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ŠIANDIENOS 
RŪPESČIAI 

(Tęsinys) 
Valdiški bedieviai nuolat 

įtikinėja pasaulį ir mūsų 
liaudį, kad jie nesikiša j 
Bažnyčios kanoninę veiklą. 
Kai kurioje nors vyskupijoje, 
netekusioje ordinaro, renka
mas valdytojas įtikinėjama, 
kad rinkimai laisvi, kanoniš
ki, kad iš civilinės valdžios 
pusės nebuvo kišamasi į jų 
eigą ir rezultatus. Bet štai š.m. 
„ Švyturio" žurnale (Ne. 12, p. 
10) ateistas V. L. Balkevičius, 
puldamas kun. Joną Danylą, 
nesigėdindamas teigia, kad 
bedieviška valstybė ne tik turi 
teisę, bet ir privalo kištis į 
vyskupijų valdytojų rinkimus. 
Esą ir nepriklausomoje Lietu
voje konkordatas leidęs. Deja, 
V. Balkevičius suklydo, — 
konkordatas reikalavo, kad 
Vatikanas, skirdamas rezi
dencinį vyskupą, atsiklaustų 
civilinę valdžią, ar prieš 
skiriamąjį neturi politinio 
pobūdžio priekaištų. Nei 
apaštalinių administratorių, 
nei vyskupų augziliarų, tuo 
labiau vyskupijų valdytojų 
kandidatūrų su civiline 
valdžia derinti nereikėjo. Savo 
melagingais demagogiškais 
išvedžiojmais šis ateistas 
aiškiai įrodo, ko vertas teigi
nys, kad Lietuvoje bedieviška 
civilinė valdžia nesikiša į 
Bažnyčios kanoninę veiklą. 

Civilinės valdžios pareigū
nai terorizuoja neoficialiai 

veikiančių vienuolynų seseris, 
į t ikinėdami: „Gal i te būt i 
vienuolėmis. Melskitės kiek 
norite, tik ' mums praneškite, 
ką jūsų vyresniosios įsakinėja 
jums daryti, kokie kunigai pas 
jus lankosi, ką jie kalba. Tada 
nenusikalsite nei Bažnyčios, 
nei valstybės įstatymams". 
Tačiau toks bendradarbiavi
mas su bedieviais, kovojan
čiais prieš Bažnyčią, yra 
nusikaltimas Bažnyčios kano
nams, reikalaujantiems, kad 
vienuolijos reikalai nebūtų 
išnešti už kongregacijos ribų. 

Skaudu, kad bedieviškai 
d e z i n f o r m a c i j a i s k l e i s t i 
panaudojami kai kurie kuni
gai ir net sakyklos. Šiais metais 
Vilniaus kunigams vestų 
rekolekcijų vadovas įrodinėjo, 
kad Vatikanas pasmerkė „išsi
laisvinimo teologiją", pasmer
kė ir Bažnyčios bei tikinčiųjų 
teisių gynimą, t.y. tą veiklą 
kuria užsiėmė mūsų kunigai — 
kaliniai — A. Svarinskas ir S. 
Tamkevičius. Esame dėkingi 
Vatikano radijui, kad pra
sklaidė bedieviškos dezin
formacijos debesį, perduo
damas prel. Vyt. Kazlausko 
paskaitos fragmentus šia 
tema. Iš laidos paaiškėjo, kad 
pasmerkta ne kova ir veikla už 
teises ir laisves, bet pataika
vimas bedieviškai marksisti
nei doktrinai. 

(Bus daugiau) 

Viktoras Petkus 
Kučino stovykloje 

Kučino lageryje Permės 
srityje kalinamas lietuvis 
sąžinės belaisvis Viktoras 
Petkus nuo priverčiamųjų dar
bų atliekamu laiku rašo 
stambų enciklopedinio pobū
džio veikalą apie viso pasau
lio rašytojus. Autorius jau yra 
parašęs t r i s tūkstančius 
puslapių 30 sąsiuvinių po 100 
puslapių. Pasaulio rašytojų 
enciklopedijai sudaryti Vikto
ras Petkus gavo specialų leidi
mą. Viktoro Petkaus darbo 
sąlygos labai sunkios. Atlikęs 
8 valandas priverčiamųjų dar
bų, veikalą rašo naktimis. 
Lietuvių literatūros žinovas 
Viktoras Petkus prieš 9-nerius 
metus buvo areštuotas ir 
nuteistas penkiolikai metų 
laisvės atėmimo — 10 metų 
kalėti ir penkeriem metam 
tremties. Viename savo laiške 
iš lagerio Viktoras Petkus 
rašo: „Ar galėjo racionalistai 
tikėtis, kad įsibraus audrin
gas XX amžius, nešantis su 
savimi ne tik mokslinės min
ties polėkį, fantastišką techni
kos progresą, kad perkėlus 
kasdienybę į amžinybės 
dimensiją, vis labiau ryškės 
žmogaus būties tragizmas, 
amžina gyvybės ir mirties 
priešprieša. Iš amžinybės 
pozicijų žvelgdami į savo 
žemiškus rūpesčius, džiaugs
mus ir vargus susidursime su 
klodų klodais visokiausių 
nesąmonių, ir pasirodo, kad 
visi tariamai svarbūs daly
kai, dėl kurių visais laikais 
sielojasi ir kovoja gyvieji, 
n u b l a n k s t a a m ž i n y b ė s 
akivaizdoje, o lieka tik nuola
tinė kartų kaita, primenanti 
vendenyno monotoniją, amži
nąjį cikliškumą. Vis dažniau 
susimąstau: kokių daugiau 
p a s a u l y j e ž m o n i ų . — 
neišprusėlių ar funkcionie
rių. — ir kaip giliai absurdiš
kumo šaknys tūno žmonėse? 
Kokios yra potencionalios 

žmogaus galimybės tapti 
pačiu savimi? Kur dingo 
drąsus ir a r g u m e n t u o t a s 
žmogaus elgesys? Nejaugi 
žmogus nesugeba įveikti savo 
ribotumo? Žmogus vis daž
niau ir dažniau t a m p a 
funkcijonieriumi, pamiršda
mas tokius dalykus kaip 
p a r e i g a . p a s i š v e n t i m a s 
kitiems, kova su prievarta ir 
neteisybe. J i s s tengias i 
nepastebėti mūsų gyvenimo 
dramos, nusigręžti nuo proble
mų. J į l a b i a u t r a u k i a 
kasdieninio gyvenimo bana
lumas, nekonkreti, nuasme
ninta, nekūrybiška veikla". 

Kuboje statomi 
reaktoriai 

Washing tonas . — Ameri
ka yra susirūpinusi dviem 
statomais atominiais reakto
riais Kuboje, kurie daromi 
pagal Sovietų Sąjungos 
planus ir tik 40 mylių nuo 
Amerikos krantų. Apie tai 
praneša Energijos sekr. John 
Herrington savo spaudos 
konferencijoje. 

Kubiečiai stato 2 mažus, bet 
galingus 400 megavvatų 
reaktorius. Iki šiol apie jų 
saugumo priemones neturima 
žinių. Amerikos L a n d s a t 
satelitai tuos reaktorius jau 
pastebėjo. Jie yra skirtingi 
nuo Černobylio j ėga inės 
Ukrainoje. 

Kuboje statomi reaktoriai 
ž inomi k a i p V V E R - 4 4 0 
pavadinimu. Tuos pačius so
vietų reaktorius turi Čekoslo
vakija. Vengrija ir Suomija. 
Šiuo metu jau toks pat reakto
rius statomas ir Lenkijoje. 
Suomiai įvedė daug savų 
pagerinimų, kurie reikalingi jų 
poreikiams. Kubos atominė 
jėgainė pradės veikti tik apie 
1990 metus. 

Ne vien tik ginklai 
Islandijos konferencijoj 

Fil 
m. 

įpinų aviacijos personalas, kuris buvo išteisintas Benigno Aquino nužudymo byloje 1983 
Šiuo metu Filipinų Vyriausiojo teismo nutarimu vėl turės išgyventi naują teismo sesiją. 

Rašytojo įspūdžiai 
iš Lietuvos 

Žurnalo Baltic Forum nau
jame numeryje y ra išspaus
d i n t a s pas ika lbė j imas su 
žymiuoju amerikiečių drama
turgu Arthuru Milleriu, kuris 
pasakoja apie Vilniuje įvyku
sį amerikiečių-sovietų rašy
tojų susitikimą ir rusų bei 
lietuvių aparatčikų pastangas 
man ipu l iuo t i svečius . Sis 
pas ika lbė j imas d a r sykį 
patvirtina, kaip labai oficia
lioji spauda iškreipė ar visai 
nutylėjo amerikiečių pasisaky
mus. Milleris PEN spaudos 
konferencijoje pavadino Lietu
vą okupuota šalimi. 

N e į m a n o m o s 
d iskus i jos 

Anot Millerio, buvo susitar
ta, kad susitikimo pradžioje 
kiekvienas rašytojas papasa
kos apie save. Tačiau sovie
t i n i a i a t s t o v a i p radė jo 
pamokslauti apie J A V proble
mas: indėnus, negrus, porno
grafiją. Tada Milleris atsklei
d ė S o v i e t ų S ą j u n g o j e 
kalinamų rašytojų sąrašą, 
kuriame buvo ir lietuvių 
pavardžių, ir pradėjo skaityti 
poetės Irinos Ratučinskajos 
bylą. „Tas juos labai sujau
dino". Delegacijos vadovas 
Fedorenka pareiškė, kad tokių 
dalykų negalima diskutuoti, 
tai vidaus reikalai. 

Mykolas Sluckis, pasak 
Millerio, taip pat pasipiktino. 
..Mes visi skirtingi", pabrėžė 
jis. Milleris atsakė: „Jūs, be 
abejo, esat, bet kai jūs kalbat 
su mumis, jūs nesat skirtingi. 
Su mumis jūs visi vienodi. Jei 
aš manyčiau, kad jūs visi 
vienodi, nebūtų prasmės čia 
atvykti ' . Bet jis nesutiko su 
manim, jis tebuvo pasipikti
nęs". 

„Neįmanoma tęsti tą disku
siją klausimu, kuri kultūra, 
amerikiečių ar sovietų, yra 
gyvybingesnė ir daugiau prisi
deda prie 20 Šimtmečio kūri
mo", kalba Milleris. „nes 
didelė jų kultūros dalis yra 
senamadiška ir neįdomi. Ji 
nieko nesako mūsų laikui. Jie 
neturi sąlyčio su pagrindine 
problema. J ie nežino, kas ta 
problema. Privačiai, jie apie 
tai prisipažįsta". 

A t sakymai j a u 
pa ruoš t i 

Iietuvos spauda rašė, kad 
amerikiečiai svečiai buvo 
nepaprastai susižavėję Ėriškių 
kolūkiu ir jo pirmininku 
Giedraičiu. Millerio žodžiais: 
„Sakoma, kad kolchozinė 
sistema Sovietų Sąjungoje 
esanti bergždžia. Ji bergždžia 
visur... Man ji sudarė labai sle

giantį įspūdį — tamsa ir tyla. 
Atrodė, kaip Onvellio scena. 
Kolchozui vadovauja labai 
energingas lietuvis... Mes turė
jom su juo pokalbį ir paklau
sėm keletą klausimų. Bet jis 
jau turi pasiruošęs atsaky
mus. Aš jo paklausiau, kaip jie 
apmoka žmones, ar visi gauna 
tą pačią algą; kiek žmonių 
lieka kolchoze, ar kas išstoja, 
ar jiems galima išstoti? Jis 
pradėjo kalbėti-bendrybėm. Aš 
supratau, kad jis turi taip 
kalbėti, kad viskas puikiau
sia. Supratau, kad iš jo 
nesusilauksiu jokių atsaky
mų". 

