra pačios geriau
sios mūsų real ioms sąlygoms. 

Daug kas akademinio am
žiaus a rba jaunų tėvų malo
niai prisimena savo vaikystę 
kaip smagu buvo susitikti litu
anist inėse mokyklose savo 

šiandieninės, realios, ne filo
sofinės ar emocinės. Vieni 
buvo vedę lietuvius ir, pama tę 
lietuvišką taut ini gyvenimą 
kaip vertybę sau ir savo vai
kams , ėmėsi kalbos mokytis , 
kad galėtų tame gyvenime 
dalyvaut i . Kiti buvę Lietu
voje, pamatė kalbos svarbą, 
nor in t palaikyti ryšius su 
giminėm, su tauta . Tret i , silp
nai bekalbą seneliai norėjo 
pasilavinti , kad su vaikaičiais 
galėtų kalbėtis lietuviškai, ir 
..t. Ir niekas jų nemaldavo į 
kursus va? loti. Pa tys pama tę 
skelbimą spaudoje, skyrė 
laiką, pinigą ir energiją. 

Kodėl n iekas nesiveržia 
siųsti vaikus į šeštadieninę? 
Ko t rūksta? Ar M M ? Papras 
to noro netrūksta; t rūks ta 
herojiško noro, kuris po kelis 
ka r tus į savai tę iš to l i r ausio 
priemiesčio vežiotų \ <us į 
lietuvišką veiklą. O ko eikia, 
kad išsivystytų tas „herojiš
k a s n o r a s " ? K a s n o r s 
a s m e n i š k a i n a u d i n g a ir 
tėvams, kurie vaikus atveža j 

draugus, kaip ma lonu buvo mokyklą, kad jų pačių g-.ve-
pasirodyti su savo mokykla, 
stovyklose pajusti kiek daug ir 
įvairių lietuviukų iš visos 
Amerikos! Tokiems lietuvybė 
ir dabar yra vertybė, kurią jie 
nori savo va ikams perduoti. 
Bet šiandien kalbos iš laikymo 
„ka ina" yra daug aukš tesnė 
negu ji buvo jų t ėvams . 

Nors d a u g u m a s jų tėvų 
sąmoningai pas i r inko namuo
se kalbėti tik lietuviškai ir 
skatinti lietuvišką žodį, j iems 
ta i buvo vistiek lengviau 
padaryt i , nes ši gi buvo jų 
gimtoji, pusę gyvenimo ar il
giau iš imtinai va r to ta kalba. 
Daugumoje jie tik gimnaziją 
a r universitetą pradėjo Ameri
koje eiti, o v i sas laikas po 
pamokų ir sava i tga l ia i buvo 
išimtinai lietuvių tarpe . 

Šių dienų t ė v a m s lietuvių 
kalba konkuravo su anglų nuo 
pat mažų dienų. Daugumoje 
nuo mažens jie turėjo kasdie
ninius amerikiečius draugus , o 
lietuvius d raugus — tik savait
galiais. Nors namuose su tė
vais kalbėjo lietuviškai, jau ir 
su ki tais l ietuviukais j iems 
dažnai buvo lengviau kalbėti 
angliškai negu lietuviškai. O 
šeštadieninėse ir stovyklose 
nuolat buvo kova kalbėti tik 
lietuviškai. Tos kovos nepaty
rė jų tėvai. 

Ir nežiūrint visų pas tangų, 
išsivažinėjus po įvair iausius 
universitetus, o vėliau tarny
biniais reikalais iš lietuviškos 
aplinkos ar bendruomenių, toji 
laiko dalis, k a d a var to jama 
lietuvių kalba, labai suma
žėjo, net s tengiant i s ir plačiai 
skaityti lietuvišką spaudą. O 
kai sumažėja kalbos varto
jimo laikas, sumažėja ir žody
nas ir sugebėjimas taikliai 
išsireikšti. Negyvenan t su 
pakankamai dideliu skai
čiumi gyvos kalbos vartotojų, 
k a l b a n u s t o j a g y v y b i n i o 
santykio su gyveniniu, kuo 
išsilaiko jos gal ia išreikšti 
g y v e n i m o r e a l y b ę . Tok iu 
būdu, ji po truputį silpsta ir 
galų gale mirš ta . 

Ko t rūksta l ietuvybės skati
nimo darbe, t a i ne tautinio 
sąmoningumo žadinimo, ko iš 
tikrųjų net rūksta , bet kalbos 
meilės, džiaugsmo kalba, 
egzistencinio pajutimo, kam ji 
svarbi ir re ika l inga šiandie
niniame mūsų gyvenime. 

Efektinga kalbos meilė nėra 
pagrįsta tik išt ikimybe praei
čiai, nors šie j ausma i be abejo 
dalyvauja kalbos vartojime, ir 
ne viltimi kada nors neaiškio
je ateityje vartot i kalbą, nors 
kalbos la isvas var toj imas lei
džia įjungti daugiau progų, 
ją vartoti. 

Įdomu buvo skai tyt i 9.IX.86 
„Drauge" priežast is , kodėl 
įvairūs lietuviškai nekalban
tieji ar mažai kalbantieji suau
gę žmonės pas i r inko atvažiuo
ti vienai savaitei į Dainavą 
lietuvių kalbos kursams. Visi 
vienaip ar k i ta ip pa tys pajuto 
reikalą lietuvių kalbos moky
tis. Ir visos priežastys buvo 

Lietuvių fondo 1986 metų pelno skirstymo komisija, paskirsčiusi rekordinę ketvirčio mili
jono dol. sumą lietuvybės išlaikymo reikalams. Sėdi iš k.: Alė Steponavičienė (prot. sekr.). 
Stasys Baras (r ;rm. LF atst.). Marija Reinienė (LF). Povilas Kilius (tarybos pirm.), stovi: dr. 
Antanas Razm; <vald. pirm.), Bronius .Juodelis (LB), Robertas Vitas (LB), dr. Petras Kisielius 
(sekr. LB), Vytautas Volertas (LB) ir dr. Gediminas Balukas(LF). Trūksta Mykolo Drungos 
(LF). 

LIETUVIŲ FONDO 
PARBAI IR RŪPESČIAI 

nimo sąskaitoj laikas, oraleis 
tas laukiant vaikų, n t kai
t y t ų g r y n a i v a i k ų bui 
„pražudytas" laikas. K< .kia 
tėvus įtikinti, kad jiems 
įmanoma kalbą t a ip gerai 
mokėti, kad su vaikais jie lais
vai galės kalbėti apie visas 
problemas ir dž iaugsmus, 
kuriuos jų vaikai pars ineš iš 
savo kasdieninės amer ik inės 
aplinkos. Kai tėvai asmeniš
kai namuose pasiryš savo vai
kams perduoti lietuvių kalbos 
įdomumą, spalvingumą, žais
mingumą ir muzikalumą, kar
tu su lietuviškais ža id imais , 
pasakėlėmis ir dainelėmis , 
net rūks ir norinčiųjų vežioti 
va ikus — ir į šeštadienines ir 
po j a u n i m o o r g a n i z a c i j ų 
susi r inkimus. 

La ikas m u m s skat in t i lietu
vybę ne tautinio išmir imo 
a t sakomybės baimės ženkle; 
tokios a tsakomybės joks svei
kas žmogus pats s au v ienas 
neprisi ims, o tik su pasipik
t inimu pasišal ins. La ikas 
veikti pozityviai — pvz. 
organizuoti šeimų lietuvių kal
bos ol impiadas, kuriose daly
vautų ne tik vaikai, bet šei
mos — tėvai su savo va ika is 
— vienoje komandoje, konku- '. 
ruodami lietuvių kalbos — kul-
tūros žaidimuose su kitomis 
š e i m o m i s . Š e š t a d i e n i n i ų j 
mokyklų pamokų metu gali | 
t ėvams vykti įvairios, lengvo j 
pobūdžio kalbos p ra tu r t in imo 
programos, paremtos žais-
mingnmo, kūrybingumo, atvi- I 
rūmo nuotaikomis, ne enci- į 
klopediniu i šsamumo paskai tų 
vertybėmis. 

O gal da r geriau: a r netu
rėtų tėvai kartu „klasėse" 
r inktis su savo vaikais , kad ir 
vieni ir kiti geriau išmoktų, 
kas mokoma ir namuose galė
tų įvair iausiais ne raš t in ia i s 
būdais savai tės metu repe
tuoti su vaikais pamokas? 
N e b e r e i k t ų ilgų v a l a n d ų l 
pamokų ruošos penktadienio 
vakara is , nebereiktų sunkiai , ; 
sausai pat iems vieniems kalt i 
l inksniuotes, kai su tėvais ! 
galėtų garsiai pažaisti links- ' 
niais , sakysim, važiuojant I 
automobiliu. 

Š e š t a d i e n i a i p a s i d a r y t ų 
vaiki] ir tėvų šeimų šventė, kai j 
būtų renkamasi l inksmai ir t 
žaismingai skatinti ir puose- į 
lėti l ietuviškas šeimas, dalin- j 
tis savaitės pat i r t imis ir v a i - ' 
kams ir tėvams, kar tu su 
kitomis šeimomis. Galėtų vyk
ti viena t rumpa paskai tėlė 
vien tėvams, kai su vaikais 
p ravedamas koks nors tauti
n is šokis a r žaidimas. Vai
k a m s būtų negal ima pasi
rodyti mokykloj be bent vieno 
iš tėvų. O tokioms prog
ramoms reiktų ne klasių, o 
salių. Lituanist inė mokykla 
va ikams nebebūtų vaikų šeš
tadienio ryto „bausmė, o 
t ė v a m s s u n k u s į s i pa r e i 
gojimas. Tokie l i tuanis t in ia i 
šeimų pobūviai ne t galėtų 
pasidaryt i mada . 

a.j.z. 

Da r tebeviliojant vasaros 
grožybėms ir šiltai saulutei, Lie
tuvių fondo valdybos pirm. dr. 
Antanas Razma sukvietė posėdį, 
aptart i artėjančio rudens veiklą 
bei vajų r e i k a l u s . Posėdyje 
išklausyti atskirų veiklos sričių 
vadovų pranešimai ir aptar ta 
bendra ekonominė padėtis. 

K a d a n g i Lie tuv ių fondo 
didžioji kap i t a l o da l i s y r a 
laikoma bankų certifikatuose bei 
korporacijų akcijose ir tik maža 
dalis kitose pozicijose, tai rūpestį 
ke l ia n u o l a t i n i s p a l ū k a n ų 
kr i t imas, o tuo pačiu ir pelno 
mažėjimas. Nors akcijų rinka 
rodo nervingumą ir akcijų kursas 
šokinėja, bet LF turimų akcijų 
vertė rugpjūčio ld. buvo 305,000 
dol. aukštesnė už pirkimo vertę. 
Tarybos pirm. P. Kiliaus nuo
mone, LF akcijų agentas-brokeris 
Graybill yra konservatyvus, nesi
leidžia į spekuliaciją, bet atsar
giai pe rka pastovesnį kursą 
t u r inč i a s akcijas. Tuo t a rpu 
nenumatoma daryti pakeitimų. 
Valdybos pirm. dr. A. Razma ir 
sekretorė-reikalu vedėja A Stepo
navičienė painformavo kad yra 
paruoštas laiškas visiems LF 
nar iams, kuriuo informuojama 
apie LF veiklą i r pelno 
paskirstymą. 

Pelno skirstymo komisijos 
p i rm. S tasys Baras p a t e i k ė 
detalizuotą pelno paskirstymą, 
kuris pridedamas prie siunčiamo 
laiško, kad visi nariai žinotų, k u r 
jų suaukotų pinigų pelnas eina. 
Šiais metais Lietuviu fondas 

A. JUODVALKIS 

paskirstė rekordine 255,000 dol. 
sumą ir priartėjo prie siekiamo 
tikslo: kiekvienais metais skirti 
ketvTrt} milijono dol. lietuviškai 
veiklai remti. 