Susižavėjo lietuvių 
t ea t ru 

Milleris labai susižavėjo 
lietuvių teatru, už kurį geres
nio jis niekur nebuvo matęs. 
Režisierių Nekrošių jis vadina 
genijumi — jei jis būtų gimęs 
Anglijoje ar Prancūzijoje, 
šiandien būtų pasaulinė figū
ra. Milleris suprato, kad jo 
paties pjesė „Komivuajažie-
riaus mirtis'" Lietuvoje 
nebevaidinama, cenzūros 
uždrausta dėl jo „nuodėmių". 
Lietuviai teatralai amerikiečių 
dramaturgą sutiko „nepapras
tai šiltai". Jo manymu, „jie 
mėgino mane painformuoti, 
kad jie buvo labai patenkinti 
mūsų, ypač mano. apsilanky
mu. J ie kartojo, kad vieną 
dieną jie vėl vaidins mano 
pjeses". 

Naujas teismas 
Filipinuose 

Manila. — Filipinų Vyriau
sias teismas panaikino 26 
asmenų išteisinimą, kurie 
buvo kal t inami da lyvavę 
Benigno Aųuino nužudyme, ir 
nutarė pravesti naują teismą. 
Vyr. teisėjas Claudio Teehan-
kee ir kiti septyni teisėjai 
praves naują teismo sesiją. 

Benigno Aąuino, kuris buvo 
Filipinų senatorium ir kovojo 
prieš buvusio prezidento 
Ferdinando Marcos vedamą 
politiką, buvo 1983 m. rugpjū
čio 21 d. nušautas Manilos 
aerodrome, kai jis iš sava
noriško 3 metų gyvenimo 
Amerikoje grįžo į Filipinus. 

Jo žmona Corazon Aąuino 
buvo kandidate vasario 7 d. 
rinkimuose į prpzidento postą. 
Laimėtoju buvo paskelbtas 
Ferdinando Marcos. Tačiau 
keletą savaičių vėliau Čora
zon Aquino tapo prezidente, 
kai Marcos išvyko į Havajus 
po krašte įvykusios revoliu
cinio pobūdži" akcijos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J o h n - R o g e r Fondaci-
ja, kuri yra Santa Monikoje, 
pakvietė Solidarumo vadą 
Î ech Walesą atvykti į JAV. 
Jam bus suteiktas „Integrity 
Avvard". Ši fondacija padeda 
mokslo, sveikatos ir auklėji
mo įstaigoms savo finansais. 
VValesa norėtų aplankyti 
Ameriką, kurioje jis nėra 
buvęs, tačiau tai nėra taip 
paprasta. Vyriausybė jam 
neišduodavo vizos. 

— Kinija i r Amer ika susi
tarė, kad Amerikos karo laivai 
vizituos Kinijos uostus, 
praneša Kinijos Gynybos 
ministeris. Tai reiškia Šiltes
nių santykių užmezgimą tarp 
Pekingo ir Amerikos. Nesako
ma, kaip abu kraštai išrišo tą 
klausimą, nes Kinija nelei
džia savo vandenyse lankytis 
tiems laivams, kurie turi 
atomimius ginklus. 

— V a k . V o k i e t i j o j e , 
Frankfurto mieste, Žydų 
bendruomenė pastatė 50 mil. 
dol. vertės namus, kuriuose 
yra s ingagoga , mokykla, 
vaikų darželis, senelių namai, 
jaunimo centras, posėdžių 
kambariai ir įstaiga. Visas 
kompleksas turi žydiškus 
motyvus. Pagrindinį įėjimą 
dominuoja dekalogas. Vien 
saugumo įrengimams buvo 
išleista 7 mil. dol. Į tai įeina 
neperšaunamo stiklo langai ir 
durys: visą pastatą tiek vidu
je, tiek ir išorėje saugoja tele
vizijos aparatai. 

— S e v e n - U p gėrimų 
kompanija nupirko Dalias 
investavimo firmą už 240 mil. 
dol. 

0SI pradėjo 
medžioklę 

Australijoje 
— A m e r i c a n s for Due 

Process praneša, kad Simon 
VViesentalio centras yra perda
vęs Australijos valdžiai 40 
lietuvių ir latvių sąrašą pavar
džių, gyvenančių Australijoje, 
kurie yra tariamai karo nusi-
kalėliai. Rabinas Heir pareiš
kė, kad sąrašas buvo perduo
tas su dokumentuotais ir 
l iud in inkų p a r o d y m a i s . 
Sąraše nurodoma apkaltintų
jų adresai ir telefonai. 
Australijos valdžios paskirta 
speciali komisija šį reikalą 
tiria jau nuo birželio mėnesio. 
Americans for Due Process tuo 
metu kreipėsi į PLB asmeniš
kai ir raštu ir prašė susirūpin
ti šia kritiška problema. 
Tyrimai baigiasi lapkričio 
mėnesi 

VVashingtonas. — Atstovų 
rūmų daugumos vadas sako, 
kad demokrata i kongres-
menai susilaiko nuo rezoliu
cijos ginklų kontrolės reika
lais, kad prezidentas turėtų 
laisvas rankas pasitarimuose 
su Gorbačiovu šį savaitgalį 
Islandijoje. 

Daugumos vadas J im 
VVright iš Texas pasakė, kad 
ginčai ginklavimosi srityje 
Kongrese ir Kongreso su 
Baltaisiais rūmais turi būti 
atidėti iki po Islandijos kon
ferencijos ir iki po viršūnių 
susitikimo. „Aš manau, kad 
mes galime surasti modus 
vivendi, kad jis galėtų vykti į 
pasitarimus be suvaržymų iš 
Kongreso pusės", pasakojo 
reporteriams Jim VVright. 
,,Apie tai yra painformuotas 
prezidentas. Tegu žino pasau
lis, kad mes savo vidinius 
nesutarimus mokame sude
rinti, kai tam yra rimtas reika
las". 

Naujasis Kongreso 
vadas? 

Numatoma, kad Jim VVright 
sekančių metų pradžioje bus 
išrinktas naujuoju Kongreso 
vadu — speakeriu. Ginklavi
mosi kontrolės problemos bus 
jo pirmuoju veiklos punktu. 
„Po viršūnių susitikimo mes 
galėsime įvertinti Gorbačiovo 
geros valios pasireiškimus", 
aiškino toliau spaudos atsto
vams Jim VVright. Praeitą 
savaitę kaip tik Atstovų rūmai 
pas isakė už tam tikrus 
suvaržymus, prieš kuriuos tuoj 
pas isakė adminis t raci ja , 
tačiau dabar , kai buvo 
paskelbtas naujas susitiki
mas Islandijoje, nuotaikos 
Kongrese pasikeitė. 

Naujos ga l imybės 
Viena galimybė yra ta, kad 

išlaidas galima patvirtinti tik 
pusei metų, vietoje kad 
metams būtų priimtas visas 
biudžetas gynybos reikalams. 

Antra galimybė gali būti ta, 
kad būtų priimtas įstatymas 
vieneriems metams, išskyrus 

Mirė kun. 
A. Baškys 

Iš okupuotos Lietuvos gauta 
žinia, kad rugsėjo 16 d. Kauno 
ligoninėje mirė a.a. kun. Aloy
z a s B a š k y s , Ž e m a i č i ų 
Naumiesčio, Telšių vyskupi
joje, klebonas. Palaidotas 
rugsėjo 19 d. Žemaičių 
Naumiesčio kapinėse. Velio
nis buvo gimęs 1933 m. 
rugpjūčio 27 d., kunigu 
įšventintas Kaune 1962 m. 
balandžio 18 d. Dirbo keliose 
p a r a p i j o s e , p a s k i a u s i a i 
Pagėgiuose, o dabar Žemaičių 
Naumiestyje. 

Pagal mūsų žinias, tai jau 
dvidešimtas kunigas okupuo
toje Lietuvoje ir aštuntas 
Telšių vyskupijoje šiemet 
miręs kunigas. Telšių vyskupi
joje iš viso yra 142 bažnyčios. 
o jau apie 60 neturi savo kuni
go ir yra aptarnaujamos iš 
kitur atvykusių kunigų. Į 
Kunigų seminariją šiemet 
pasiuntė 12 kandidatų, bet 
religinių reikalų įgaliotinis 
leido priimti tik penkis. 

gynybos sumas, kurios būtų 
diskutuojamos kitų metų 
pradžioje. Trečiąją galimybę, 
kad Kongresas susirinktų 
specialiai sesijai gruodžio 
mėnesį, Jim VVright atmeta. 
Kongresas jau turėjo išsi
skirstyti praeitą penktadienį, 
bet debatai nebuvo užbaigti. 

Didžiausia kliūtis yra, kaip 
surasti kompromisą ap
sigynimo biudžete. Atstovai 
nubalsavo už 562 bil. dol., iš 
kurių 283.5 bil. eina gynybos 
reikalams. Senatas priėmė 558 
bil. dol. su 292 bil. dol. gyny
bos išlaidoms. Baltųjų rūmų 
biudžeto direktorius James C. 
Miller III pranešė, kad prezi
dentas vetuos įstatymą, jei 
jame bus mažesnė suma 
apsigynimo reikalams, negu. 
kad Senatas priėmė. Prezi
dentas reikalavo, kad valsty
bės gynybos reikalams būtų 
skirta 320 bil. dol. Taip pat 
prezidentas gali vetuoti įstaty
mą, kuriame atstovai drau
džia daryti bandymus prieš-
raketinių ginklų programoje 
erdvėje, naujų cheminių 
ginklų gamybą ir sustabdyti 
išlaidas strateginio apsigyni
mo iniciatyvos programai. 

Tie dalykai ir varžo prezi
dento rankas pasitarimuose su 
Sovietų Sąjunga. 

Ne vien tik 
ginklai 

Prezidentas iš naujo pasi
sakė apie žmogiškųjų teisių 
laužymą Sovietų Sąjungoje ir 
tai bus vėl keliama Islandijos 
suvažiavime. Jis dar kartą 
pabrėžė, kad tai nebus viršū
nių konferencija su sutarčių 
p a s i r a š y m a i s , be t t ik 
pasiruošimas tokiai viršūnių 
konferencijai. Gorbačiovas 
vežasi su savim ir savo žmoną 
Raišą, bet Mrs. Nancy Reagan 
nesiruošia vykti į Islandiją, 
kas taip pat rodo, jog prez. 
Reaganas tą konferenciją 
laiko žemesnio rango pasitari
mu. 

Prezidentas visada 
rems laisvės 

kovotojus 
Atsakydamas į kai kurių 

užmetimus, kad prezidentas 
darosi minkštesnis prieš 
komunizmą, atsakė, kad tai 
jam yra naujiena. Ir pažymė
jo, kad Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos santykiai negali 
ribotis tik ginklų kontrolės 
reikalais. Jis kėlė ir kels sovie
tų žmogaus teisių pažeidimus 
ir jų keliamus konfliktus 
trečiojo pasaulio kraštuose. Jis 
priminė, kad Afganistano, 
Afrikos, Pietų Azijos ir Centri
nės Amerikos valstybėse 
Maskva turi atsisakyti savo 
ekspansinės politikos. Jis 
reikalauja sovietų pasitrau
kimo iš Afganistano. Prezi
dentas pasakė, kad jis ir toliau 
rems laisvės kovotojus, kurie 
siekia laisvos ir demokra
tiškos valstybės gyvenimo 
visuose pasaulio kraštuose. 

— VValter Mondale . buvęs 
demokratų prezidentinis 
kandidatas, pasisakė, kad jis 
neplanuoja kandidatuoti į 
prezidentus, bet pasakė, kad 
d e m o k r a t ų p a r t i j a i y r a 
reikalingas Jesse -Jackson. 

KALENDORIUS 
Spalio 8 d.: Simeonas, 

Reparata. Daugas, Galva. 
Spalio 9 d.: Denis. Publija. 

Dalius. Branguolė. 

ORAS 

Saulė teka 6:53. leidžiasi 
6:23. 

Saulėta, vėliau galimas lie
tus. Temperatūra dieną 72 1., 
naktį 51 1. 
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BURIAVIMO STOVYKLA 
Anksti pavasarį, vos tik orui 

atšilus, jūrų skaučių mintys 
krypsta į plačiuosius vande
nis, į šmaikščiuosius burlai
vius, kurie vasarą bus jų 
buriavimo mokykla. Laivai, 
deja, nenauji, mediniai, — rei
kia juos sutvarkyti, šlifuoti, 
dažyti, keisti papuvusias dalis 
— oi, oi, kiek darbo! Tačiau 
visa tai atlikus — net saldu 
širdžiai: laivai puikiai atrodo 
ir visai gerai plaukia. Žino
ma, vienos sesės tokių didelių 
remontų niekad nepajėgtų 
atlikti. Vasaros plaukimams 
burlaivių paruošimu rūpinosi 
patys didžiausi „bebrai" — 
jūrų vilkai Julius Butkus, 
Antanas Levanas ir Vacys 
Macieža . J i e v a d o v a v o 
visiems darbams, mokė jau
nuosius jūrų skautus ir jūrų 
skautes laivų atstatymo meno. 
Visų greičiausias buvo balta
plaukis jaunulis js dr. Algis 
Paulius. Ko tik darbininkams 
prireikė — varžtų, dažų, 
tepalų, virvių, lynų ir pan., — 
dr. Paulius, tarsi sparnuotas, 
lakstė į parduotuves, pirko, 
vežė, tempė, nešė... Negi 
išpasakosi visas stambmenas 
ir s m u l k m e n a s , kur ių 
darbininkai reikalavo?... 

Dauguma darbų vyko dr. 
Pauliaus sodyboje, kurioje dūz
gė, klegėjo, tauškėjo, treš
kėjo... O ką veikė sodybos šei
mininkė sesė Violeta? Trys jos 
vaikai stojo j dirbančiųjų 
gretas, o trys mažieji dar į jos 
sijoną įsikibę... Sesė Vija ne tik 
kalė. dažė, bet ir puodus 
maišė. Reikėjo gi išalkusius 
p a m a i t i n t i , p a v a r g u s i u s 
paguosti... 

Neilgai trukus keturi laivai 
buvo paruošti. Visų pirmą 
teko juos gabenti į buriavimo 
stovyklą, o iš ten — į Rako 
stovyklavietę* 

Pirmoji iš Chicagos liepos 4 
d. Michigano ežeru išplaukė 
jachta „Vandenė". Jos įgulą 
sudarė js dr. Algis Paulius, 
budys Vacys (Vaciuku vadi
namas) Macieža ir jūrų skau
tai Linas Paulius ir Antanas 
Vabalaitis. 

Antroji jachta (brolio Be
niaus Jasinsko) „Aras" kelio
nėn pasileido liepos 7 d. Jai 
vadovavo didieji „bebrai" 
Julius Butkūs ir Antanas 
Levanas, o įgulą sudarė jūrų 
jaunės Larą Bartkutė, Julytė 
Narbutytė ir Laima Pauliutė. 
Burlaivis „Aras", išdidžiai 
ištempęs bures, pradėjo galinė-
tis su plačiuoju ežeru. Kokia 
tai buvo laimė mūsų jauno
sioms sesėms! Ir koks nusi
minimas, kai jo dalys pradėjo 
lūžti, gesti. Nors didieji bro
liai viską sutvarkė ir burlai
vis vėl tapo žvalus, visgi 
nespėta numatytu laiku į vietą 
nuplaukti. Teko vargšą „Arą" 
palikti St. Joseph uoste ir 
visai įgulai mašinomis skubė
ti į stovyklavietę. O ten jau 
laukė svarbūs uždaviniai: 
įleisti tris burlaivius į ežerą, 
iškelti jų stiebus, pastatyti 
palapines, įruošti stovyklavie
tę... 

Kol burlaiviai plaukė, sesė 
jps Violeta Paulienė auto
mobiliu į stovyklą tempė 12 
kanojų. 

Pirmąją stovyklos dieną at
plaukė „Vandenė", susirinko 
visi stovyklautojai: 17 sesių ir 
21 brolis. Stovyklos viršinin
kas js dr. A. Paulius tuojau 
sudarė 6 valtis ir paskyrė jų 
valtininkus: Mildą Rudaitytę, 
Taiydą Rudaitytę, Darių Dir-
mantą, Liną Paulių, Vidą Pau
lių ir Audrių Rūbą. Čia pat 
buvo pateiktas ir savaitės 

stovyklos planas. Kasdieną 
keitėsi budinti valtis, t.y. 
virtuvės tarnyba. J i sudary
davo dienos meniu, supirkinė
jo maistą ir jį gamino. Nors 
visi stengėsi kuo skaniausiai 
maistą paruošti , bendru 
nutarimu geriausi „šefai" tapo 
Milda Rudaitytę ir Darius Dir
mantas. 

Kiekvieną dieną valtys bu
vo skiriamos į skirtingus bur
laivius, tad sesės ir broliai 
išmoko įvairių klasių burlai
vius valdyti. Rytais, prieš 
buriavimą, vyko paskaitos, 
pokalbiai apie laivus, saugu
mą vandeny ir pan. Dieno
tvarkė buvo tokia: 6:00 vai. — 
keltis, 6:10 — mankšta, prausi
masis, 7:00 — pusryčiai, 8:00 
— paskaita, 9:00 — buria
vimas, 12:30 — pietūs, 1:00 — 
poilsis, 2:00 — buriavimas, 
6:30 — vakarienė, 7:30-8:30 — 
pasiruošimas laužui, kartais 
paskaita ar posėdis, 9:00 — 
laužas, 10:30 — tyla. 

Dienotvarkės laikytasi labai 
griežtai. Rytais stovyklau
tojai girdėdavo brolio A. Pau
liaus balsą, kuris nuo 5:30 iki 
6:00 vai. vaikščiojo tarp abie
jų pastovyklių ir kėlė visus iš 
skanaus miego. Vos akis 
praplėšus, reikėjo tekinom 
bėgti į mankštą ir į ežerą. O tie, 
kurie pamigdavo arba pa
tingėdavo — privalėjo atlikti 
bausmę — irkluotis kanojom į 
kitą pusę ežero (dvi mylios į 
abi puses)... 

O ar yra buvusi stovykla be 
nuotykių? Jei jų nebūtų, kažin 
ar s tovyklavimas giliau 
įsimintų? Nepasakosim Čia 
apie vienos sesės makaronus, 
kur ie i š v i r t i pav i r t o į 
..spaghetti log" — tai jau 
stovyklos virtuvės paslaptis... 
Tačiau didesni įvykiai palietė 
visą stovyklą. Pirmiausia 
nukentėjo sesės, nes kai kurių 
palapinių užtrauktukai buvo 
sugedę, teko durų angą 
uždengti plastika. Pakilusi 
didelė audra ne tik išpūtė jų 
uždangas, bet ir apgriovė 
kelias palapines (tiesa, smėly
je, kuoliukai ne stipriausiai 
ir laikė). Tą naktį jūrininkės 
tikrai labai šlapiai išmie
gojo... ir gerai joms į galveles 
įstrigo brolio A. Pauliaus pir
masis patarimas: „Įsivaiz
duokite, kad visi esame laive. 
Namų čia nėra — ko iš anksto 
nepasirūpinsite, to ir neturėsi
te!" 

Toji audra palietė taip pat ir 
visą stovyklą, nes stovyk
lautojai buvo „mandresni" už 
brolį Vaciuką — nepaklausė 
kaip teisingai laivus užinka-
ruoti. Vėtra beveik sugriovė 
lieptą ir gerokai apdaužė lai
vus. Buvo pati geriausia 
pamoka: klausyti vadovų! 

Užsiėmimai buriavimo stovykloje 

Liūdni broliai ir sesės žiūrėjo į 
savo burlaivius, vos ašaras 
sulaikydami... 

Kitą rytą, po audros, brolis 
Rūbas pabudo su pjūklu vieno
je rankoje ir plaktuku kitoje. 
Salia buvo įsakymas: „Eik 
laivą taisyti!"... Su brolio Bart
kaus pagalba laivai vėl buvo 
paruošti buriavimui, stovyk
lautojai sutaisė lieptą ir grei
tai grįžo dienotvarkėn. 

Tą pačią dieną vyko rimti 
egzaminai: buriavimo teorijos 
ir praktikos. Egzaminavo ins
truktoriai: V. Macieža, J. 
Gražys (oro skautas, mazgų ir 
pionerijos specialistas), J. But
kus, D. Dirmantas, A. Rūbas, 
ir V. Paulius. Naktį 6 broliai: 
Audrius Rūbas, Linas Pau
lius, Vidas Paulius, Darius 
Dirmantas, Darius Maurukas 
ir Rimas Maurukas davė bu
džių įžodį. Sesės jų laukė kran
te su gėlėmis ir sveikinimais. 
Į šią iškilmę buvo atvykę ir 
vyresni broliai: Algis Mauru
kas ir Ramutis Rūbas. Jie taip 
pat prisidėjo prie egzamina
vimų ir susimąstymo prieš 
įžodį. Sesių žodžiais: „Buvo 
ilga naktis". 

Paskutinį vakarą buvo ke
pami „Šašlikai" su bulvėmis, o 
stovyklos kapitonas dr. A. 
Paulius pamokė gaminti skau
tiškus cepelinus. 

Smagiai prabėgo buriavimo 
stovyklos dienos, liko patys 
gražiausi prisiminimai ir ilga 
žiema, belaukiant ateinančios 
vasaros... 

Buriavimo stovyklą rengė 
LSS Seserijos ir Brolijos jūrų 
skaučių,-tų skyriai, globojo 
Chicagos jūrų skautininkių,-ų 
vienetas „Grandis". Vyriau
sias stovyklos vadovas ir 
organizatorius buvo js dr. 
Algis Paulius. Pagrindiniai 
instruktoriai — jūrų skau
tininkai Vacys Macieža ir 
Julius Butkus: jų pagalbinin
kai — budžiai Darius Bart
kus. Darius Dirmantas, Vidas 
Paulius ir Audrius Rūbas. 