Iš šių metų pelno paremta: li
tuanistinis švietimas 124,550 dol. 
— 479c; kultūriniai reikalai 
77,000 dol. - 2 9 ^ ; visuomeninė 
veikla 63,650 dol. — 249c. 
Pastaba . Į šių metų paskirstymą 
įeina 10,200 dol. 1985 metais 
nesunaudotos sumos. 

Tenka pasidžiaugti, kad šiais 
metais 42 lietuvių studentams 
paskirta rekordinė 45,000 dol. sti
pendijų suma. Didžioji stipendijų 
dalis ateina iš aukotojų valia su
darytų fondų, o 'trūkstama suma 
pridedama iš bendrųjų pajamų. 

Illinois universitete Chicago-
je veikiančioje lituanistikos 
katedroje moks lo laipsnio 
siekiančioms t r ims studentėms: 
Danutei Račiūnaitei. Danutei 
Rukšytei ir Vitai Storey paskir
ta 7,400 dol. stipendijų. 

Vasario 16 gimnazija lankan
tiems užjūrio moksleiviams sti
pendijoms paskirta 9,500 dol. 
Stipendijas gavo šie moksleiviai: 
Amalia Gaidimauskaitė, Cecilija 
Ethel Januli^nytė, Adrian Alber
to Katinas, visi iš Argentinos: 
Saulius Rosales-Statkus iš Vene-
cuelos; Milda Rudaityte. Asta 
Tijūnėlytė ir Vaiva Vėžytė iš 
Illinois. 

Kiti lietuviai LF stipen

dininkai yra pasisklaidę po 
įvairius šio krašto universitetus 
ir studijuoja bendruos ius 
mokslus, bet aktyviai dalyvauja 
lietuviškų organizacijų veikloje. 

Lietuvių fondo vadovybe ir 
pelno skirs tymo komisija 
ypat ingą dėmesį sk i r i a li
tuanistiniam švietimui ir studi
juojančiam jaunimui, nes ateities 
lietuviška veikla priklausys nuo 
jų pasiruošimo ir pasišventimo. 

Valdybos pirmininko pava
duotoja ir vajų vadovė Marija 
Remienė aptarė artėjančio vajaus 
užbaigtuvių pokylio ruošą. Chica-
gos ir apylinkių lietuvių tarpe 
vykdomo Lietuvių fondo vajaus — 
užbaigtuvių pokylis įvyks spalio 
25 d. Jaunimo centro salėje, Chi-
cagoje. Pakvietimai gaunami pas 

valdybos narius, LF būstinėje 
(3001 W. 59th Str., Chicago. IL. 
60629, tel: 312-471-3900) ir 
Vaznelių parduotuvėje (2501 W. 
71st Str., Chicago, IL. 60629, tel: 
312-471-1424). Už kiekvieną 
paaukotą 100 dol. duodamas 
v ienas b i l i e t a s n e m o k a m a i . 
Kviečiami visi lietuviai stoti 
nariais, didinti savo tur imus 
įnašus ir dalyvauti pokylyje. 

Lietuvių fondo vajai vyksta 
New Yorke, Bostone, Los 
Angeles, St. Petersburge ir kitur. 
Norima padidinti pagrindinį 
kapitalą, kad gaunamų pajamų 
už tek tų v is iems l i e tuv i škos 
veiklos poreikiams patenkinti. 

Lietuvių fondo spaudos konfe
rencijoje dalyvavo pagrindinių 
laikraščių spaudos bendradarbiai 
bei radijo laidų vedėjai, o taip pat 
jaunųjų, būsimųjų žurnal is tų 
gražus būrys . Plačiai buvo 
aprašyta pati konferencijos eiga 
ir pelno paskirstymas. Lietuvių 
fondo vadovybė visą laiką didelį 
dėmėsi sk i r i a informaci jai , 
spaudai ir radijui, kiekvienais 
metais sk i rdama paramą ir 
duodama skelbimus. 

Lietuvių fondo valdyba rūpi
nasi dovanotų žemės sklypų 
įvertinimu ir, pasitaikius progai, 
jų l i kv idav imu . Dovanotiej i 
sklypai yra išmėtyti Floridoje. 
Arizonoje ir Wisconsine ir jų prie
žiūra bei mokesčiai sudaro daug 
rūpesčio ir išlaidų. 

Valdybos posėdyje dalyvavo: 
St. Baras (pelno skirstymo komi
sijos pirmininkas, O. Barškėtytė, 
K. Dočkus. A. Juodvalkis, P. 
Kilius (tarybos pirm.), dr. A. Raz
ma (valdybos pirm.), dr. A. G. 
Razma, Marija Remienė ir A. 
Steponavičienė. LF valdybos 
posėdžiai y r a darbingi ir 
šaukiami kiekvieną mėnesį. 

Šiais metais iki liepos 31 d. 
LF gavo 126,000 dol. naujų įnašų 
ir pagrindinis kapitalas pasiekė 
3,440.000 dol. įstojo 40 naujų 
narių. Lietuvybės iš la ikymo 
re ika la i , nuo LF įs ikūr imo, 
paremti 1.792.000 dol. 

Restautuotas suomių viensėdi 
u n i e n r s 

SOVIETINĖS 
VALDŽIOS 
PAŽADAI 

„Mes tiek daug turime įvairių 
neišspręstų problemų, kad norė
tųsi dideliu buldozeriu jas visas iš 
karto nušluoti". Šis sakinys, kaip 
rašo italų spauda, išsprukęs 
Gorbačiovui jam neseniai 
besilankant Komsomolsko mies
te, Tolimuosiuose Rytuose. Pagal 
paties Gorbačiovo įvestą naują 
paprotį. Kremliaus šeimininkas 
gatvėje užmezgė pokalbį su vadi
namais paprastais piliečiais, 
siekdamas betarpiškai susipažin
ti su jų problemomis. Iš šių 
sus i t i k imų , susidaro t ik ra i 
liūdnas ir beviltiškas Sovietų 
Sąjungos gyvenimo vaizdas. 
Juose aidi t iktai įvairūs, deja, 
pagrįs t i nusiskundimai, rašo 
italų dienraštis „II Giornale". 

Viena moteris šūkteli Gorbačio
vui, jog negalinti įsigyti baldų, 
nes Komsomolsko mieste jų nėra, 
čia iš viso nėra jokių prekių, 
beviltiškai priduria ji. Ką gi 
dabar galime padaryti?, atsako 
jai Gorbačiovas, prekių problemą 
išspręsime, bet ne tuoj pat. 
Piliečių grupėje stovintis vyras, 
savo ruožtu, balsiai skundžiasi 
Gorbačiovui , jog nėra kuo 
aprengti vaikų, trūksta pieno 
miltelių. Šalia vyro stovinti 
moteris dar priduria: pas mus 
nėra nei vaisių, nei daržovių, 
t iktai kolchozo turguje galima šį 
bei tą nusipirkti, bet kainos 
nežmoniškai aukštos: kilogramas 
obuolių — 15 rublių. Dar kitas 
pilietis skundžiasi, kad prie 
apytuščių parduotuvių ilgiausios 
eilės ir taip be galo — vien tik 
nusiskundimai, rūpesčiai, pro
blemos, be jokios prošvaistės. 

Gorbačiovas visus ramina , 
pažada neužmiršti jų nusiskun
dimų, sako, jog problemos bus 
palengva išspręstos, bet, atrodo, 
kad nei jis pats, nei aplink jį esan
tys žmonės šiais pažadais nebe
tiki. Ir ne be pagrindo. Sovietinė 
valdžia jau septynis 
de š imtmeč ius žada savo 
piliečiams pagerinti gyvenimo 
lygi' JU(>S aprūpinti prekėmis, 
butais , bet liūdna gyvenimo 
tikrovė nesikeičia, o kartais dargi 
blogėja. Chruščiovas buvo žadėjęs 
p r a l e n k t i Ameriką, bet ir 
dv ideš imčia i metų praėjus 
Sovietų Sąjungos piliečiai vis 
tebes tovi eilėse k i logramui 
obuolių, jei jų iš viso yra, ir 
valdžia vis dar priversta įsigyti 
grūdų iš Amerikos savo žmonėm 
maitinti. 

Vargu ar galima tikėtis, rašo 
italų dienraštis, kad vadinamos 
m a r k s i s t i n ė s - l e n i n i s t i n ė s 
sistemos rėmuose iš viso bus įma
noma išspręsti Sovietų Sąjungą 
varginančias nesuskaitomas pro
blemas. 

SU PALAPINE 
Į KALEVALĄ 

G R A Ž I N A K R I A U Č I Ū N I E N Ė 

Atvykę į kolegijos rūmus , pirmiausia ipžiūrė 
jom tau toda i l ė s parodą. įėj imas veltui, nes susimo
kėjus pilną registracijos mokesti, nešiojom' prisi
segę korteles, kuriose pažymėti vardas. pa\ ardė ir 
g y v e n a m a s i s miestas . An t ra ip įėjimas į paroda, 
paska i t ą ir pan. kainuoja ap ie tris dolerius Pauto 
dai lės pa roda lyg J a u n i m o centre: šiaudinukai. 
kank lės , medžio drožiniai. T ik tautiniai rūbai kitoki 
— sijonai ir kiklikai dryžuoti, palaidi nukės 
nesiuvi nėtos. 

K i t ame k a m b a r y radome stakles, fia buvę du 
vyrai a tkreipė dėmesį į m a n o pavarde ir vienas 
užklausė, ar aš t a suomė, kuri jam s; >miškni 
p a r a š i a u apie Šį festivalį kviesdama ddvvaut i . 
A t sak i au ne, aš lietuvė ir r a š a u į lietuvišką spaudą. 
T a d a a n t r a s vyras sušuko: „Mano teta lietuvė!' 
T rumpa i šnektelėję apie suomius, lietuvius ir .audi
mą, užlipome į kitą aukštą, kur buvo meti" parodos 
Pa rodos išdėstytos per kelis kambarius, a*-spindi 
Kalevala : George I^aakso skulptūros iš bronzos ir 
a k m e n s . Antero T a k a l a Suomijos vaizdą Klmer 
Fosber meno paroda, suomių įsikūrimas H nckoke 
(senos nuotraukos bei laikraščių iškarpos*, retų 
knygų pa roda ir sva rb iaus i a Oallen Kali' meno 
paroda . Šis menin inkas nutapė seriją paveikslų, 
a tvaizduojančių Kalevalos įvykius. Paveikslai 
masyv in ia i ir įspūdingai atvaizduoja epo dvasią. 
Parodoje buvo tik paveikslų nuotraukos. Originalai 
y ra Turkų meno muziejuje Suomijoje. 

Laiptais palipę, išėjome į aikštę nusipirkti užkan- (Crerai. kad bilietus iš anksto užsisakėm, nes jų 
dos. į restoraną net nebandėm pakliūti, nes per pritrūko), šv iesos pritemsta. nuaidi dainos garsai, 
daug laukiančių stovėjo, o popietinė programa inu 
čia pat. Šj kartą laiptais lipome žemvn. kol sura
dome paskintos salę. Temą ..Senovės burtais gvdv-
m a s Kalevaloje" skaitė Helsinkio u-to psichiatrijos 
skyriaus viršininkas prof. dr. Kalle Achte. iliustruo
damas paskaitą Gallen-Kallela paveikslu skaidrė 
mis . Senovėje žmonės tikėjo, kad visos blogybės tai 
priešo darbas, o priešas — pikta dvasia, ir bandv 
davo priešą permaldauti aukomis Miestelio ar 
kaimelio išminčius iššifruodavo, kokia auka priimti 
n a , tad tuo pačiu būdavo ir gydytojas ir teisėias 
Besiklausant paskaitos, pastebėjau ne viena p a n a 
sumą j senovės lietuvių prietarus, dievus, žvnius. 
vaidilas. Tik vienas esminis skirtumas- Lietuvoje 
vaikus gandras atnešdavo, o Suomijoj nauiagimi.ai 
būdavo randami pirtyje. 