Sesių pastovyklei vadovavo 
jps Violeta Paulienė ir gintare 
v. vait. Giedrė Garbonkienė. 
Stovyklavo šios sesės: jūrų 
jaunės — Larą Bartkutė, July
tė Narbutytė, Daiva Mauru-
kaitė ir Ia ima Pauliutė, jūrų 
skautės — Gabriella Arminai
tė, Ingrida Cicėnaitė. Renata 
Garbonkutė. Dailė Grigaitytė 
(žemės skautė), Aldona Nor
kutė, Audrė Rauckinaitė, Mil
da Rudaitytė, Kristina Urbo
naitė ir Edvvna Valkiūnaitė: 

gintarės — Aldona Bobelytė 
(iš Floridos), Gražina Dauno-
ravičiūtė, Kristina Janavičiū
tė (iš Kanados) ir Taiyda 
Rudaitytė. Broliai kanadie
čiai: Paulius Beckeris, Edis 
Ginčauskas , J o n a s Lelis, 
Jonas Pajaujis ir Paulius 
Slabocevičius, iš Michigano — 
R i m a s G i l v y d i s ; J o n a s 
Gražys (oro skautas, j . jauniai 
— Linas Paul, Brian Sheehan 
ir Vilius Žukauskas; j . skautai 
— J a s o n Banys , Dar ius 
Maurukas, Linas Paulius, 
Christopher Urbonas ir Karo
lis Žukauskas; budys kand. 
Antanas Vabalaitis ir budys 
Viktoras Garbonkus. 

Stovyklauta budžio dr. Algio 
Rimo ir jo žmonos Birutės 
sodyboje, ant gražaus Baltojo 
ežero k ran to . Michigane . 
Jiems, js dr. A. Pauliui ir 
visiems broliams instruk
toriams jūrų skautės reiškia 
gilų dėkingumą. 

Iš stovyklavusių sesių 
prisiminimų surašė 
js Dalia Bylaitienė 

MAŽŲJŲ 
VALSTYBĖ RAKĖ 

Šjmetinėj© &AV Vidurio 
r a j o n o s tovyk lo j e R a k ė 
„Kernavės" tunto stovyk
lavietėje buvo įsikūrusi „Maža 
Lietuva" — tai paukštyčių ir 
ūdryčių „autonominė respub
lika", kurios „prezidentė" 
buvo ps Marytė Utz. o jos 
..kabinetą" sudarė: fil. s. 
Ramunė Lukienė, j . ps. Jūratė 
Maurukienė, talentinga rank
darbių mokytoja Nijolė Gerš-
tikienė, ir būrelis kitų parei
gūnių iš jaunųjų stovyklautojų 
tarpo. Laiminga tai buvo 
„valstybė", arti 40 jos gyven
tojų tarpusavy darniai sugy
veno žaisdamos, dirbdamos ir 
dainuodamos. Jos taikiai 
sugyveno ir su kaimynėmis 
valstybėmis (pastovyklėmis). 
Vienintelė grėsmė buvo puldi
nėjantys vilkiukai ir bebrai, 
bet ir su jais sesytės stengėsi 
koegzistuoti, budriai saugo
damos savo valstybę nuo teri
torinių pažeidimų. 

Smagus ir malonus buvo 
gyvenimas šioje idealioje sant
varkoje, bet ji truko tik dvi 
trumpas savaites. Liūdna 
buvo savo teritoriją užleisti 
miško gyvūnijai ir keliauti 
atgal į ne taip jau idealų civi
lizuotą pasaulį. Bet sesės 
nepasidavė liūdesiui, jos pasi
ryžo stovyklos nuotaikas tęsti 

c-.: *, 
Nuotr. J. Tamulaičio 

ASS ŠVENTĖ 
Primename, kad spalio 10 ir 

11 dienomis (penkt. ir šešt.) 
bus ASS metinė šventė. J i 
šiais metais vyks truputį ki
taip, negu anksčiau. Penkta
dienį, 7 vai. vak. bus šv. Mišios, 
mirusiųjų pagerbimas, o 8:00 
v.v. — iškilminga sueiga. Visi 
ASS nariai dalyvauja suei
goj pilnoje išeiginėje uni
formoje. Šeštadienį 6:00 v.v. 
bus šventės pokylis. Meninę 
programą atliks Jūratė Taut-
vilaitė-Fisher. Dėl rezervacijų 
kreiptis pas t.n. Nidą Bich-
nevičiūtę, tel. 656-3721. 
Dalyvavimo auka 15 dol. filis
teriams, 10 dol. studentams. 
Visa programa vyks Lietuvių 
Tautiniuose namuose (6422 S. 
Kedzie), o ne Jaunimo centre 
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• Adminis trac i ja dirba kas
d i e n nuo 8:30 iki 4:30, šešta
d ien ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
K:.'iO—4:(M); šeštadieniais nedir 
ba. 

* Redakcija s t ra ipsn ius t a i s o s a v o 
nuožiūra. Neš ima -doty, s t r a i p s n i u 
n e s a u g o . J u o s g r ą ž i n a tik i š anks 
to sus i tarus . Redakci ja už skel
b imų turinj nea t sako . S k e l b i m ų 
k a i n o s pr i s iunč iamos g a v u s prašy
mą. 

PUOTA JŪROS 
DUGNE 

Tradicinė „Puota jūros dug
ne", rengiama jūrų skautinin-
kų.-kių „Grandies'7, įvyks 
šeštadienį, spalio 18 d., 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. 
salėje. Numatyta įdomi prog
rama, gardi vakarienė, šokiai 
ir kitos pramogos. Vakaro 
lėšos skiriamos, jūrinės skau-
tijos veiklai paremti. Visi kvie

čiami ir maloniai laukiami. 
Apie dalyvavimą iš anksto 
prašoma pranešti js. Leopol
dui Kupcikevičiui tel. 476-3075 
arba 434-9700. 

.Mažos Lietuvos" pastovyklės tfyv 
stovykloje. 

»jo« paukštytės ir ūdrytės Siu m^tų JAV Vidurio rajono 
Nuotr. Laimos Pauliūtės 

savo sueigose, iki kitą vasarą 
vėl galės grįžti ten, kur ošia 
, ,Kernavės" ąžuolai. Tą 
pažadą tesėdamos (savo 
, .prezidentės" sušauktos), 
šeštadienį, spalio 4 d., susirin
ko Jaunimo centro kavinėje 
pagyventi stovykjbs nuotai
komis. Susirinko; ir nemažas 
būrys tėvelių, mažesnių sesu-^ 
čių ir broliukų, pakeliui i savo 
sueigas užklydo čia ir vienas 
kitas vyresnis brolis ir sesė. (O 
gal juos atviliojo gardus pit-
cos kvapas? 

Sueigą vedė jaunutė paukš
tytė Elytė Žukauskaitė, 
patariama ir talkinama vado
vės ps. Marytes Utz. Graži tai 
buvo sueiga, apjungianti visas 
malonia ir draugiška nuotai
ka. Kiekviena sesė čia buvo 
svarbi ir turėjo progos pasi
reikšti — raportais, dainų ir 
šūkių pravedimu, skilčių 
pasirodymuose. Prie pasiro
dymų prisidėjo ir jų vadovės 
— Marytė Utz, Ramunė Lukie
nė, Alida Vitaitė. Sueigą stebė
ję džiaugėsi jaunąsias seses 
t ikrai mylinčiomis vado
vėmis, kurių vadovybėje 
mergaitės turės galimybes ne 
tik žaisti, bet ugdyti savo 
gabumus, talentus ir asmeny
bes. Džiugu, kad turime vado
vių, kurių didžiausias pasiten
kinimas — būti naudingomis 
jaunai lietuvaitei sesei. 

Visos sueigos dalyvės, jų 
mažieji broliukai ir sesytės 
buvo pavaišinti skania sesės 
Lukienės atvežta pitėa. Tėvai 
galėjo pasigrožėti Nijolės 
G i e r š t i k i e n ė s g raž iomis 
stovyklos akimirkų nuotrau
komis ir jos gražiai sutvarky
ta jaunųjų sesių stovykloje 
sukurtų darbelių parodėle. 
Tikime, kad ši graži nuotaika 
neišblės, bet klestės, skautis-
kon veiklon patraukdama ir 
dar neskautaujančias mergai
tes. 

IR 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTL,' GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ohsei 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Te!. 434-5849 (veikia 24 va! ) 

\ ai : pirm , antr., ketv, penkt. 
nuo 12 >ki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest Slst Street 
Tel. — 476-2400 

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

Ofs. 735-4477; . 
Rez. 246-0067; arba 246-658.1, 

"••• BB. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — SERVU IR 

EMOCINĖS LICOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLD+NC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarime 

DR. A. B. BLEVECKAS 
CYDYTOI.AS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK S A 
V A I K Ų LIGOS 

6 4 4 1 S. Pu lask i Rd. 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 48°-444I 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valand«>s pasai susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S . Pulaski R o a d . Tai. 5 8 5 - 2 8 0 2 

Valandos oagal susitarimą: 
Penkt . antr.. ketv. Ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95th St i blokas ; rytus nuo Roberts =*d) 
Tai. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tei. 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 \\-Z 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CYDYTOJAS.iR; CHIRURGAS 

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

6-0; antr. I2-o; penkt 10-12: 1-6. 

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies figos 

6132 S. Kedzie Ave., C h i c a g o 
- (fA'atsndo9'pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trec' Sėst. 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2 6 5 9 W. 59 St . Chicago 
Tai . 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

• CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. OO120 

' Tėf.I>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. L D. PETREIKIS 
DANTŲ G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

I mvha į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5t>3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

,,C ontact lenses" 
2618 W. 7Ist St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U'/darvta treO 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

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

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

2636 W. 71st St.. CMcago. III. 
Tai.: 439-0100 

11900 Souttm—I Hlghway 
Pato* Haights. M. 60463 

(312) 3614220 . (312) 3 6 1 4 2 2 2 

DR. LEONAS SEJBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai: antr I-4 p p ir ketv. 2-5 p.p 
5ešt pagal susi tanma 

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prir Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

Ofs tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 

6745 VVest 63rd Stre*t 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



2010 metais 

NEBETURĖSIME 
LIETUVIU KUNIGŲ 

Dainavos stovyklavietėje 
!986 m. rugpjūčio 3-10 d. 
įvykusiame LFB susibūrime 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas 
inž. Algimantas Gečys laikė 
paskaitą „Lietuvių Bend
ruomenė 2010" metais. Be kitų 
savo pramatymų ir apskaičia
vimų jis pareiškė, kad tad;* 
jau nebebus lietuvių kunigų 
čia išeivijoje. 

Diagnozė kraupi, bet labai 
artima tiesai. Kunigai, nepri
klausomos Lietuvos auklėti
niai, kurie taip suaugę su tau
to s ir m ū s ų i š e i v i j o s 
psichologija, jau dabar yra 
septintame, aštuntame ar net 
pradėję devintą dešimtį. Tik 
labai nedaugelis jų pasieks 
šimtmečio sąvartą, o tais 2010 
metais gal jau nebebus nė 
vieno. Tiesa, tikėkimės, kad 
dar išliks kai kas iš trečios, 
ketvirtos kartos Amerikos 
lietuvių kunigų, bet, supran
tama, jie yra kitos kultūros 
žmonės. 

• • REAGANAS KLUPO IR KELESI 
Daniloffo byloje prezidentas neišlaikė duoto pažado 

Jau ir dabar, pvz. pirmojoje 
Chicagos lietuvių bažnyčioje 
— šv. Jurgio — yra tikras 
amerikietis administratorius. 
Kardinolas būtų skyręs lietu
vį, bet tremtiniai kunigai per 
seni. o iš vietinių neatsirado 
norinčių. Šiaip dalykams vys
tantis — šimtmečio sąvartoje 
jau daugelis lietuvių statytų 
bažnyčių, vienuolynų pereis į 
kitataučių rankas. Kaip sun
kiai tas institucijas mūsų 
angliakasiai, skerdyklų darbi
ninkai statė, o mes jų nebeiš-
laikysim! 

Kokia graudi situacija! 
Okupuotoje Lietuvoje yra 
daug kandidatų į kunigus. 
Okupantas visokiomis priemo
nėmis trukdo įstoti į semi
nariją, išeiti teologinius moks-
l u s . ir v i s t i e k y r a 
pasišventėlių, kurie pereina 
per tą ugnį ir lieka kunigais. 
Išeivijoje iš naujų ateivių šei
mų — nėra kandidatų nei į 
kunigus, nei į vienuolius. 
Psichologiškai tam yra prie
žasčių. Išblokštos iš tėvynės 
šeimos pamatė, kad išstumti į 
svetimas šalis geriau įsikuria 
gydytojai, inžinieriai, kitos 
praktiškos profesijos ir ta 
psichologinė šeimos nuotaika 
nebuvo palanki ugdyti kan
didatus į kunigus. Gal iš 
dalies tai suprantama, o rezul
tatai tragiški. Nėra abejonės, 
kad su sava tauta glaudžiai 
sutapęs kunigas ar vienuolis 
yra labai svarbus ir tautinis 
ramstis išeivijoje. Ir dabar juk 
mūsų visa stipresnioji lietu
viška periodinė spauda, kny
gų leidimas daugiausia remia
si vienuolynų, dvasiškių 
centrais. 

* 
Ateities perspektyvos tragiš

kos, bet nenorėtume sakyti, 
kad beviltiškos. Ir išeivių šei
mose pradeda atsirasti susi
domėjimas humanitarinėmis 
studijomis. Tai jau arčiau prie 
dvasiškųjų mokslų. Tarp išei
vijos lietuvių yra nemažai 
įsiliejusių į šio krašto seku-
liaristines ir materialistines 
nuotaikas, bet iš kitos pusės 
yra ir daug labai gilios 
dvasios žmonių, ir jų net 
gausėja jaunesnės kartos 

čiose, lietuviškoje visuomenėje 
yra gana platus. 

Prieš kelias savaites Chi
cagos arkivyskupija išleido 
potvarkį apie dvasininkų tei
ses ir pareigas. Diakonų teisės 
tokios: 1. Skelbti, aiškinti Šv. 
Rašto tiesas tikintiesiems. 
Mokyti tikinčiuosius, gavus 
klebono pritarimą. Sakyti 
pamokslus, kai diakonas tei
kia sakramentus ar atlieka 
liturgines apeigas. Sakyti 
pamoks lus Euchar i s t inė je 
aukoje, atliekant tai su klebo
no pritarimu. Žodžiu — duoda
ma teisė sakyti pamokslus. 

2. Krikštyti, klebonui to 
paprašius. 

3. Dalinti šv. Komuniją, 
nešti Komuniją ligoniams, 
mirštantiems, susitarus su 
klebonu. 

4. Atlikti sutuoktuvių apei
gas (būnant oficialiu liudinin
ku), gavus iš klebono įgalio
jimą. 

5. Asistuoti Eucharistinėse 
apeigose. Su klebono prita
rimu atlikti įvairias liturgines 
apeigas prie altoriaus, dėvint 
liturginius drabužius, atlikti 
laidotuvių apeigas (budynėse, 
laidotuvėse, kai nėra Mišių, 
kapinėse), padėti klebonams ir 
asistentams jų pareigose. 

6. Išstatyti Švenčiausią ir 
duoti palaiminimą su Šven
čiausiu ir vadovauti litur
ginėms apeigoms, kai nėra 
Mišių. 

Žodžiu, lietuviai diakonai 
galės lietuviškai krikštyti, 
sutuokti, aprūpinti Švenčiau
siuoju ligonius, atlikti laido
tuves, išstatyti Švenčiausią ir 
duoti Juo palaiminimą, sakyti 
pamokslus, duoti instrukcijas 
besiruošiantiems susituokti, 
paruošti tėvus ir kūmus prieš 
krikštą, pamokyti įsijungian
čius į katalikų Bažnyčią. Jie 
gali atlikti daug dvasinių 
patarnavimų, išskyrus Mišias, 
išpažintis, paskutinį patepi
mą. Taigi, net jei toje parapi
joje nebūtų lietuvio klebono, 
diakonai galėtų lietuviškai 
teikti daug dvasinių patarna
vimų, kartu pasilikdami šei
mos žmonėmis, gyvendami su 
žmonomis ir vaikais. 

Toliau, parodykime dau
giau supratimo Amerikos 
lietuviams kunigams. Artėja 
laikas, kai tik jie (ir tai gal ne 
taip gausiame skaičiuje) pasi
liks dirbti lietuvių sielovadoje. 
Jie neturėjo laimės būti gaivi
nami nepriklausomos Lietu
vos atmosferos, bet jų tėvai ir 
jie patys parodė tiek religinio 
idealizmo, kad ryžosi pašvęsti 
savo gyven imą Kr is taus 
idealų tarnybai. Naujųjų atei
vių šeimos naujojoje kartoje to 
idealizmo nebeišaugina. Iš jų 
tarpo nėra kandidatų į kuni
gus. Todėl būkime atsargūs su 
smerkimu Amerikos lietuvių 
kunigų, jei jie neišpildo visų 
mūsų vilčių. Būtų labai svar
bu juos kviestis į mūsų šei
mas, į mūsų organizacijų veik
lą, kad jie daugiau pajustų 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
išaugusiųjų šilimą ir viltis. 
Juos smerkdami tik juos 
labiau prieš lietuvius nusta
tysime, o su jais suartėdami, 
susidraugaudami galime juos 
aimėti nuoširdesnei pagalbai 

Praėjusio šaltojo karo die
nomis, ligi jis šiek tiek atšilo, 
..politikieriams" neteko pergy
venti tokių įdomių, įtemptų 
dienų, kaip dabar mes galime 
.pasidžiaugti" žurnalisto N. 
Daniloffo arešto ir tuoj po jo 
paleidimo dienomis. Tikrai 
verta džiūgauti, kad ta pati 
žvėriškiausią KGB mums 
atėjo į pagalbą. Ji gal būt 
padės įtikinti šiuos „neviernus 
tamošius", jog ne pabėgėliai 
nuo sovietinio .,rojaus ir lai
mingo gyvenimo" yra koki 
pravardžiuojami karo nusi
kaltėliai, bet tik tikrai poli
tiniai pabėgėliai ir čia jau lai
kas pastatyti tašką ant raidės 
T . Ta JAV Teisingumo d-to 
talkininkė KGB Daniloffo 

rganizuoto arešto atvejuje 
įrodė, kad ji yra subversinė 
Sov. S-gos vyriausybės išlaiko
ma ir finansuojama valdžios 
įstaiga. Ją jau keliomis progo
mis naujasis vadas Michailas 
Gorbačiovas šlovino, kėlė į 
; dardės, kad „tai tesąs 
vienintelis autoritetas" sovie
tinėje teisingurr. sistemoje. 
Labai jau ačiū u; lokį teisin
gumą... 

Grįžtant prie N. Daniloffo 
bylos būtina pastebėti, kad tik 
tuomet mes galėjome atsi
kvėpti pilna krūtine, kada N. 
Daniloffas grįžo į laisvą JAV 
žemę ir visiems žmonėms 
gerai pagamintame filme 
išaiškino, kokiomis šlykščio
mis priemonėmis Dzeržinskio 
g-tvės dženitoriai stengėsi jį 
užverbuoti, kad jis dirbtų 
bolševikams. 

P r e z i d e n t o vaidmuo 
Šioje besikeičiančioje byloje 

lyg Atlanto vandenyne yra 
buvę potvynių ir atoslūgių. 
Pirmoje eilėje į šią bolševikų 
surežisuotą žurnalisto Dani
loffo tragediją buvo įtrauktas 
ir JAV prezidentas. Lygiai 
kaip ir kita mūsų vyriausybės 
..smetonėlė" su George Schultz 
šios eilutės priekyje. Buvo 
gaila žiūrėti „į šį išbalansuotą 
prekybininką, kai jis sušilęs ir 
pavargęs, rodos, vos tik besi
laikydamas ant savo ne per 
stipriausių kojų, turėjo aiškin
tis spaudos atstovams, kokia 
pažanga padaryta N. Danilof
fo iš Sov. S-gos paleidimo 
vieškelyje". Ir jis vargšelis 
aiškinos, kad dar kol kas 
nesama gerų žinių... 

Šių metų rugsėjo pirmomis 
dienomis, kai tik buvo areš
tuotas N. Daniloffas Mask
voje, Amerikos prezidentas 
aiškiai nedviprasmiškai teigė, 
kad „žurnalistas N. Danilof
fas Sov. S-je laikomas įkaitu ir 
jokių ,biznių' dėl jo iškeitimo į 

tarpe. Turime net pasauliečių, mūsų tautai ir didesnei meilei 
einančių teologinius mokslus Lietuvai 
vien iš meilės jiems ir iš pamė
gimo. Gal tai prisidės prie 
naujų pašaukimų ugdymo. 

Jau atsiranda vienas kitas, 
kuris, būdamas ir vyresnio 
amžiaus, pasuka į teologines 
studijas ir pasiekia kunigys
tę. Kodėl negalėtų rastis dau
giau? 

* 

D a b a r t i n ė s e s ą lygose 
ypatingai svarbu, kad kiek
vienas religingas lietuvis 
idealistas pasvarstytų, ar jis 
nenorėtų tapti diakonu. Nepa
mirškime, kad jų patarnavi
mo laukas lietuviškose bažny 

Bet giliai įsidekime į širdį: 
greitu laiku artėja metas, kai 
nebeturėsime kunigų iš Lietu
vos, gal net anksčiau negu 
2010 metai. Greit mes, nepri
klausomos Lietuvos kunigai, 
apaštalausime tik iš pamink
lų ant mūsų kapų lietuviškose 
kapinėse. Darykite viską, kad 
lietuvių darbininkų sukurtos 
parapijos, mokyklos, vienuo
lynai nepereitų kitataučiams, 
ir tai vien todėl, kad mes, išei
viai, jau nebeišauginame nau
jos kartos lietuvių kunigų, 
kurie jas perimtų. 

Juoz. Pr. 

BR. AUŠROTAS 

sovietų šnipą G. Zacharovą 
nebus. 

Tačiau po kelių dienų dėl 
visiškai nepaaiškinamų prie
žasčių, kurių nors jėgų stip
riai spaudžiamas, K. Reagan 
sutiko, kad „abudu šnipai 
būtų perduoti Sov. S-gos ir 
JAV ambasadorių tose valsty
bės reziduojančių ambasado
rių žinion". 

Dėl šio nelemto pasikeitimo 
didžiai neigiamas nuomones 
JAV vyriausybės požiūriu 
visuomenei pateikė šios sri
ties žinovai, kaip pvz. buvęs 
CIA įstaigos aukštas parei
gūnas, pareikšdamas, kad „ši 
JAV vyriausybės nuolaida leis 
KGB Šantažuoti Amerikos 
įvairius veikimus daugelį 
metų". 

Zbigniev Brzednsk io 
pažiūra 

Buvęs prezidento J. Carte-
rio vyriausybėje Tautinio sau
gumo patarėjas Z. Brzezinski, 
šiuo metu bendradarbiaująs 
su Georgetovvn tarptautinių ir 
strateginių studijų centru, dėl 
prezidento įvykdytos nuolai
dos sovietinei KGB pasisakė 
suteiktame intervievv savait
raščio Nevvs Week bendradar
biui Morton Kondracke. Šio 
pasikalbėjimo dalis atspaus
dinta rugsėjo 22 d. laidoje. 