K u p a r i s a a r i . K u l t a m a a 
( , .Vario s a l a . a u k s o žemė* i 

..Mano pirmos dienos buvo lyg pragaro par.aga-
vimas'. Po kelių valandų darbo, kasant požemini 
tunelį, buvau nesvietiškai išvargęs Mano par tner is 

atsiveria uždanga, prasideda vaidinimas. Pirmoj 
scenoj pa rodomas gyvenimas pereito šimtmečio 
pabaigoje, priežastys, kurios privertė tiek daug suo
miu imigruoti į Ameriką. Toliau kelionė laivu, nauja 
/ernė. mokyklos, gyvenimas miško kirtikų tarpe, 
kasyklos, kasyklų streikas, epilogas. 

Vaidin imas puikiai parodė anų laikų išgyve
nimus, p a r a š y t a s gyvu sąmojum, perpintas liaudies 
da inomis Stebint mintys sava ime plaukia j praeitį, į 
p i rmas d ienas š iame krašte, mokyklą, lietuvių imi
grantų įsikūrimą šiame krašte. Kiek panašumo! 
IVdsiminiau. kai dar Vokietijos lageryje suvaidintoje 
k..medi|oje sakė. kad Amerikoje gatvės auksu grįs
tos, tik r inkis ir dėk į priejuostę. Atrodo, panašūs gan
dai siautė ir Suomijoje. Vaidinime vienas imigran
t a i pasteheio: ..S;ike. kad čia keliai auksu grįsti, o čia 
a t \ v k e sužinojome tris dalykus: pirma, keliai nėra 
aukoti gristi, an t ra , jie iš viso nėra grįsti; trečia, 
m u m s patiems reikės čia kelius grįsti". 

l'o šio įdomaus vaidinimo su minia žmonių lipome 
pro kolegijos rūmus į pačią ka lno viršūnę, kur jau 
liepsno)(> ..kokko". skambėjo liaudies mu/ika. tau

ta i pastebėjęs, darbo eigą paspart ino Matyt, norėjo tuna i s rūbais pasipuošusios poros šoko. Deja. per to-
parodyti. koks Amerikoj gyvenimas.. . Po darbo ki.i minią arčiau prieiti nebuvo galima, tad. dar kiek 
valandų, kai grįžom į paviršių, parodė savo rūdžių P "žioplinėję, pasukom atgal į ..savąjį" parką. Ten 
suėstas rankas ir pasakė: .Kai tavo letenos bus !>'"<• . .kukonhanta suplanavome kitos dienos marš-
tokios. t ada ištversi šiame darbe ' '*. r ,1,;>• , 

Šie žodžiai — vieno suomio imigranto pirmųjų Šeštadienio rytą nutarėm apžiūrėti vario kasyK-
darbo dienų vario kasykloje prisiminimas. Nors nei !•'- susipažinti su ano meto suomių darbo sąly-
jo. nei kitų tuo metu dirbusių jau nėra. ta r iau iu s-'omis. Arcadia vario kasvkla tai dalis Hancock 
atsiminimai bei išgyvenimai amžiams užfiksuoti vario kasyklų, kurių pagrindinis įėjimas buvo toje 
Suomi kolegijos archyve. Šia medžiaga pasinnudo- vi,-toje. kur daba r stovi suomių kolegija. Po Į e i 
damas, dramaturgas William Tyler Thomas iš Ken l»M m. streiko vario industrija nepajėgė atsigauti, o 
tucky valstijos parašė š iam festivaliui vaidinimą — vario kainai nukri tus, kasykla buvo uždaryta. Porą 
Kuparisaari . Kultamaa. kuriame atvaizduoja mvlių už kolegijos dalis kasyklų palikta kaip turistų 
sunkias imigrantų dienas, bandant čia įsikurti. a trakcija . Važiuojame ten ir mes. 

Penktadienio vakare tea t ras pilnutėlis žmonių. (Rus daugiau) 
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LIŪDNA VASARA 
RUMUNIJOJE 

SU PAVASARIU Į NAUJA GYVENIMĄ 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Seornicest — Rumunijos 
'pietvakarių prieškarinis kaimas, 
^šiandieną išaugo j 16,000 
•pavyzdingą miestelį, kadangi jis 
2yra N. Ceausescu gimtinė. Nauji 
Ipastatai, naujos įmonės, keturi 
•žemės ūkio kooperatyvai duoda 
»darbą miestelio gyventojams. Be 
Jto, partijos šefo gimtinė turi 
•^šešias pradžios mokyklas, techni
škos mokyklą ir savo ligoninę. Be 
abejo, yra taip pat ir muziejus. 
Tai sena pradžios mokykla, kurią 
lankė Ceausescu. Joje yra sudėti 
Aisi partijos sekretoriaus jau
nystės dienų įvairūs dokumentai, 
"nuotraukos ir įrodymai jo revoliu
cinio gyvenimo. 
t, 

'. Daug propagandinių skelbimų 
•kelyje į Bukareštą kalba apie 
;„saulėtą laikotarpį". Tačiau 
netolimame motelyje padavėjas 
iabai apgailestauja, negalėdamas 
įvykdyt i svečių užsakymo, 
kadangi virtuvė neturi kiaušinių. 
Po kietos žiemos (o ji buvo beveik 
Visoje Europoje) aprūpinimas gy-
Ventojų maistu nė kiek nepasitai
sė. Pr ie mais to k rau tuv ių 
Bukarešte didžiausios žmonių 
eilės. Nematyti mėsos, miltų, 
sviesto. Alyva ir cukrus gau
namas tik su kuponais. Liūdnas 
taip pat ir turgaus vaizdas: kiek 
bulvių, svogūnų, t r u p u t i s 
daržovių. Prie vaisių vėl eilė žmo
nių. Krautuvių lentynose matyti 
alkoholiniai gėrimai, žuvų kon
servai, uogienė (atrodo bulga
riškos kilmės). Avių sūr i s 
gaunamas įvažiuojant į Buka
reštą pas privačius ūkininkus. 

Kapi ta l is t in iame pasaulyje 
vakaro gyvenimas t u r i s t ų 
vietovėse prasideda apie 10 vai. 
vak. Rumunijoje — visos 
valgyklos, restoranai uždaromi 
10 v.v. Tai liečia ir Juodosios 
jūros turistų pakrantę. Mat, 
elektros energijos taupymas yra 
aukščiausiame laipsnyje. 

Kodėl toks skurdus gyvenimas? 
Rumunija mais to p roduktus 
eksportuoja į vakarų pasaulį, 
norėdama savo ižde sutelkti kuo 
daugiausiai vakarų pasaulio 
valiutos. Čia reikia pripažinti, 
kad iš rytų bloko, sąžiningiausia 
skolų mokėtoja yra Rumunija. 

1981 m. jos užsienio skolos siekė 
10 milijardų dol. kai tuo tarpu 
šiandieną ši skola siekia 6 milijd. 
dol. 

Šiemet, Bukareštas pirmą kar
tą vedė pasitarimus su vakarų 
pasauliu, prašydamas prailginti 
mokėjimą. Blogas derlius, stoka 
turistų, labai ir labai atsiliepė į 
valstybės pajamas. Taip pat 
pakenkė ir Černobylio nelaimė. 
Pasekmės — beveik 30 tūks
tančių užsiregistravusių kelionių 
įstaigose vokiečių turistų atsi
sakė vykti prie Juodosios jūros 
pakrantės. 

Viena lietuviška šeima iš Hiu 
ttenfeldo, atostogavusi Rumuni
joje, j ū sų ko responden tu i 
pareiškė, kad ji daugiau ir „kojos 
neke ls" į tą kraš tą . Blogas 
m a i s t a s , pa t a l pos gana 
primityvios, 10 v.v. gesinamos 
šviesos 'prie žvakės nesėdėsi!), 
jokio „nakties" gyvenimo, jokių 
pramogų net ir paprasčiausių 
šokių viešbutyje. 

Kiek ki tu ke l iu nuėjo M. 
Gorbačiovas . P a m a t ę s , kad 
pr ivat i in ic ia tyva yra daug 
pelningesnė (pamokė vengras 
Janos Kadaras), jis pirmiausiai 
kiek daugiau laisvės suteikė Lie
tuvos įmonėms, decentralizuoda
mas gamybą ir atiduodamas ją 
įmonės direktoriaus ar fabriko 
tarybos žinion. 

Nei lga i teko l auk t i mūsų 
kaimynei Latvijai. 

Štai vokiečių spauda pranešė, 
kad Latvijos maisto pramonės 
„ministerė" Eugenija Čenkova, 
greičiausiai M. Gorbačiovo pri
tarimu, artimiausiu metu Rygo
je leis a t i d a r y t i pr ivačias 
valgyklas ir kavines, kuriose 
„skrybėlėtos damos" jau ryte 
galės ragauti su kvepiančia kava 
įvairius skanėstus, tortus. Resto
ranai ir kavinės bus nuomojami 
p r i v a t i e m s a s m e n i m s . Pats 
k a v i n ė s i n v e n t o r i u s pal iks 
valstybės nuosavybe, o pelnu bus 
dalinamasi pusiau. 

Gerus ir maistingus produktus. 
nerandant jų valstybinėse krau
tuvėse, E. Čenkova leidžia nusi
pirkti privačiai. Be abejo, prie jų 
priklauso įvairiu skanėstų — tor
tų priedai. 

Margaspalviais žiedais pasi
puošęs pavasaris atneša mums 
gamtos atgimimą ir džiaugsmą. 
Simboliška, kad su pavasariu 
pirmuosius bendro gyvenimo 
ž ingsnius pradeda Lyda 
Bakaitytė ir Darius Budrys. 

Gegužės 31 d. 3 vai. po pietų 
gražiai išpuoštą Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią pripildo jaunųjų bei jų 
tėvų d rauga i , giminės ir 
pažįstami. Juos sutinka ir į vietas 
nuveda pabroliai. 

Pasipuošę jaunatviška šypsena, 
a l tor iaus link e ina jaunųjų 
palyda: A. Lelienė ir A. 
Povilaitis, A. Povilaitytė ir S. 
Vaznelis. R. Budrytė ir L. Kučas, 
D. Bakaitytė ir R. Blinstrubas, V. 
Kučaitė ir D. S i l iūnas , R. 
Bakaitytė ir A. Budrys. Sugriau
džia vargonai ir lėtu žingsniu 
žengia kaip pienės pūkas nuo
taka, lydima tėvelių Jūros ir 
Algio Bakaičių. 

Smagu, kad įsigali naujas 
paprotys — atlydėti nuotaką 
abiems tėvams. Visada jautėsi, 
lyg motina būtų nuskriausta. Juk 
dukra jos širdy išnešiota, meilėj 
pagimdyta. Ja rūpinosi, auklėjo 
abu tėvai, todėl, atėjus laikui, vėl 
drauge ją turi a t lydėt i iki 
altoriaus ir Dievo akivaizdoje per
duoti jos išsirinktajam. 