Mano nuomone, Z. Brzezins
ki, lenkiškos kilmės amerikie
tis, aukšto lygio intelektualas, 
yra gana objektyvus politinis 
mokslininkas. Tada, kai derė
jo, jis gyrė prezidentą R. Rea-
ganą už jo užimtą griežtą, 
bekompromisinę poziciją 
komunizmo įsigalėjimo atžvil
giu Vidurio Amerikoje. Tačiau 
pastaruoju metu, ka i R. 
Reaganas be jokio reikalo, lyg 
tyčiomis, paslydo, tai Z. Brze
zinski jam nepagailėjo atšipu
sio piūklo. 

Straipsnis užvardintas: 
Šampanas priklauso KGB! R. 
Reagano vyriausybė Dani
loffo bylą vedė nepaprastai 
blogai. Vos tai užuodžiant to 
blogio signalai sklido ore, kad 
JAV vyriausybė yra labai 
silpna. Bolševikai apskai
čiavo, kad jie, būdami kieti, 
daug laimės pasigrobdami 
amerikietį įkaitą. Ir tik tada 
JAV vyriausybė susigriebė, 
pareikšdama, kad „neįvyks 
jokio pasikeitimo". Tačiau 
sovietai pasiekė tai, kas gali
ma skaityti „pasikeitimu". 
Taigi Sov. Rusija laimėjo, kad 
ji Amerikoje gali šnipinėti, 
„kiek tik jos siela trokšta", 
nebijodama jokių pasekmių. Ir 
jeigu ateityje FBI suimtų kokį 

sovietų šnipą, tai Maskvoje 
tuoj būtų sučiuptas koks nors 
amerikietis tokios „bėdos 
atveju" KGB daugiau nepa
kartotų tos pačios klaidos, 
palikdama nuošalyje ameri
kiečius žurnalistus. Galimas 
dalykas, kad toks įkaitas galė
tų būti koks nors JAV preky
bininkas ar mokytojas. 

Dabart inis sus idūr imas 
tarpe JAV — Sov. S-gos yra 
buvęs pirmasis akis į akį ir di
džiulė nelaimė, kad JAV pir
moji sumirksėjo, o gal ir net 
daugiau — visiškai užsi
merkė. Ir todėl pasitikėjimas 
R. Reaganu žymiai susilp
nėjo. Sovietai gali drąsiai vyk
ti į „viršūnių suvažiavimą", 
žinodami, kad amerikiečiai 
viena sako, o ką kita galvoja. 
Prabėgusio penktadienio 
vakare KGB viršininkai Dzer
žinskio aikštėje pasigardžiuo
dami gėrė Gruzijos gamybos 
šampaną. 

Toliau autorius aiškino, 
kaip jam asmeniškai teko kele
tą kartų dalyvauti žmonių 
pasikeitimo procese. Jeigu 
Daniloffo atveju būtų jam leis
ta grįžti į namus, o G. 
Zacharovas būtų teisiamas 
Nevv Yorke, tada mes būtume 
įrodę, kad Sov. S-ga Ameri
koje negali šnipinėti, kiek tik 
jai patinka, teigia autorius. 
Na, dar yra ir kita išeitis, 
būtent tegul taip pasilieka, 
kaip yra, bet suimkime dar 
bent vieną Sovietų šnipą, 
kurių čia tam reikalui yra dau
giau negu reikia. 

Ne vien ka lbos 
JAV vyriausybė jau seniai 

skelbiasi, kad ji neliksianti 
skolinga nė už menkiausius 
vos jaučiamus dūrius, bet ligi 
šių dienų tai tebuvo tik skam
būs šūkiai, ypač dabar, kai 
siekiama „glaudaus bend
radarbiavimo OSI fronte, kad 
būtų galima surasti dar vieną 
mirusį dr. Mengelę ar kokį 
nors buvusį Lietuvoje ar 
Ukrainoje policininką. Toks 
bendradarbiavimas JAV iždui 
kainuoja milijonus mokesčių 
sudėtų pinigų, kada biudžete 
tokia skylė, per kurią ir 
dramblys nesunkiai pralin-
guotų. 

Ir vietoje to nelemto bend
radarbiavimo autorius netie
siogiai siūlo „išvyti keliolika 
Sov. S-gos misijos tarnautojų, 
kuriems jau atėjo laikas pasi
keisti su naujai apmokytais 
šnipais. Taip pat Amerika 
neturėtų įsileisti daugiau 
sovietinių „žurnalistų", a la 
Vytold Kolysh. (Past . mūsiš
kio buvusio superliberalo 
Cronkite pagarboje laikytas 

Poetas Stasys Santvaras kalba rašytojo .Jurgio Jankaus pagerbime. 

KGB šnipas — aut.). Taip pat 
ir panašus brudas kaip visoki 
komentatoriai a la Posner ar 
..mokslininkai-literatai" su 
KGB etikete neturėtų perženg
ti JAV sienų. Taip pat sovie
tiški konsulatai ir jų amba
sados neturėtų „importuoti" į 
JAV daugiau savo tarnau
tojų, negu mums leidžiama 
tokių turėti Maskvoje ar 
I^eningrade. Šiuo metu šis 
balansas, panašiai kaip ir 
prekybinis, Amerikai yra su 
didžiuliu deficitu. 

Suprantama, kad nedera 
visiškai nutraukti kito pobū
džio ryšius ar pasitarimus. Jie 
laikytini ant ministerių lyg
mens. Neatrodo, kad griežta 
kalba galėtų sutrukdyti rim
tus nusiginklavimo ar ginklų 
kontrolės pasitarimus. Sovie
tai noroms nenoroms turės 
suprasti, ko mes norime, ko 
mes siekiame: neužmirškime, 
kad šiuo metu jų reikalavimai 
toli gražu nesutampa su mūsų 
kukliais pageidavimais. 

Šia proga gal ir derėtų 
p r i m i n t i , k a d sovieta i 
užsispyrę gina savo agentus-
bendradarbius. Tuo tarpu 
amerikiečiai tuo gal ir negalė
tų pasigirti. Atsižvelgiant j 
moralę derėtų šią filosofiją 
persvarstyti, nes Amerikos 
pusė dažnai užmiršta savų 
agentų pasiaukojimą. 

Svarstant iš N. Daniloffo 
susidariusią politinę būklę 
būtų galima prielaidžiauti. 
kad M. Gorbačiovas būsimoje 
viršūnių konferencijoje jausis 
daug geresnėje būklėje, negu 
j is yra buvęs Ženevoje, 
Šveicarijoje. Stebint Ženevos 
konferencijos eigą buvo gali
ma aiškiai matyti, kad R. 
Reaganas visokeriopai viršijo 
būsimą diktatorių M. Gor
bačiovą. Galimas dalykas, 
kad Daniloffo atvejis bus 
bolševikui M. Gorbačiovui 
suteikęs savimi daugiau pasi
tikėjimo. Būdamas prieš 
keletą dienų Krasnodare. jis 
net viešai išdrįso mūsų prezi
dentą išdergti ..melagiu". Taip 

įdomiai baigia šią neeilinę 
apžvalgą akylas politinio 
gyvenimo stebėtojas Z. Brze
zinski. 

Atomazga a r kar t i 
piliulė? 

Rugsėjo 27 d. naktį žinių 
tarnybų pranešimuose buvo 
pabrėžiama, kad N. Daniloffo 
byla dar nebuvo išspręsta, 
nors vargšas sekr. G. Schultz 
IX.26 labai slaptai buvo 
susitikęs su sovietų Ed. 
Ševardnadze. Valstybės d-to 
atstovas B. Kalb spaudos 
a ts tovams pranešė, kad 
..Daniloffo byla dar nėra 
išspręsta". 

Nežiūrint Amerikoje sklei
džiamų įvairiausių gandų, V. 
Vokietijos spauda jau rugsėjo 
25 d. rašė. kad Daniloffas su 
kitais dviem sovietų ,refiuz-
nikais" bus iškeistas į G. 
Zacharovą. Esą šių pasikeiti
mų proga ir V. Vokietija kei
sis suimtais agentais abiejose 
valstybėse. Nurodoma, kad šis 
pasikeitimas, kaip ir jau yra 
nusistovėję, bus ant Glienecke 
tilto, skiriančio Rytų Berlyną 
nuo vakarinio. Kad taip įvy
ko, kaip pranašauta, tai prof. 
Z. Brzezinski yra teisus: KGB 
teroristai užsitarnavo šampa
no. 

POTVYNIAI IR 
MOKESČIAI 

Cook apskrities asesorius 
Th. Mynes praneša, kad potvy
nių sužalotų nuosavybių įkai
nojimas gali būti sumažintas. 
Tokiu būdu mažės ir mokes
čiai. Tos lengvatos palies tik 
-tambesnę nuosavybę, kur 
buvo didesni sužalojimai. Į tą 
neįeina kilimai, baldai, rūsių 
patvinimas. stogų prakiu-
nmas. Tuo reikalu galima 
kreiptis į Taxpayer Assis-
tance Department. 118 Clark, 
Chicagoje. kambarys 301, 
telef. 443-7550. 

FLORIDOJE 
DAIRANTIS 

ANDRIUS MIRONAS 
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Fort Lauderdale (apie 154,000 gyv., su aplinki

niais miestais sudaro 1,015,000 gyv.) yra vienas iš 
sparčiai augančių miestų Floridoje ir gyva vasar
vietė, ypač žiemos mėnesiais. Išraižytas upeliais, 
įlankomis ir kanalais miestas beveik primena italų 
Veneciją ir laivai čia konkuruoja su automobiliais 
kaip transporto priemonė. Viena dešimtoji miesto 
ploto yra vandens keliai. Todėl beveik tikslu vadinti 
Ft. Lauderdale visos Amerikos jachtų baze. Tačiau 
miestas daugiausia rezidencinis, išskyrus patį pajū
rį, kuris apstatytas aukštųjų viešbučių. 

Įsteigtas 1838 m. majoro William Lauderdale šis 
vasarmiestis nepradėjo augti iki 1911 m., kada 
buvo įkorporuotas. Įsteigėjo idėja palikti viešą paplū
dimį iki Šiol vykdoma. Velykų ir Kalėdų atostogų 
metu čia suvažiuoja daugybė studentijos, kuri suda
ro nemaža judėjimo ir ramybės trukdymo problemų. 
Tačiau miestas yra ir nemažas komercinis centras, 
ypač laivų, jų įrengimų pramonėje. Turi pietuose 
vieną giliausių uostų į pietus nuo Norfolk, Virginijo
je. Jo prieplaukos naudojamos ištaigingų jachtų ir 
ekskursinių garlaivių publikai išlaipinti bei įlipti, o 
taip pat ir milijonams tonų prekių kasmet įvežti. 

Iš įdomesnių taškų žymesni — International 
Svvimming Hali of Fame, įskaitant ir kelis olim
pinius medalius laimėjusio Mark Sptiz model): Mark-
ham Park Zoo; Ocean World Porpoise Show; War 
Memorial Auditorium koncertams, operoms, vaidini

mams su 2500 vietų; The Discovery Center telpa triiu 
aukštų viešbutyje, kuris buvo pats pirmasis mieste. 
Atskiri kambariai paskirti įvairioms meno. mokslo, 
istorijos ir gyvūnijos sritims. Vaikams labiausia 
patinka kambarys pilnas kempinių, kuriose jie gali 
pasinerti, šokinėti ir žaisti. Buehler Planetarium 
duoda visatos pažinimo programas ketvirtadieniais 
vakare ir du seansus sekmadienio popietėje. Uždaro
ma beveik visą rugpjūtį ir savaitei Kalėdoms. 

Pompano Beach (apie 53,000 gyv.) miestas taip 
pat pajūrio vasarmiestis, tačiau ypatingų ir žymių 
vietų neturi, išskyrus arklių lenktynių takus ir gerą 
pajūrio smėlį bei progų meškeriojimui. Apie šį miestą 
skaitome mūsų spaudoje, nes mieste ir aplinkiniuose 
mažesniuose miestuose gyvena pusėtinai gausus 
lietuvių būrys ir turi savo bendruomenę su organi
zacijomis. Miesto pavadinimas parinktas pagal 
pompano žuvį, kurios čia sugaunama, o šiaip tos 
rūšies žuvys veisiasi apie Vakarų Indijos salas. 

Įdomesnis ir ramesnis yra AlA vieškelis, einąs 
pačiu pajūriu. Bet ir čia išsistatę miestas prie miesto. 
tik spėk skaityti miestelių vardų iškabas. Dėl išraižy
tos kanalais vietovės šis vieškelis ne visur tiesiai 
pajūriu eina, bet verta jo visą laiką laikytis. Iš 
Pompano Beach pravažiavus Lighthouse Point, 
Hillsboro Beach. Deerfield Beach, pasiekiame žymes
nį miestą Boca Raton. 

Čia Golfo srovė prieina arčiausiai Floridos 
kranto, todėl šią vietą mėgsta ypač įvairaus sporto 
mėgėjai. Palyginamai saugus laivams išmesti inka
rus uostas yra už išsikerojusių, lyg ir nuaštrintų 
uolų, atrodančių kaip didžiulio žvėries dantys. Todėl 
XVII šimtmetyje šią vietą labai buvo pamėgę susto
jimams piratai ir vadino šią natūralią prieplauką 
ispaniškai boca de ratones, atseit, „žiurkių burna". 
Dabar pajūrį užstoja eilė dangoraižinių pastatų. 

Toliau pavažiavus apie 11 mylių Delray Beach 

miestas kiek mažesnis (apie 35,000 gyv.), nes Boca 
Raton turi apie 50,000 gyv. Čia bene žymiausia 
atrakcija yra Morikami Museum of Japanese Cultu-
re, esąs giliau žemyne, atminimui daugeliui japonų, 
kurie šio šimtmečio pradžioje įsikūrė Floridoje kaip 
ūkininkai. Žinoma, viskas yra japonų stiliaus, net 
lankytojai privalo nusiimti batus įeidami. 

Lake Worth miestas (apie 27,500 gyv.), apie 23 
mylias dar toliau į šiaurę, pavadintas pagal ežerą to 
paties pavadinimo, nors tai yra tęsinys vandens 
kelio tarp žemyno ir išilginių salų. Miestas pavadin
tas generolo Worth atminimui, iš karo su Seminolų 
indėnais. Jūros ir sausumos ežeruose žvejojimas yra 
vienas iš svarbiausių laiko praleidimų. 

Iš Čia jau visai nebetoli ir Palm Beach. garsus 
vasarmiestis. kuriame gyvena daugiausia labai 
turtingos šeimos. Pats miestas savo ribomis 
nedidelis, nes yra išilginėje saloje, todėl turi tik apie 
10.000 gyventojų. Miestą įstaigė garsus geležinkelių 
magnatas Henry Klagler apie 1890 metus. Pagal jo 
planus miestas pastatytas ir modernūs vasarnamiai 
išdėstyt i pajūryje teikia ramybės nuotaiką. 
Prašmatnios krautuvės išdėstytos palmėmis 
apsodintoje Worth gatvėje. Lietuvių šiame mieste 
labai maža. daugiau susispietę West Palm Beach 
arba kitur. 

Žymesnės vietos — Society of the Four Arts turi 
biblioteką, meno galeriją, skulptūrų sodą ir salę. Įėji
mas veltui. Įdomus Breakers Hotel. su salėmis susi
rinkimams, baru ir apstatytas praėjusio šimtmečio 
baldais. Henry Morrison Flagler Museum kadaise 
buvo paties magnato gyvenamasis namas, kuris kaš
tavo pastatyti 1902 metais keturis milijonus dole
rių. Vidus elegantiškai apstatytas anų laikų baldais 
ir kitais daiktais. Yra istorinių nuotraukų. Kieme yra 
privatus Flaglerio geležinkelio vagonas, dabar 
atremontuotas. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
AUKOS VIETOJE GĖLIŲ 

Sibiro kankinė Elena Juciūtė 
prieš mirtį buvo pareiškusi, kad 
vietoje gėlių prie jos karsto būtų 
aukojama kun . Kuzminsko 
vadovaujamam Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos leidimui 
Chicagoje. Vykdydami tą pagei
davimą, jos lankytojai Caspero 
laidotuvių namuose suaukojo 
minėtam tikslui daugiau negu 
800 dol. Šalia to šaul iai iš 
Chicagos, Detroito ir kitur, 
nežinodami velionės pageidavmo, 
daugiau kaip 100 dol. suaukojo 
Tautos fondui. Aukos dar te-
beplaukia . Taip a t iduodant 
pagarbą mirusiai Sibiro tremti
nei, stiprinama lietuviška veikla 
tose srityse, kurios buvo arčiau
siai jos širdies. 

ATVYKSTA LIETUVIU 
FONDO PIRMININKAS 

„Laisvės Varpo" met in io 
rudens koncerto proga atvyksta 
Lietuvių Fondo pirmininkas dr. 
Antanas Razma iš Chicagos. Jis 
dalyvaus konrerte, pasveikins jo 
organizatorius, programos atli
kėjus ir dalyvius, o ta ip pat 
praneš apie aktualius Lietuvių 
Fondo reikalus. Jo kalba-sveiki-
nimas bus po koncerto programos 
atlikimo. Vėliau po vakarienės jis 
padarys dar papildomą pra
nešimą ir atsakinės į įvairius 
klausimus tiems, kurie tuo domė
sis. Tai reta proga Bostono ir apy
linkės lietuviams susitikti lietu
viškos veiklos finansinės jėgainės 
vyriausią organizatorių ir vadovą 
bei išsiaiškinti su juo visus rūpi
mus klausimus. Kaip žinoma, 
,,Laivės Varpo" koncertas įvyks 
spalio 19 d., 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadvvay, So. Boston, MA. Jame 
programą atliks smuikininkai 
profesionalai Dana Pomarancai-
tė-M azurkevičienė ir Jurijus Ma-
zurkevičius. Kaip visuomet, kon
certas pradedamas punktualiai. 

PAVYZDINGA LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖ 

Vlado Židžiūno vadovaujama 
LB-nės Cape Codo apylinkė dau
geliu atžvilgiu šviečia pavyzdžiu 
kitom mūsų organizacijom, kaip 
reikia tvarkyti lietuviškus rei
kalus, kad jie duotų norimus 
rezultatus. Pavyzdžiui, j au dabar 
ji pradėjo rūpintis ateinančių 
metų Vasario 16-sios minėjimu ir 
planuoti jo programos sudarymą. 
Tuo tikslu jau susitarta su pa
grindiniu minėjimo kalbėtoju, 
kuriuo bus „Laisvės Varpo" ve
dėjas Petras Viščinis, tvarkomi 
kiti reikalai, susiję su tuo minėji
mu. Jei visur tokiu atsidėjimu iš 
anksto būtų rūpinamasi Vasario 
16-sios minėjimais ir kitais aktu
aliais lietuvių reikalais , tai 
tikriausiai jie būtų įvairesni, 
išradingesni, įdomesni, patrauk
lesni ir paveikesni. 

REPORTAŽAS I Š 
ATSISVEIKINIMO SU 

ELENA J U C I Ū T E 

„Laisvės Varpas" rugsėjo 28 d. 
laidoje perdavė platų reportažą iš 
atsisveikinimo su Sibiro kankine 
Elena Juciūte, mirusia rugsėjo 18 
d. So. Bostone. Jono Novakausko 

gedulingo „Varpų maršo" fone 
buvo ryškinama Elenos Juciūtės 
kančia Sibire ir veikla laisvajame 
pasaulyje, atskleidžiant visų Si
biro tremtinių kryžiaus kelius. 
Reportaže perduotos ištraukos iš 
kalbų, pasakytų Caspero lai
dotuvių namuose prie mirusios 
karsto, apgaubto Lietuvos tri
spalve. Trumpi, taiklūs Elenos 
Vasyliūnienės, prof. Česlovo Ma-
saičio, Stasės Petersonienės iš 
Chicagos ir rašytojo Antano 
Gustaičio pasisakymai pynėsi su 
gedul inga muzika, ke ldami 
šiurpą ir ryžtą dirbti, kad kuo 
greičiau lietuvių tautos kančios 
būtų su t rumpin tos . Tokia is 
reportažais jungiami lietuviai Si
biro i š t r ė m i m e , pavergtoje 
tėvynėje ir laisvajame pasaulyje. 
Jų dėka atiduodama pagarba 
mirusiai Sibiro tremtinei lais
vajame pasaulyje praplečiama 
visiems Sibiro t remt in iams, 
kurių nei mirties datos, nei palai
dojimo vietos dažnai net artimie
siems nežinomos. 

J . V. VAIČJURGIŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Juozas Vaičjurgis iš Dorches-
ter, Mass., rugsėjo 20 d. švente 
savo 70-tą gimtadienį. Auksinės 
amžiaus sukakties proga jo duk
tė Birutė Šležienė-Vaičjurgytė ir 
sukaktuvininko žmona Valerija 
Juozui surengė gražų paminėji
mą. Pasveikinti sukaktuvininką 
Vaičjurgių namuose susirinko 
būrelis jo mokslo ir profesijos 
bičiulių — bostoniškių ir iš toliau. 

Juozas Vaičjurgis, gim. 1916 m. 
Šilėnuose, Šiaulių apskr., 1936 
m. baigės P.L.P. Karo mokyklos 
XX-tąją kadro karininkų laidą 
leitenanto laipniu , buvo paskir
tas į 7-tą pėstininkų pulką. Ru
sams okupavus Lietuvą, 1940 m. 
pasitraukė į vokiečių užimtą 
Klaipėdos kraštą. Okupaciniame 
laikotarpyje dirbo rezistencinia
me sąjūdyje, buvo sužeistas ir 
kalintas. Atvykęs j Ameriką 
vakarais studijavo mechanine 
inžineriją Bostono Northvvestern 
universitete, gaudamas inž. ba
kalaurą ir dirbo savo specia
lybėje. Aktyviai reiškėsi skautų, 
Tautinės sąjungos ir ramovėnų 
veikloje, e idamas įva i r ias 
valdybos pareigas. 