Sv. Mišias atnašauja parapijos 
klebonas kun. A. Zakarauskas. 
Pamokslu primena apie gy
venimą dviese. Nuo dabar jauno
ji pora nebe turės a t sk i ro 
gyvenimo, bet bendrą, šventą 
gyvenimą. Šventą, nes turi ryšį 
su Dievu. Gyvenime neužtenka 
žmogiškos meilės. įtampų metu 
reikalinga Dievo pagalba ir 
malonė. 

Skaitinius skaitė A. Budrytė ir 
V. Tamošiūnienė . Vestuvių 
apeigų iškilmingumą praturtino 
sol. Nerija Linkevičiūtė-Kas-
parienė ir Operos vyrų choro 
nariai. Puikiai skambėjo tra
dicinis ..Veni Creator", P. Guidi 
..Maria Mater Gratiae" ir C. 
Frank „Panis Angelicus". Sv. Mi
šių pabaigoje jaunoji , jaudi
nančiai skambant G. Verdžio 
„Šventoji Dievo Motina", padėjo 
gėles prie Marijos altoriaus. 
Lietuviai visada parodė didelį 
dėmesį Dievo motinai Marijai. 
Jai net skiriamas gražiausias, 
pavasario žiedais pasipuošęs, 
gegužės mėnuo. Prie Marijos 
altoriaus Lyda paaukojo pačius 
g raž iaus ius savo j a u n y s t ė s 
žiedus. 

Vakare 300 su viršum svečių 

CLASSIFrED GUĮDg 

Lyda (Bakaitytė) ir Darius Budriai, sukūrę šeimą gegužės 31 d. 

Californijos bendruomenininkų būrelis su svečiu JAV LB vicepirm. Jonu Urbonu (dešinėj). 

susirinko vaišėms į S. S. Constan-
tine and Helen salę. Palos Hills, 
II. Vestuvių pokyliui vadovavo 
Vytenis Rasutis. Salėn įžygiavusi 
jaunųjų palyda pagal lietuviškus 
papročius apmėtė sa ldainia is 
svečius. Jaunuosius su duona, 
druska ir vynu pasitiko jaunųjų 
tėvai: Jū ra ir Algis Bakaičiai ir 
Dangira ir Ignas Budriai. 

Jauniesiems einant prie j iems 
skirto stalo, pagal senoviškus 
vestuvių papročius,. persirengė-
liai, vaizduojantys netikrus jau
nuosius, susėdo apie stalą. Šis 
paprotys buvo susijęs su magija: 
v e s t u v i n i n k a i , va izduodami 
netikrus jaunuosius, norėdavo 
suklaidinti piktąsias dvasias, 
galinčias pakenkti vestuvių daly
viams, ypač jauniesiems. Jaunųjų 
palyda turėjo stalą išsipirkti. 

Visiems užėmus vietas, vyriau
sias pabrolys Audrius Budrys 
pakvietė susirinkusius pirmajam 
tostui. įžanginiu žodžiu jaunosios 
tėvas pasveikino svečius, pasi
džiaugdamas nauja lietuviška 
šeima. Labai šiltai išpasakojo šios 
reikšmingos dienos planavimą, 
kurį su ypatinga meile at l iko 
Lydos mama: Ji rūpinosi, „kad 
žvakės neužgestų, tortai nesu-
k r i s tų , kad s u k n e l ė g e r a i 
atrodytų..." Tokia šilta, šeimyniš
ka ir draugiška jaunosios tėvelio 
kalba užkrėtė visus dalyvius. 
I šnyko r iba t a rp tų , k u r i e 
surengė šią šventę, ir visų į ją 
atkeliavusų. Puiki nuotaika išsi
laikė iki pokylio pabaigos. 

A. Bakaitis supažindino su 
išskirtinais svečiais: dr. R. ir M. 
Povilaičiais (Lydos krikšto tėvai). 
A. Normantiene (N. J.), J. Krišto
laičiu (Hamilton. Ont.), J. Laukiu 
(Dariaus krikšto tėvu), Lydos 
tėvukais K. ir J. Mašiotais ir V. 
Bakaitiene, L. ir J. Laukiais (Da
riaus tėvukais) ir kt. 

I. Budrys pasidžiaugė nauju jų 
šeimos na r iu , marč ia Lyda . 
Budrių šeimoje šiais metais j au 
trečios vestuvės. Su humoru 
papasakojo, kaip siuntė sūnelį D. 
į lietuvių sostinę „apsi tr int i" . 
Darius ne tik „apsišlifavo", bet ir 
merg iną su s i r ado . 7 m e t u s 
užsitęsusi draugystė atvedė juos 
prie altoriaus. 

Gautos telegramos iš Lietuvos. 
Anglijos, Vatikano ir kt. Seneliu 
vardu sveikino Jus tas Mašiotas. 

J U O D O S I O S J Ū R O S 
PROBLEMOS 

Juodoji jū ra turi 235,000 kv 
km. plota i r per Bosforą 
susisiekia su Viduržiemio jūra. 
P a g a l U k r a i n o s Mokslų 
akademijos narį Zaicevą ši 
jūra netenka savo ekologiškos 
pusiausvyros. Prieš 20 metų 
viename vandens litre buvo 3 
milijonai planktono celių. 
Šiandien šis skaičius siekia 
nuo 200 iki 300 milijonų. 
Biomasė per toną vandens iš 
to paties periodo pakilo nuo 50 

iki 500-800 gramų. Kitas 
nerimą kel iant is re iškinys yra 
padidėjęs medūzų skaičius. 

Juodosios jū ros kai kurių 
v ie tų s m a r v ę s u k e l i a per 
didelis kiekis jūros dumblų, 
kurie nuskęsta i r pūva jūros 
dugne. Tas puv imas sunau
doja deguonį ir apsunkina 
biologišką gyvenimą. Ta ip pat 
p las tmasė g r a s ina jūros ekolo
giškai pusiausvyrai . Viena 
rusiška ekspedicija suskai
čiavo 850 mil. plastmasės 
gaba lų . T ie p l a u k i a n t y s 
gabalai sulaiko saulės spin
dulius ir sukelia delfinų ir 

banginių mirtį, nes patekę į 
gyvulių oro takus juos nutroš
kina. Juodosios jūros užterši
mas kyla ir iš daugelio upių, 
k u r i o s n e š a p r a m o n ė s 
nešvarumus. Be to. Sov. 
Sąjungos, Rumunijos, Bulga
rijos ir Turkijos turistų 20 mili
jonų k a s vasarą taip pat 
nešvar ina pakraščių, kurie 
neturi potvynių ir atoslūgių 
valančios jėgos. Zaicevas 
sako, kad reikėtų auginti 
valgomus moliuskus, ne jie 
padeda švarinti vandenį ir 
duoda ekonomini pelną..— T. 

Nors tarp šypsnių ir bučinių 
jauniesiems liko mažai laiko, 
tačiau jaunasis abiejų vardu nuo
širdžiai dėkojo giminėms, drau
gams, pamergėms ir pabroliams, 
prisidėjusiems prie sutuoktuvių 
paruošimo ir pasisekimo. Ypa
t i n g ą padėką i š re i škė už 
p a s t a n g a s i š saugot i juos 
l ie tuviais , išleisti į aukštąjį 
mokslą ir nurodyti kelią į naują 
gyvenimą. Pasižadėjo, kad jų šei
moje bus gyvas lietuviškas žodis. 

Svečiai gardžiavosi skaniai pa
ruošta vakariene. Atėjo laikas 
nuotakai atsisveikinti su jau
nyste , su žaismo dienelėmis. 
J a u n o j i k a r t u su Grand ie s 
šokėjomis g r a k š č i a i pašoko 
Sadutę. Šokio metu surinktas iš 
draugių gėles, Lyda, kaip savo 
jaunystės simbolį, įteikė jnotinaji.. 
Pašokta rezginėlė. Virš šokėjų 
galvų salės viduryje kabojo pui
kus vestuvių lapuotas sodas, 
išpuoštas spalvotomis popierinė
mis gėlėmis. 

D. Polikaičio orkestras užgrojo 
* jaunųjų valsą. J is sentimentalus 

jauniesiems, nes priminė pirmuo
sius jų meilės žingsnius „at
simeni kaip mes linksmai stovyk-
lavom... dainavom... budėjom..." 
Lyda ir Darius susipažino skautų 
stovykloje prie žėrinčio laužo. 
Užsilikusi kibirkštėlė įsiliepsnojo 
į didelį meilės laužą. Linksmybių 
sūkurin į šokius įsijungė tėvai, 
palyda ir dalyviai . Artėjant 
vidurnakčiui, visi stojo į ratą 
jaunosios nuvainikavimui. Meta
ma gėlių puokštė, nuimamas 
velionas... Negirdimai atplaukia 
vestuvinės dainos žodžiai: Žirge
liai pakinkyti , prie durų pasta
tyti. Sudiev, sudiev, jaunieji!"* 

Linkėdami laimės, išlydime 
Lydą ir Darių į naują, kupiną 
meilės ir džiaugsmo, gyvenimą. 

Lyda Budr i enė ba igė Kr . 
Donelaičio aukšt . mokykla, šoko 
, ,Grandy je" , p r i k l a u s ė j ū r ų 
skaučių tuntui Nerijai. Šiuo metu 
yra akademikė-filisterė. Baigė 
University of Illinois farmaciją. 

Dar ius buvęs a te i t in inkas , 
skautas. Dabar priklauso akade
mikams, filisteriams. Baigęs 111. 
Institute of Technology B.S. iš 
Chemical Engineering. 

Jaunieji apsigyveno savuose 
namuose Darien. 111. 

Regina Kučienė 

EASY PIEROGI MAKER 
With the help of My form no need 
to pinch with fingers to make all 
šame size pierogi. ,\ 
' 2 Forms To dtooss From 

(Each Form Costs $10 00) 
Makes 20 ps. — Small pierogi 

14 ps. — Large pierogi 
Send $10.00 

To J. Chlypnlacz 
4834 W. H«nd«r«on 

Chicago IL 60641 286-6675 
- O H -
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REAL ESTATE 
, REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbanorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

HELP WANTED 

VVAITRESSES WANTED 
Daina Restaurant 

2656 West 71 st. St. 
434-9666 - Ask for Irene 

Tulpės Restoranui 
reikalingos 

PADAVĖJOS 
Skambint tarp 11 v.r. ir 7:30 v.v. 

925-1123 

VVanted woman for cleaning 
and laundry work. 2 days a 
week. Vic. 91 st & VVestern. 
References regui red. Speak 
English. Tel. 238-5580. 

TREE SERVICE 

Medžių šakas genėjame. 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

j ^ 16 metų patyrimas 
M mL Skambinkite 

m w f Just inui 927-5782 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . - GA 4-6654 

MASTER PLUMBING 
Ucensod, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood corv-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel . 636-2960 

AUSTIN HOME IMPROVEMENT CO. 
Single and flat roof specialists. Aluminum 

siding, soffitt, facia and gutters. Thermal 
replacement win<Jows. Room additions and 
basement remodeling. Kitchen and 
bathroom remodeling. Custom carpentry 
and masonry service. Concrete and tuck-
pointing. Drywall and painting. 
COMPARE OUR PRICES ANO SAVE 

637-5955 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Jau laikas patikrinti ir išvalyti 

pečius dėl žiemos. Vėliau būsiu la
bai užimtas. Skambinkite dabar. 

A. Banys - Te l . 447-8806 

IŠNUOMOJAMA — PO* RENT 

Išnuom. vienam asmeniui apsta
tytas butelis su atskiru įėjimu. 
Garažas — jei pageidaujama. 
7150 S. Sacramento. 

Tel. RE 7-9303 

67-tos Ir Whlpp4e apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

Marqu«tt« Parka išnuom. švarus, 
ramioj vietoj 3 kamb. (1 mieg.) butas 
apyl. 66-os ir Campbell. 260 dol. plius 
V/7 mėnesio užstatas. Tik su
augusiems. Skmbinkite (angliškai) tel. 
284-2917 arba 247-2437. 

ra sttŠ. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

460-0880 

PRIME REAL ESTATE 
14300 S. Bell Rd. 
Lockport, III. 

Galim JUMS patarnauti šiuose 
rajonuose: 

Palos Heights, Palos Park, Palos 
Hills. Orland Park. Lemont. Homer 
Tovvnship. Old Oak Estates ir Big Run 
Acres 

JUMS patarnaus šie patyrę 
profesionalai: 

Algis Liepoms Linas Gylys 
Rūta Sušinskiene 
G. Petras Lieponis 

PRIME REAL ESTATE savininkai, 
lietuviai, JUMS vis parūpins geriausias 
sąlygas!!! 

PRIME REAL ESTATE 
• Sklypai • Gyvenamieji namai 

• Verslui pastatai 

For sale by owner—3 bedroom 
brlck—with fireplace. centrai air, 2 car 
garage, finished basement. Near 
schools & churches, Near 68th & 
Pulaski. 312—284-1040. 

Marquette Parke savininkas par
duoda 6 kamb. plytinį bungalo. 3 mie- ' 
gami, pilnas rūsys, Vh maš. garažas. 
6538 S. Albany — arti ligoninės ir 
parko. Prašo 43,000 dol. 

Te l . 778-2817 arba 598-2708 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas. Daug priedų Labai švarus.' 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 698 — 1V2 aukšto namas 71-os 
ir Kedzie apyl. Tik $69.900 — labai ne
brangiai. 6 kamb..' 3 karališko dydžio 
miegamieji pirmame aukšte savininkui, 3-jų 
kamb. butas viršuj pajamom ar giminingai 
šeimai gyvent. Švarus rūsys, centr. oro vė
sinimas. Naujas stogas ir centr. pečius. 
Naujos ąžuolinės spintos virtuvėje. 2 maš. 
garažas. Puikus namas. Paskubėkite, 
skambinkite tuoj pat. 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
S41,900 — negalima tikėt 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys. Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono. 
skambinkite dabar 

s < 
:t 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 West 66 Place, 6 • 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji, 
modern virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su 
šoniniu įvažiavimu į naują 2-jų maš garažą. 
Pusiau įrengtas rūsys. Aluminijaus soffit & 
fascia. Nauji žiem. langai Naujai dažyta 
viduje ir lauke. Uždaras porčius galėtų būti 
TV kamb. ar ketvirtas miegamasis. Tuojau 
galima užimti. Pusė bloko iki parko. Įmokė
ti $3.100 Skambinkite dabar. 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Buvimo pėdsakai 
AUmtoįk lyriko* knyga. 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai. 168 pat, 
kieti viršeliai. Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. Kaina 
su persiuntimu 9 dol. Užsaky
tais siųsti Draugo adresu. 



ĮSPŪDŽIAI IŠ PAPUA 
NAUJOSIOS GVINĖJOS 

ALDONA VASAITYTĖ SEHGAL 

Šlapi rankšluosčia i 

Lyja ir lyja ir lyja. Už lango p r o 
tarpiais girdėti gieda gaidžiai., 
čirpia medžių driežai, čiulba s a v o 
tiški paukščiai, toks liūliuojantis;, 
monotoniškas čiauškėjimas, čirpi
mas, ošimas. Tolumoj dusliai 
šniokščia jūra . Bismarko jū ra . 
Tamsu. Tamsu todėl, kad lyja ir 
kad ankstus rytas ir kad langai 
apkabinėti dideliais, šlapiais 
spalvotais rankšluosčiais. Langai 
neturi stiklų. 

Dideli langai — iš viso devyni 
— nuo lubų iki grindų, per visą 20 
pėdų kambario ilgj. Iš lauko 
pusės pridengti plonų vieiyčių, 
vos matomais vieliniais tinkle
liais nuo vabzdžių, o iš vidaus su
stiprinti metalinėm, vieno colio 
štangomis — nuo vagių. Iš tiesų 
neatrodo taip blogai tos štangos, 
virbai yra paplokšti ir baltai nu
dažyti, kaip ir sienos, tai atrodo 
lyg plačiai pradarytos „levulor 
blinds". Ant jų džiūsta šlapi 
rankšluosčiai. 

Pradėjo lyti vakar vakare, 
mums besėdint kino t ea t r e , 
bežiūrint filmą „Out of Africa" su 
Robert Redford ir Meryl Streep. 
Visai palyginti naujas filmas, tik 
oernai susuktas ir Oskarais ap
dovanotas. Todėl truputį nuosta
bu džiaugtis svieto gale 

Madang laikomas iš Papua 
Naujosios Gvinėjos didmiesčių, 
š iaur inėje salos pusėje a n t 
Bismarko jūros kranto. Viskas 
relatyvu, — šis 25,000 gyventojų 
mies tas bū tų v a d i n a m a s 
kaimeliu Amerikoje. Tačiau 
visame Papua Naujosios Gvinėjos 
2.2 milijonų kvadratinių mylių 
plote tėra vos apie trys milijonai 
gyventojų. Tarp 30-40,000 yra 
baltieji imigrantai iš Australijos, 
Vokietijos. Anglijos, o visi kiti 
yra juodaodžiai, smulkiai garba
notais plaukais čiabuviai, gyveną 
čia nuo akmens amžiaus laiku. 
Nežinia tiksliai, iš kur ir kada 
žmonės čia atsirado, bet yra 
spėjama, kad žmonės imigravę iš 
Indonezijos salų i Australiją per 
Gvinėjos salas jau prieš 30.000 
metų. 

Taigi sėdim šio „didmiesčio" 
kino teatre, geriam coca cola ir 
negalim nesistebėti vakarietiškos 
civilizacijos jtaka. Tik ant sienų 
užrašai primena, kad nesame 
Amerikoje. ,,No gat tok! No gat 
smok! No kau spėt buat abaut". 
Visai lietuviškai parašyta. „Ne
galima kalbėt! Negalima rūkyt! 
Negalima spjaudyti buat!* Čio
nykščiai gyventojai kalba septy
niais šimtais skirtingų kalbų, 
daug iš jų visai viena kitai negi-
miningų. Miestuose žmonės susi
šneka vieni su kitais tiktai tokia 
darkyta anglų kalba, vadinama 
Pidgin). 

Bet grįžkim į kiną prie ekrano. 
Sėdim įtemptai įsigilinę į pačią 
romantiškiausią sceną. Robertas 
su Meryl po avantiūrų Afrikos 
dykumose pačiame meilės įkarš
ty... kai, staiga... nutrūksta fil
mas... Tamsa! Tyla! Kodėl? Kas 
įvyko? Jokios panikos. Pasirodo, 
taip dažnai pasitaiko. Mieste su
gedo elektra. Žiūrovai, dauguma 
juodi ir bas i . pasišviesdami 
žibintuvais išeiname į prieangį. 

* Buat — betelio riešutai, juos 
kramtoma vietoj rūkymo. Efektas 
panašus, tik lieka raudoni dantys ir 
riešuto likučius nuolat reikia iš bur 
nos išspjauti 

Kino teatro savin inkas labai 
atsiprašo už sudarytą nepato
gumą ir v i s i ems i š d a l i n a 
numeruo tus b i l i e t ė l i u s , k a d 
sugr į ž tume ry to j vė l f i lmo 
pažiūrėti. 

Lauke visiškai t amsu , šilta, o 
lyja kaip iš kibiro. J a u pusė 
vienuolikos, o mūsų namai apie 
20 km nuo miesto. Stovim visi 
penki prie mūsų transporto ir 
juokiamės pro ašaras . Sunkve-
žimėlio būdoje yra vietos t ik 
dviem, kas bus tie t rys „lai
mingieji", kuriems teks sėdėti už
pakalyje ir priimti l ietų ir vėją, 
besikratant duobėtais šunkeliais 
per džiungles. Kągi, mamos visgi 
turi tam t ikras privilegijas, ir 
šalia šoferio į priekį sėdu aš. J 
sunkvežimėlio atvirą galą lipa 
mano vyras, mano dvidešimtme
tis studentas sūnus i r trylika
metė dukra. „Ne cukriniai , nesu
tirpsime" — jie juokiasi . Apsi
muturiuoja dideliais spalvotais 
rankšluosčiais ir leidžiamės pro 
tropinius miškus ir džiungles 
namo. 

K a s šoferis — Vija, mano 
studentė dukra iš Havajų uni
versiteto. J au visi meta i , kai ji 
gyvena čia ir renka medžiagą 
savo disertacijai apie malarijos 
epidemiją kūdikiuose. 

MANO 
DARBAI 
BATUNE 

Kaip Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos internės mano dar
bas buvo padal intas į dvi dalis. 
Pirmosios 'alies da rbas buvo 
Washingtc i, kur turė jau progą 
susipažinti su Amerikos valsty
bės įstaigomis bei jos veikėjais. 
Antroji da l i s , p r o g r a m o s 
pagrindine buvo New Yorke, k u r 
dirbau BATUN pabaltiečių orga
nizacijai, kuri stengėsi iškelti 
Lietuvos, Latvijos i r Estijos 
rūpesčius Jungt inėse Tautose. 

Mano New Yorko kelionė 
prasidėjo apsi lankymu Lietuvių 
informacijos centre, kur į veda 
Gintė Damušytė. Ten galima 
įsigyti visokių žinių, liečiančių 
lietuvius — visa informacija y ra 
net kompiuteriais surašyta . To
liau teko susipažinti su pačia 
BATUN įstaiga. Sus i t ikau su or
ganizacijos p i rmin inku Heino 
Ainso, kuris išaiškino ne t ik 
pačios organizacijos t iks lus , bet 
taip pat darbą, kurį in te rna i tu r i 
atlikti. 

Aš dirbau su kitu internu — 
Albert Motivans, kur is buvo pa
samdytas Latvių J a u n i m o orga
nizacijos v a s a r a i . Mudv ie jų 
pagrindinis darbas buvo suruošti 
medžiagą Baltų Jaun imo kongre
sui, kuris vyko Long Island, New 
Yorke, rugpjūčio 18-23 dienomis. 

Medžiagos buvo nemažai. Rei
kėjo, pavyzdžiui, paruošt i san
trauką Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos istorijų. Taip pat reikėjo susi
rišti su senatorium DeMato ir su
rinkti medžiagos apie jų planuo
tas demonstracijas rugpiūčio 23 
dieną atžymėti Molotovo-Ribben-
tropo sutartį. Po visą Ameriką ir 
Kanadą tą dieną buvo suplanuota 
"juodosios juostos" d iena per 
kurią įvairios organizacijos atžy
mėjo neteisingą Pabaltijo kraštų 
okupaciją. 

Vienas iš įdomiausių uždavi
nių, susijusių su stovyklos ruoša, 
buvo susiskambinimas su Jung-

ATSISVEIKINOM SU INŽ. 
HENRIKU ALGIRDU STUKU 

Taip jau y ra gyvenime. Susi
t ink i pažįstamą ir atsisveikin
d a m a s nežinai gal paskutinį 
kar tą sakai sudiev. 

T a i p a t s i t i ko man su 
inž in ier iumi Henr iku Stuku. 
Pr ieš savaitę laiko gražią dieną 
ėjau 69 gatve Chicagoje, girdžiu 
kažkas šaukia. Iš tolo pamačiau 
ateinantį Algį. Taip jis buvo vadi
n a m a s artimųjų tarpe. Susitikę 
n u o t a i k i n g a i pas ika lbė ję ir 
nuėjom savais keliais. 

Po kelių dienų skambinau jam 
telefonu. Atsiliepė šeimininkė. 
Papraš iau Algio. Ji susijaudinus' 
verkšlenančiu balsu sako: Algio 
Stuko nebėra, jis mirė šiandien, 
r adau negyvą gulintį ant grindų 
kambaryje. Staigi netikėtos mir
ties žinia liūdnai supurtė mane. 

Paž inau Algį nuo pat jo jaunys
tės dienų Chicagoje. Gimė Lietu
voje, K a u n e , inteligentiškoje 
še imoje . T ė v a s K a z i m i e r a s 
S t u k a s buvo teisininkas, yra 
dirbęs nepriklausomos Lietuvos 

t inių Tautų atstovais ir mėginti 
planuoti susitikimą su stovyklos 
dalyviais. Per šį susitikimą daly
viai turėtų progą iškelti žmogaus 
teisių klausimus ir taip pat įduoti 
krašto atstovams memorandumą. 
Memorandumas apibudintų ypa
t ingus latvių, estų, ir lietuvių šei
mos išsiskyrimo atsitikimus. Ki
ta ip ta r ian t , Sovietų Sąjunga 
neleidžia emigruoti net t iems, 
kur ių šeimos gyvena išeivijoje. 
Žmogaus teisė nuspręsti, kur gy
venti , y ra viena iš pagrindinių 
pagal Jungt in ių Tautų įstatus, 
kur iuos Sovietai pripažįsta. Sio 
memorandumo tikslas yra įrody
ti , kad Sovietų Sąjunga nesilaiko 
savo priesaikos ir skriaudžia 
tuos, kurie nori palikti kraštą. 
Memorandumą buvo sunku pa
ruošti , bet daug žmonių man ir 
Albertui padėjo. Gintė Damušytė 
ir Heino Ainso vis patarė, kur ga
lima rast i daugiau žinių. Ypač 
m u m s padėjo Dagmara Vallens, 
kur i dirbo latvių reikalais Radio 
Free Europe — Radio Liberty 
įstaigoje. 

Be stovyklos darbo, turėjom ir 
ki tų uždavinių. Aš dirbau su 
Arūnu Gudaičiu, J ane Sirusaite 
ir Indre Biskyte, paruošdamos ra 

dijo programą su Romu Keziu 
New Yorkui apibūdinti Jaunimo 
suvažiavimą Washingtone. Taip 
pat dalyvavau New Yorko grupės 

pirmajame Amerikos lietuvių 
s u s i r i n k i m e . BATUNe dir
bau pap i ldydama l i e tuv iškų ' 
o rgan izac i jų s ą r a š u s , rem
damasi gintės informacijos centro 
žiniom. 

Aplamai , grįžau iš kelionės la
bai pa tenkinta . Ne tik turėjau 
progą susipažinti su lietuvišku 
j a u n i m u iš Atlanto rajono ir ki
tur, be tai pat turėjau progą patir
ti apie Washingtono ir New 
Yorko politinę veiklą. 

R ū t a S t r o p u t ė 
PLJS internė 

atstovybėje Berlyne. Motina buvo 
mokytoja. Tėvai jauną berniuką 
atsivežė į Chicagą, pasitrauk
d a m i iš Lietuvos, rusams 
užimant kraštą. Su tėvais ir juo 
teko pabendrauti pobūviuose. Li
ko malonūs prisiminimai pra
bėgusių dienų. 

Alg is Chicagoje l ankė 
mokyklas ir baigė Technologijos 
i n s t i t u t ą elektronikos 
inžinierium, dirbo inžinierium 
projektuotoju Zenito ir kitose 
elektronikos kompanijose Chica
goje prie televizijos ir radijo 
gamybos. 

Sušlubavus sveikatai negalėjo 
dirbti. Teko jam pergyventi vargo 
sunkumus. Daug padėjo jam Lie
tuvos dukterų draugija sunkiose 
gyvenimo diei. «e. Visuomet apie 
jas atsiliepdavo maloniai, šiltu 
žodžiu prisimindamas. Dukterys 
ir velionio dukra Regina rūpinosi 
ir laidotuvėmis. 

Buvo draugiškas, geros širdies 
kultūringas žmogus. Trumpa jo 

gyvenimo kelionė buvo nelengva, 
per anksti iškeliavo amžinybėn 
iš mūsų tarpo. Mirė sulaukęs tik 
penkias dešimtis metų amžiaus. 

Velionis buvo paša rvo ta s 
Petkaus koplyčioje Marųuette 
Parke. I šermenis atėjo daug 
žmonių, buvo pilna koplyčia. 
Lietuvos Dukterų draugijos var
du kalbėjo p i rmininkė St.. 
Paulionienė. Draugų vardu at
sisveikinimo žodį tarė inž. P. 
Jurėnas. 

Pasiges jo artimieji, draugai ir 
biiuliai. Karstas iš koplyčios 
bičiuliai. Karstas iš koplyčios 
mo parapijos bažnyčią. r*o 
gedulingų pamaldų nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines, 
automobilių vilkstinei palydint. 
Palaidotas arti jo tėvų kapo. 

Laidotuvių apeigas atliko kan. 
V. Zakarauskas, kun. J. Juozevi-
čius ir kun. V. Mikolait is . 
Liūdesyje liko dukterys Regina, 
Viktorija ir sūnus Tomas. 

Stovint prie kapo su širdgėla 
t e n k a t a r t i paskutinį a t s i 
sveikinimo žodį: Amžiną atilsį, 
Algi. 

Povilas J u r k ū n a s 
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M y l i m a i motinai , senelei ir prosenelei 

A.tA. MARIJAI RIMKIENEI 
Viešpat in iškeliavus, skausme l ikusias dukras , Lietu 
vos D u k t e r ų draugijos geradares , sūnų ir jų šeimas 
nuoši rdžia i užjaučiame. Liūdėdamos m ū s ų narės-rė-
mėjos jungiamės su visais į Viešpaties angelą už velio
nės sielą. _ . _ , _ 

Lietuvos Dukterų Draugija 

O, Viešpatie, suteik jėgos pakel t i skausmą didį 
mūsų mielai sesei ONAI BAKATIENEI - Tavin 
p a š a u k u s jos mylimą brolį 

A.tA. LEONĄ GURECKĄ 
Nuoširdžia i užjaučiame našlę Olgą ir visą šeimą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Lie tuvos Dukterų draugija apgai lestauja 

A.tA. STASĖS TAUČIENĖS 
mirtį . Viešpat ies pašauktos į amžinybę t rumpą laiką 
t e s idž i augus io s L.D. dr-jos gyven imu . Guodžia 
vel ionės dukrą INĄ su vyru ir visus velionės 
a r t imuos ius . 

A.tA. 
BALIUI SAULIUI 

mirus , jo žmoną MARIJĄ, sūnus ALG{ ir GINTAUTĄ 
su šeimomis, ir jo seserį ELENĄ NEMICKIENE giliai 
užjaučiame ir kar tu l iūdime skausmo valandoje. 

Antanas Saulis 
V. J. Jasinevieiai 

Don't Go Through The 
WditingForA 

Home Improvement Lomu 
Standard Federal home improvement loans are approved 

usuaUy within 24 hours. You get your money fast, too-normally 
7 days. There's no application fee. No points. So come to 
Standard Federal For a loan at a speed thatll floor you. 

Kun. Stanislovo Idzelio primicijos šią vasarą Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje, Vilniuje. Kaip raSo is Lietuvos, žmonių į primicijas 
susirinko tiek daug. kad netilpo ne tik bažnyčioje, bet šventoriuje. 

j5QCį 
(ĖmM Come up to our Standard. 

SįmcpRD rcoER/^s/uANGs 

asassKasssK^t^ 

A.tA. 
Dr. ROMUALDO GINIOČIO 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Su liūdesiu prisimename, kad prieš 10 metų rugsėjo 16 
d. jis baigė šią žemišką kelionę. 

Minint mirties sukaktį, ui jo sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos rugsėjo 14 d. Waukegane Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje 10 vai. O rugsėjo 16 d. Vilniuje Aušros Vartų 
koplyčioje. 

Prašome visus, kurie Romualdą pažinojotprisiminti jį 
savo maldose. 

Liūdinti šeima ir giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.A. MARIJAI RIMKIENEI mirus, 
dukrą NIJOLE ir VYTAUTĄ VARDŽIUS su šeima, sūnų 
RAIMUNDĄ, dukras DANUTĘ, ZITĄ, BIRUTE ir jos vyrą 
PAULIŲ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
jungiamės su jumis jūsų liūdesio valandose. 

Adelė ir Kazys Lietuvninkai 
Marija ir Jokūbas Valiukevičiui 
Uršulė ir Jonas Balskai 
Agnutė Žitkienė 
Albina Lietuvninkienė 
Gizela ir Adolfas Lietuvninkai 

A.tA. 
VYTAUTUI BEINARAUSKUI 

mirus, 
broliui P E T R U I ir brolienei IRENAI BEINARAUS-
K A M S r e i š k i a m e gilią užuo jau tą jų l iūdes io 
valandoje. 

Pranckevičių šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 
* 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 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 . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7 -1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. , P a l o s Hi l l s , I l l i no i s 

T e l . — 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 Ši luvos Marijos a t l a i 
da i Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Marųuette Parke 
prasidėjo sekmadienį, rugsėjo 
7 d., baigsis ateinantį sekma
dienį, rugsėjo 14 d., ne 15 d., 
kaip buvo parašyta „Drauge" 
rūgs. 3 d., iškilminga proce
sija Procesijos pradžia 1:15 
vai. popiet. Visi lietuviai kvie
čiami procesijoj dalyvauti. 

x Skau tų ir skaučių spor 
to šventė-gegužinė įvyks 
sekmadiednį, rugsėjo 28 d. 
Ateitininkų namų sodelyje 
Lemonte. Pradžia 1 vai. p.p. 
Saulei leidžiantis — skautiš
kas laužas. Tėvai, šeimų 
įariai ir visuomenė nuošir
džiai kviečiami. 

x LFB konferenci ja prasi
dės rugsėjo 26 vieša vaka
rone JC kavinėje. Šeštadienio, 
rugsėjo 27 posėdžiai, skiriami 
tik Lietuvių fronto bičiuliams, 
vyks LB Socialinės globos 
seklyčioje. Sekmadienį, rug
sėjo 28, Jaunimo centro didžio
joj* salėje iškilmingos pamal
dos ir 1941 metų lietuvių 
tautos sukilimo minėjimas. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

x L i e t u v i ų M o t e r ų 
dai l in inkių draugijos n a r ė s 
N. Banienė, A.V. Eivaitė, D. 
kiziauskienė. i. Marks ir A. 
Sutkuvienė rodys savo darbus 
„Patterns and Perspectives" 
parodoje, kuri vyks Ukrai-
nian Institute of Modern Art, 
2320 W. Chicago Ave., nuo 
rugsėjo 19 iki spalio 18 d. 
Muziejaus valandos antradip-

niais-sekmadieniais 124 vai. 
p.p. Atidarymas bus penk
tadienį, rugsėjo 19 d. 7-10 v.v. 
Visi lietuviai maloniai kvie
čiami apsilankyti. 

x Čiur l ionio ansambl i s 
1950 m. Margučio surengtame 
koncerte Civic operos rūmuo
se susilaukė milžiniško pasi
sekimo — susirinko 4000 
žmonių. Kažin, kiek susirinks 
į Čiurlionio ansamblio koncer
tą, kurį Margutis rengia rug
sėjo 20 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centre? Visi kviečiami. Bilie
tai gaunami Vaznelių parduo
tuvėje ir Margučio raštinėje. 

x Lietuvių fondo met in io 
vajaus b a n k e t a s . Kasmet 
yra rengiamas Fon8o vajus su 
tikslu paskatinti ir paspar
tinti Fondo augimą. Užbai
giant vajų, yra rengiamas 
pobūvis-banketas. Pobūvių 
tikslas dvejopas: pirmiausia 
rengėjai nori turėti pajamų, o 
antra — gyvenant svetimoje 
aplinkoje reikia ir savųjų 
tarpe pabendrau t i , pasi
džiaugti, kad visai neding-
tume svetimųjų jūroje. Bilie
tai ir stalų rezervacijos pas 
Fondo valdybos narius ir 
Lietuvių fondo raštinėje tel. 
471-3900. 

x Dail. Valdo Vait ie
kūno dailės darbų sukak
tuvinė (80—50) paroda įvyks
ta rugsėjo 12-13 dienomis 
Lietuvių Tautiniuose namuo
se, 6422 S. Kedzie Ave. 
Atidarymas penktadienį 7 vai. 
vak. Šeštadieni atidarą nuo 12 
vai. iki 9 vai. vak. Atidarymo 
metu pokalbis, dailės meno 
temomis. Globoja Lietuvių 
Tautinė s-ga — Chicagos skyr. 

(pr.) 

A R A S 
Dengiame ir taisome visu rusiu 

STOCL'S 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats pr iž iūr iu darbą 
ARVYDAS KIFI A 

arba tarp 10 v.r. ir ; 
1*1. 4.V»-««'55 

x Steve S a n d e r s , lietuvių 
draugas, laimėjo premiją už 
straipsnį apie lietuvius. 
Straipsnis „Keeping faith: 
How one Chicago ethnic com-
munity struggles to save its 
heritage" pasirodė Chicago 
Tribūne Sunday žurnale 1985 
kovo 17 d. Sanders laimėjo 
pirmą vietą žurnalų skyriuje 
Amerikos žurnalistų sąjungos 
konkurse (ang. lst Place for 
best nonfiction article, 1986 
Mark of Excellence Contest, 
Magazine Division, The Socie-
ty of Professional Journalists, 
Sigma Delta Chi). Sanders yra 
buvęs Chicago Tribūne žurna
listas ir dabartinis Tėvo Bro
niaus Krištanavičiaus fondo 
anglų kalbos informacijos 
vedėjas. Jis šiuo metu baigia 
studijas magistro laipsniui iš 
politinių mokslų Indianos 
universitete, Bloomington. 
Tikrai džiaugiamės jo laimė
jimu ir lietuvių vardo iškė
limu kitataučių tarpe. 

x Du P a g e apskr i t i e s 
l ietuviai ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo 14 d., lietuvių 
respublikonų gegužinėje prie 
Ateitininkų namų (127 ir 
Archer gatvių Lemonte), nuo 
12 vai. galės užsiregistruoti 
balsavimams. Naujai atsikėlę 
ar pakeitę adresą kviečiami 
pasinaudoti šia proga. Tiki
masi, kad bus registruotojai ir 
Cook apskrities gyventojams. 
Atvykę turės progos susipažin
ti su politiniais kandidatais ir 
savo dalyvavimu paremti poli
tinę lietuvių veiklą. 

x J . P . Pažemėnas , Queens 
Village, N.Y., visuomeninin
kas, mūsų garbės prenumera
torius, grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x J . Mikel iūnas, East Chi
cago, Ind., atsiuntė 15 dol. 
dienraščio pastiprinimui ir 
grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū mūsų mielam 
rėmėjui. 

x Šokėjai! Ruoškimės 
šokių švente i ! Vyt. Didž. 
Šaulių rinktinės tautinių šokių 
vienetas „VYTIS" pradeda 
naujus šokių metus. Kvie
čiame studentus ir energingus 
veteranus (25-35 metų) prisi
jungti prie mūsų ratelio. 
Repeticijos vyksta du kart į 
mėnesį. Vadovė Violeta 
Smie l iauska i tė - Fab iano-
vich. P i rmoj i repetici ja, 
sekmadien i rugsė jo 14 d., 
6:30 v.v. G i n t a r o klubo 

salėje , 2648 W. 69th . 
(pr.) 

x LDK B i r u t ė s k a r i ų 
šeimų moterų draugi jos 
cen t r in io Chicagos sky
r iaus mi rus i a s n a r e s ir jų 
še imas bus atnašaujamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje rugsėjo 15 d., 
pirmadienį, 9 vai. ryto. Visas 
birutininkes ir ramovėnus 
prašome dalyvauti. Po šv. 
Mišių bus pusryčiai Sekly
čioje. 

(pr.) 

x Mergai tėms l ankan
č i o m s Kr . D o n e l a i č i o 
mokyklą steigiama paukš
tyčių skaučių draugovė nuo 5 
metų amžiaus. Skambint 
vakarais Alei Namikienei 
tel . 925-5390 arba J ū r a t e i 
Namika i te i -O 'Br ien , 729-
4460. 

(pr.) 

x Už a.a. J u l i a u s Plauši-
naičio vėlę bus atnašau
jamos šv. Mišios T. Jėzuitų 
koplyčioje rugsėjo 14 d., 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto. 
Giminės ir draugai prašomi 
prisiminti jį maldose. 

(pr.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. ( g k > 

IŠARTI IR TOLI 

Komo Kalantos paminklo pašventinimas Dainavos stovyklavietėj. Šventina kun. Vytautas 
Ragdanavičius, MIC. Pirmoje eilėje matyti ir dailininkė S. Smalinskienė, paminklo iniciatorė. 

Nuotr. J . Urbono 

AR TIK PASKAITOS IR PASKAITOS 
Mokytojų studijų savaitė (8) 

Suvedant visos studijų 
savaitės balansą, tenka 
pasakyti, kad 18 asmenų skai
tė 19 paskaitų. Galima sakyti, 
kad ir 20. Sakysit, kaip čia 
yra, kad nemoka suskaičiuoti 
ligi 19 ar dvidešimt. Pasaky
siu tikrą teisybę: vienas skai
tė dvi skirtingas paskaitas ir 
viena tą pačią paskaitą skai-

x Moterų sąjungos 20 
kuopos pietūs su programa 
bus spalio 19 dieną 2 vai. 
Nekalto Prasidėjimo mokyk-
'os salėje Brighton Parke. 

x Juozas i r Aldona bulai
čiai, La Grange Park, 111., 
spaudos rėmėjai, ruošiasi 
dalyvauti „Draugo" pokylyje 
ir jau įsigijo bilietus. Metinis 
pokylis bus rugsėjo 28 d. 
Martinique salėje. 

x Kazys Markus . Melrose 
Park. 111., atsiuntė 11 dol. 
auką ir kartu pratęsė „Drau
go" prenumeratą. Po 10 dol. 
atsiuntė ir gražino laimėjimų 
šakneles: S. Kulvinskas. Los 
Angeles , Ca. , S t a n l e y 
Abramavičius, VVestfield, 
Wisc, J. Gervelis. Cranston, 
RL, S. Radžionis, Spring 
Grove. 111., Mary Gendrolis. 
Chicago. 111.. S. Stašaitis. 
Brockton, Mass., Kostas ir 
Eva Balčiūnai. Burlington. 
Wisc, Jonas Kalainis. St. 
Catharines, Ont.. Kanada, 
Valeris Spirikaitis. Kuclid. 
Ohio. Kazys Žemeckas. 
Indianapolis, Ind. Visiems 
nuoširdus ačiū už mielas 
aukas. 

x Stefa Lan iauskas , Ku
clid. Ohio, Jonas Rauba, 
Woodhaven, N.Y., Juzepa 
Prenskienė, Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x I rena Radys , Chicago, 
UI.. Lietuvių meno „Dai
navos" ansamblio ilgametė 
narė. grąžino laimėjimų šak
neles su 25 dol. auka. Stasys 
Petrulis, taip pat iš Chicagos, 
pakeisdamas adresą, grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Dr.Alfonsas Kisielius, 
Sidney, Ohio, A. Normantas, 
Elizabeth. N.J., P.V. Vidu
giris, Rancho Palos Verdes, 
Cal.. A. Dysas, Kettering, 
Ohio, Alfonsas Samusis, Rich-
mond Hills, N.Y., George 
Likander, Kankakee, 111., A. 
Razma, \Vinnipeg, Kanada, 
Stanley Vilinskas. \Vindsor, 
Ct., Ed. Praninskas, St. 
Petersburg. Fla., P.S. Rulis. 
New Port Richey, Fla., S. 
Navaickas. Wisc. Delis, Wisc 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol 
auką Labai dėkojame. 

J U O Z A S MASILIONIS 

tė, p a n a u d o d a m a dviejų 
paskaitų laiką. Ir čia nieko 
blogo, nes iš anksto taip buvo 
susitarta. Per 20 metų ir prele
gentai suprato, kad normalus 
paskaitos ilgis yra 40 ar 45 
minutės, ne daugiau. Gal tik 
pora šią ribą peržengė. Yra 
žmonių, kurių niekaip nepri
prašysi paskaitai, jis geriau 
paskaitininką sukritikuos. Yra 
žmonių, kurie , paprašy t i 
paskaitai, derasi dėl ilgesnio 
laiko, nes tuo klausimu galįs 
tris valandas kalbėti. Ne il
gam kalbėj ime paska i tos 
menas, o kad trumpiausiu 
laiku moki kuo daugiau ir 
suprantamiau pasakyti. Bet 
užtenka apie paskaitas, nes ir 
be paskaitų buvo daug užsiė
mimų. 

Kėlėmės arba kėlė komen
dantas Br. Keturakis 7 vai. ry
to. Gaila, anksčiau aštriai 
kaukusi ir toli girdima sirena 
šiais metais nebeveikė,- teko 
pasitenkinti švilpuku ir mikro
fonu, kuris dar gerai vekė ir 
toli girdimas. Keltis 7 vai. (ty
liai: Chicagos laiku tai 6 v.) 
ankstoka, bet pamatai saulė
tekį, pamatai garuojantį lyg 
verdantį katilą Spyglį. 7:15 
rytinė mankšta, kurią pravedė 
komendantas Br. Keturakis. 
Lavinome visa. kas tik juda: 
rankas, kojas, liežuvį. O vis 
dėlto gerai rytą įtraukti gryno 
oro į plaučius. 

8 vai. šv. Mišios. Turėjome 
tris kunigus: kapelioną kun. 
Joną Duobą, MIC, svečią kun. 
Petrą Daugintį ir lietuviškai 
bes imokant į kun. Petrą 
S t r av inską . Pagr ind in iu 
koncelebrantu buvo kape
lionas. J is kasdien ir po 
t rumpą pamoksl iuką pa
sakydavo. Pianinu vargo
navo ir giesmėms vadovavo 
muz. V. Ralys. 

8:40 vėliavų pakėlimas, him
nas, vakare 6:30 vėliavų nulei
dimas ir Marija, Marija. Rytą 
š i l d a n t n u g a r ą , v a k a r e 
slepiantis nuo saulės, vis bijo
ta susiartinti ir galingesniu 
balsu sugiedoti. Gal dėl to visi 
ir stumdo mus, mokytojus. 

Pakėlus vėliavas — pus
ryčiai. Manėte, kad tuoj į 
paskaitas? Ne! Valgėm ir pie
tus 1 vai., pavakarius 3:30 (tai 
priemonė visus atvilioti nuo 
paežerio!), 6:30 vakarienė. Val
gis, gaminamas čikagietės 
Onos Norvilienės su padėjėja 
E. Kantiene, buvo labai įvai
rus ir skanus. O ir apetitas. Jo 
nesumažino skelbiami perspė
jimai, kad, išvažiuojant iš 
stovyklos, kiekvienas bus 
pasveriamas prie vartų ir tu
rės primokėti po 5 dol. už pri
augtą svarą. Tai būtų buvę 
surinkta pinigėlio! Bet visi lai
mingi praspruko pro vartus ir 
dabar, jei yra teisingi ir objek
tyvūs, skelbia visam pasau
liui ne legendą, o tikrą teisy
bę, kad maistas buvo geras. 

Buvo iš anksto skelbiama, 
kad tuoj po pusryčių, vansi, 
tuoj pavalgius, ar nesveika 
dainuoti, ar balsas švelniai 
girgždantis iš gerklės plaukia, 
tai dainavimas buvo lygiai 12 
vai., prieš pietus. Dainavimo 
mokė muz. V. Ralys. Jo pamo
kas lankė beveik visi dalyviai 
(nedalyvavo tik vienas kitas 
pusdalyvis ir padalyvis). 

Popiet 2 valandų laisvalai
kis. Visas dienas, išskyrus 
šeštadienį, galėjai maudytis, 
paežeryje sėdėti. Vieną tokį 
laisvalaikį 4 ryžtingi vyrai 
(kun. J . Duoba, V. Jautokas, J. 
Gužaitis ir, žinoma, aš!) apėjo
me aplink ežerą. Maniau, kad 
mes šioje srityje pionieriai, o iš 
tikrųjų ėjome jau gerai 
pramintu takeliu, o ant dažno 
medelio ar net kokios stambes
nės žolės pakabinti tų medžių 
ar žolių aprašymai, net ir 
paveiksliukas. Taigi gamtos 
tyrinėtojų jau pirm mūsų čia 
praeita... 

4 — 5:30 tautinių šokių 
pamoka, vadovaujant J . Matu
laitienei ir akordeonu grojant 
V. Puodžiūnui, ir lygiagrečiai 
kulinarijos kursai, vedami St. 
Stasienės. Rytą, tuoj po pus
ryčių, kasdien J. Masilionis 
turėjo lietuvių k. sintaksės 
pamokas, per kurias pardavė 
apie 30 savo neseniai išleistų 
sintaksių. Rytą ir popiet 
paskaitų metu Br. Krokys su 
V. Jonaičiu ir gal kitais mokė 
lietuvių kalbos tuos, kurie tam 
tikslui čia atvažiavo. Paskai
tų metu veikė darželis, veda
mas Rūtos Juškienės. Po 
vakarienės vėl laisvalaikis, o 
8:30 vakarinės programos. 
Sekmadienį , pirmą dieną, 
susipažinimo vakaras, kurį 
pravedė Aida Bublytė, o visų 
kitų dienų vakarinėm prog
ramoms vadovavo Rama Bub
lytė, abi iš Clevelando, abi gy
vos ir sumanios jaunuolės. 
Sekmadienį susipažinta ir 
pasivaišinta Pr. Masilionie-
nės sūriu ir vynu. Pirmadienį 
pažaista ir pašokta. Tą vakarą 
Br. Krokys atnešė visą kibirą 
vyno, bet paragavus pasirodė, 
kad tai tik šaltas vanduo. 
Antradienį laužas šioje pusėje 
ežero, nes kitą pusę yra užėmę 
skautai. Trečiadienį V. Kučas 
parodė ir paaiškino skaidres iš 
Lietuvos. Ketvirtadienį — 
talentų vakaras. Čia pasirodė 
vaikų darželis, vedamas R. 
Juškienės, visi Udrių vaikai, 
Kr. Kancevičius kanklėmis. D. 
Juška deklamacija, kun. P. 
Stravinskas pagiedojo, Ap. 
Bagdonas paskaitė savo poezi
jos, D. ir L. Vaidilos padai
navo kupletus. Galiausiai J. 
Kavaliūnaitės šokis ir vynas" 
su sūriu. Penktadienį įspūdin
gas partizanų ir žuvusių dėl 
Lietuvos pagerbimo vakaras, 
lankant kryžius ir naująjį R. 
Kalantos paminklą, skaitant 
ištraukas iš LKB Kronikų. 

Bet ..už visus viršesnis" 
būna atsisveikinimo vakaras 

KANADOJE 

— Europos pa r l amen te 
liepos 12 buvo pakeltos Pabal
tijo valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos. 
Kalbėjo didelis lietuvių drau
gas ir Pan-Europos unijos 
prezidentas dr. Otto von Habs-
burg, parlamento pirm. P. 
Plimlin ir Strasburgo miesto 
meras M. Rudloff. Vėliavų 
iškėlimu pasirūino liet. jauni
mo sąjungos sekr. Rimantas 
Gumuliauskas, Jonas Meližas 
ir estas Johannes Muutra. 
Iškilmes fotografavo Roma
nas Dirgėlas. Sekmadienį 
Pabaltijo vėliavos buvo išsta
tytos ir katedroje. 

— K a n a d o j e Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus bus 
švenčiamas 1987 m. spalio 
mėn. Toronte šventei rengti 
komitetą sudaro: pirm. V. 
Bireta, vicepirm. tėvas A. 
Simanavičius, OFM, kun. J. 
Staškus, ev. kun. P. Dilys, 
sekr. J. Andrulis ir B. Čepai
tienė, ižd. V. Taseckas ir 
nariai: dr. J . Sungaila, kun. 
dr. P. Gaida, tėvas J. Liauba, 
OFM, V. Turūta, V. Bačėnas, 
ses. M. Bareikaitė, dr. J. 
Čuplinskienė, dr. O. Gustai
nienė, J. Krištolaitis. 

— H a m i l t o n o a t e i 
t in inkai veiklos metus pra
dės rugsėjo 20 d. Į iškilmes 
žadėjo atvykti ir pasakyti 
kalbą federacijos vadas 
Juozas Polikaitis iš Chicagos. 

— Windsoro l ietuviai su
rengė gegužinę ruj. jjūčio 3 
Visi šio miesto lietuviai su vai
kais sugužėjo į gegužinę. Mote
rys, vadovaujamos Joanos 
Kurienės, paruošė gausybę 
maisto. Tik lauktų detroitiš-
kių buvo permažai, nes jiems 
čia netoli atsilankyti. 

— Maironio mokykla 
Toronte šiemet mokslo metus 
pradės rugsėjo 20 d., šeštadie
nį, tose pačiose patalpose. 
Tėvai prašomi jau dabar savo 
vaikus registruoti pamokoms. 

J A V 

— Dr . Broniaus Kas lo 
veikalą „La Lithuanie et 
la Seconde. Guerre Mondiale" 
(Lietuva ir II-sis pasaulinis 
karas) prieš keletą metų JAV 
LB krašto valdybos rūpesčiu ir 
lėšomis išleido viena Pran
cūzijos leidykla. Pernai rude
nį JAV LB visuomeninių 
reikalų komisija, vadovau
jama J. Urbono, iš leidyklos 
nupirko 500 to veikalo egzemp
liorių, juos nc-ėdama paskleis
ti prancūi škai kalbančių 
šalių bibliotekose. Prancū
zijos, Belgijos, Šveicarijos ir 
Liuksemburgo bibliotekoms 
pasiųsti 367 egzemplioriai, 
Alžerijos, Maroko ir Tunizi-
jos— 49, didesnius prancū
ziškų knygų rinkinius turin
č i o m s V. V o k i e t i j o s 
bibliotekoms — 84. Komisija 
gauna padėkos laiškų iš 
bibliotekų. 

— Kun. A n t a n a s Sau la i -
t i s , SJ , šį sekmadienį, rūgs. 
14 lankys Seattle lietuvius ir 
Šv. Monicos bažnyčioje, 
Mercer Island, Wash., laikys 
Mišias lietuvių kalba Po to 
bus lietuvių ir nelietuvių 
susitikimas parapijos svetai
nėje, kur jis kalbės apie ruošia
mą Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį. Vietiniams 
lietuviams, tai bus didelė Šven
tė, nes lietuviškų pamaldų 
šioje kolonijoje nebuvo dau
giau negu ketvirtis šimtmečio. 

šeštadienį. Jo neapleisti sten
giasi visi studijų savaitės 
dalyviai, į jį atvažiuoja ir apy
linkės lietuviai. Pirmiausia 
pasirodė vaikų darželis su 
dainelėmis ir deklamacijomis. 
Ištvermingiausią buvo 2 metų 
Gečaitė, kuri , suskambus 
muzikai ar dainai vis šoko ir 
šoko, sukosi ir sukosi. 

Choras, paruoštas ir diri
guojamas muz. Viktoro Ralio, 
labai gražiai padainavo tris 
dainas: „Ko liūdi?", „Pražydo 
jazminai" ir „Subatos vaka
rėlį". Lietuvių kalbos besimo
kančiųjų seminaras, vadovau
jamas Br. Krokio, atliko pynę 
„Lietuva", kai kurie visai ge
rai, kai kurie „prakaituo
dami" perskaitė jam skirtą 
dalį. Marius Gražulis pagrojo 
cello „Ave Maria", o Tadas 
Rūta padainavo solo tris dai
nas: „Kur ištremtasis beke
liausi", „Kalneliuose spindi" 
ir „Kur šiandieną jinai". V. 
Kavaliūnas paskaitė vaizdelį 
„Filomena", o kun. P. 
Stravinskas pagiedojo „Panis 
angelicum". Smuiku ir kank
lėmis pasirodė Darius ir Bal
tija Udriai. Kur reikia, 
akompanavo muz. V. Ralys 
arba R. Udrienė. Vakaras 
buvo baigtas tautiniais šo
kiais, paruoštais Jadvygos 
Matulaitienės. Pašoko šustą, 
rugelius (vyresnieji — lietu
viškai besimokantieji), žio
gelį ir kalvelį. Akordeonu 
grojo V. Puodžiūnas. 

Programai pasibaigus, vai
šės, parengtos Pr. Masilionie-
nės, St. Stasienės ir kitų ponių 
už savo pačių sumestus pini
gus, už kuriuos jokios ataskai
tos niekas negali reikalauti, o 
nedalyvavę gali tokio nuo
taikingo vakaro tik pavydėti. 

O kiek gi pagaliau daly
vavo? Mokytojų, tėvų ir jau
nimo grupėje dalyvavo 77, o 

lietuviškai besimokančiųjų 
grupėje apie 18, taigi — arti 
100. 

Lietuvių Fondas remia-
mokytojų, tėvų ir jaunimo stu
dijų savaitę 3000 dol. Bet tos 
sumos neužtenka visoms išlai
doms. Pvz. už vien stovyk
lavietę šiais metais užmo-
kėjom 2000 dol. O kur maistas, 
šeimininkės ir visi parei
gūnai, kuriems reikia bent už 
kelionę apmokėti. Taigi iš 
stovyklautojų mokytojų turi
me imti mokestį. Ar negalėtų 
mokyklų tėvų komitetai ir LB 
apylinkių valdybos sudaryti 
savo mokyklų bent porai 
trejetui mokytojų stipen
dijas (apie 1(K)-150 dol.), apmo
kant dalyvavimo ir kelionės 
mokestį? Gana verkšlenti, kad 
mokytojai pasenę, metodai 
negeri. Sudarykite sąlygas 
mokytojams tobulintis moky
tojų studijų savaitėje! 

PRIIMS 2,000 

Spiegei bendrovė, trečia 
JAV-se savo didumu paštu 
pardavinėjanti prekes, paskel
bė, kad Chicagoje priims 200 
naujų tarnautojų. 

130 MIL. DOL. PASKOLA 

Chicagos miestas užtrauks 
130 mil. dol. paskolą. Iš gautų 
lėšų numatyta skirti 125 mil. 
dol. naujiems bibliotekos rū
mams. 
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