Sukaktuvininką Juozą pasvei
kinti gimtadienio proga susirinko 
net penkeri jo karinio mokslo 
bičiuliai: Vytautas Litvinas iš 
Montrealio, Kanados, Vytautas 
Maželis, žinomas mūsų spaudos 
fotografas, iš New Yorko, inž. 
Viktoras Kubilius ir Westwood, 
Ma. ir rašyt. Jonas Vizbaras, arti
mas Juozo kaimynas ir ilgametis 
bendradarbis Bostono ramovėnų 
eilėse. Prie žmonos Valerijos ir 
dukros Birutės turtingai pa
ruoštų vaišių stalų, sukaktuvi
ninką žodžiu sveikino Karo 
mokyklos XX-tosios laidos 
draugų vardu J. Vizbaras. Bos
tono inžinierių skyriaus vardu dr. 
inž. Jurgis Gimbutas, filosof. dr. 
Juozas Gi rn ius papasakojo 
įspūdingus savo patyrimus Lietu
vos kariuomenėje 1939 metų 
mobilizacijos metu, jam dirbant 
vieno kariuomenės dalinio štabe. 
Po sukak tuv in inko padėkos 
žodžio, gausių bičiulių dovanų 
įteikimo, pasilinksminimas ir 
draugiški pokalbiai nusitęsė iki 
vėlyvo vakaro. 

J . V. S ū d u v a s 

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

pasaulyje. 
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmint; ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

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

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 
T A U T O S FONDAS 

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 
P. O. Bos 21078 . 

Woodhaven. N.Y. 11411 

KARD. BERNARDIN 
RELIGINĖS ŠALPOS 

IŠKILMĖSE 

P O T V Y N I U O S E 
N U K E N T Ė J O 

I R L I E T U V I A I 
Pa tv inus Des Pla ines upei ir 

kai kur iems ežerams, nuken
tėjo ir kai kurie lietuviai. Buvo 
n a m ų , ku r , už l ie jus rūs į , 
apsėmė šildymo įrengimus, 

Spalio 25 Chicagos kardi- nio m e t u bus p a g e r b t a s vysk. 
nolas J . Bernardin žada vykti V i n c e n t a s Brizgys, kur i s nuo 
i New Yorką ir dalyvauti p radž ios vadovauja Religinei ša ldytuvus , televizijas, bal-
Lietuvių Katalikų religinės ša lpa i . B u s p a g e r b t a s t a i p pa t d u g B u v o i įe tUvių kurie 
šalpos sidabrinio jubiliejaus a p a š t a l i n i s p r o t o n o t a r a s , p a s a r n d e sunkvežimį, 'sukrovė 

p r e l a t a s J o n a s B a l k ū n a s , b a l d u s i r l a i k ė j u o g s u n k v e ž i . 
v ien in te l i s l ikęs iš Religinės m y k o l v a n Q U O n u s l u g s 

Š a l p o s s t e igė jų , i r k u n . mokėdami už sunkvežimį po 
S t a sys Raila, p i rmas i s Religi- ^ d o l ^eną . 
nės š a l p o s re ikalų vedėjas . 

iškilmėse 
Ta proga Oklahomos arki

vyskupas, lietuvis Karolis 
Salatka a tnašaus šv. Mišias 
už Lietuvą New Yorko Šv. 
Patriko katedroje šeštadienį, 
spalio 25 d, 5:30 v.v. Mišias 
koncelebruos nemažas skai-

Iš Bal tųjų Rūmų p r a n e š t a , 
kad i šk i lmėse gal d a l y v a u s 
v iceprez identas Bush. Vaka ro 

D O V A N O S G E R I E M S 
D Ė S T Y T O J A M S 

Dešimt geriausių Chicagos 
čius kitų vyskupų bei kunigų, p r o g r a m ą praves N e w Yorko ^ t e s n i ų mokyklų mokytojų 
Pritaikytą pamokslą pasakys Q u e e n s College profesorius, f ^ 8 m e n e s * g a u f P° 2 ' 5 0 0 

JAV episkopato sekretorius ž y r n U s sovietologas, geras ? ? 1
r t į o v a n u ^ apmokėtą kursą 

tarptaut iniams reikalams kun. l ietuvių bičiulis, dr. T h o m a s 2 £ - ? * l E universitete, 
J.B. Hehir. Ano t katedros Bird. L a u k i a m a ap i e 270 zST. ^T "T d a r b o 

rektoriaus, Mišiose t ikimasi g a r b i n g ų svečių bei viešnių. ™° y , l0fe . ^ s , t u d l J U &111" 
bent 1,000 kitataučių dalyvių. £ i m o l a i k u i - T a n > lėšas skiria 

Po Mišių numa tomas iškil- ^ J u o z a s l r A l e k s a n d r a Excellence ir Teach ing fon-
mingas renginys New Yorko K a z i c k a i »S G r e e n v v i c h , das . Kandidata i gali būti 
VValdorf Astoria viešbutyje. Ta Connect icut , p i rmin inkau ja mokytojai , dirbą su 9-12 sky-
proga bus įteiktas ypat ingas d i l g i n ė s šalpos s idabr in io riumi Cook, Du Page a r Lake 
žymuo kardinolui Bernardin i u b l l i e J a u s komitetui. apskr i tyse . 
už jo visokeriopą pagalbą 
Lietuvos tikintiesiems. Rengi-

A. A. KLAUDIJUS ŠAKENIS 

Rugsėjo 28 d. staigiai mirė 
Klaudijus Šakenis iš Dorchester, 
Ma., sulaukęs 59-rių amžiaus 
metų. Buvo draugiško ir ramaus 
būdo. I Naujosios Kalvarijos 
kapines, po gedulingų pamaldų 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, palydėjo uniformuoti 
N. Anglijos šaulių r inkt inės 
bičiuliai ir gausus bostoniškių 
būrys. Velionis Klaudijus paliko 
žmoną Birutę Valeckytę-Šake-
nienę, motiną Antaniną okup. 
Lietuvoje ir seserį Aldoną 
Pažemskienę. 

Montrealio Lietuviu, Studentu Sąjunga 
kviečia visa jaunimą i XXIII 

Base de Ptein Air St. Jovite Nuo Gruodžio 27 iki Sausio 2 
St. Jovite, Quebec, Canada 

M.L.S.S. 
131 Balfour ave. 

"Ibvvn of Mount Royal, Que. 
H3P1L8 

* Reikia uzsiregistruot pnes spalio 15. 1986*' 

Dėl daugiau infor-naciu, 
Monika: 1-514-738-3998 
Danius: 1-514-767-8779 

• I I Y0UR 
GRANDFATHER nu THE 
VVHOUTRUTH 

VVHENHEFLEDTO 
AMERICA? 

Thr xiswer for mosi Amencans descendtt! frotn 
iirimgraKs - anc -Jut meara atrast a i o« u» - ts 
NO Mos: A us nave srooes oi graneltauiers ot oOter 
rcUtives wtw rad detaate J thw paat to ncape per-
scfutun and find sate navrn n Antenca. Dctate "ere 
surnetames ctuivged. Wte wherc they "ere bom ot 
when. trut «ouid ruve meant tecrracal a r tumo at 
Eiki H M and a retum - to wt»t? 

Today, for tecImcaJ omsaoos on mnugration ao-
pmatians rnore Uun forty yeirs ago some Amen • 
cans are bemg stnpped oV the acoensrap thrv have 
wurn lake a protui badge for four decades. They are 
bcstg srapped out are common cnmmatk to the 
L' ii S R. for etecuuons. They are Amencans arto 
i-ame bėre' yearopg to be free." onry tu be bctiayetl 
by ; h«r twh n the promaej of Ma» Labeny and the 
>. jr.>t;iu-aar. of rhe l.'nited States of America. 

These Amencans are the vvums of a partnershap 
>•: » r » - the KGB Sovtet teeret pokce and Amenca'* 
•wn Jusuce Department. Here » how the part-

nrrsnap works: 
• The KGB jetects «s vKUms. prepares evmence' 

and prodoces "eye w«ne«e»" 
• The Jusoce Deparonent. througti it* Ottce of Spė

ta i lnvestigauons. formed m 1979 to find and proa-
eone any Nas m r eraranab radang n the Unted 
štate*, reaes cn KGB produced evidence to find 
and prosecute its targets m <wii proceedanga. 

• These Amentartjare «< t r ied(orw i r cranei 
They are accined m coun of lyng on the*~ o n -
«7auon aprikcabons. TVre a m> ryki n, mai by 
;*rv >io nfu (o amri prvndtt ligai camnul a*A *o 
nįjuwOitFi/»Amnamimt 
* H E K E I S T H E Ot'E PROCESS OF LAW 

GUARANTEEO BY OUR CONSTrTUTlON? 

some naturaaued Amencans over to the Krernkn 
on the basa of dubious evtteact. aichadangthejoe 
McCarthy vanety." 

•flrran rOttmatisl ^larrrn Koętri 
TJ» AMraaJAral Inęmnr 

"t'nder the Soviet-U S. agreemem. Soviet cit-
tiens mary be ojuesooned by U S lawyers aut onty at 
speaaf heanngs presided ower Oy a Soviet govero-
fftffW OtoClaU 

kttorttT'+ormRKhci 
Tkt Cltnumt Sana Mtmmr 

A Sov*; ocScu. confioed to ar ArnencjJi dip*orrat 
that some Sovm «rxnessej tnere bemg coached m 
thear testanony for days before Oemg aaV>wed to grve 
depositions (o U.S. prosectators. apparemty to make 
thear (esunaony more credable and aicrtnanatang.' 

Lot AngĮlo Ttmts 
"t •Junk K a Orweffkan and Kafkaesque to depon 

an Amencan CKuen to the Soviet Uraon to stand tnal 
for cosabora-JOT. <mn Adoff riader when the principai 
cotaborator wih Hitier m startng Wortd V»ar 11 wai 
that »eff-«ame Soviet govtinuent." 

F*tr**Bmkmtm 
iTkt»mlu*t*mPtxi 

vofvement n the proeurement of the deposition testi-
mony senousty underrraned its trustv»ortJaness"' 

U S CtmftatAptnli-SmdiLimat 

K K G t M S T O S A Y : 
Our cooperauon «nth L S judacal bodies bnngs 

•JSsattsfactioa"- .L. —- . 

StmorPrtmmrM*" V S S * 

*Mvmswm&m4MM^mxsncx. 
Vbo cm make a dafference betoeen hfe and death 

for some of your feiow- Amencans. One letter. one 
rnaragrarn. one teieptone cal - that can be the 
dafference 

TELL THE PRESIDENT YOU OPPOSE 
SENDINO AMYONE TO THE U.S.S. R POR 
EXECUTK)N: 

Wnte: The President. The Whrte House. Wash-
ngton. D C . 2U5U) Tetephone: Hii,456-7639 

MRM 
"The Soviet cmanat and judacni system b struc-

tured to taator evidence and produce resuits nrrach 
w»l funher the mponant poaucal ends <A tne Soviet 
statė at the eepenae. i nerdbe. of)u»oce»apartic-

"r'restdent Kragam otes rhe Soviet threat" as the 
reasonforthtbioest rnaMarybaaMopasU.S. hnv 
tory. vtale at the šame tame d * Department of Jus-
Dce cooprratfs <ntn the Sonet sceret poace to nand 

U S n Kmmgi 
'"*nen thts Amencanaasen. Koaraacriiak. at• 

tempted to prepare a defensc to thes* Soviet-
nstagated charges. he f oaarj dke Sonet tos to be the 
k*eper of the chreken hoiaae."' 

Ctmit)»4mAI*mft 
U S Comrt4Alfm--nam-Cwrwm 
U S m Kmmrtm* 

among the OSI and Ae Soviet authontan Soviet n-

• I •ould Mie to contnbute u> Amencans for 
Due Procest to hrlp defray die cosu of 
dwad. 
GSM) SS25 3 * 5 0 ZtiOO 

r j ! would akt cnnrr rJor-iatim 

%&~r^ — . 

(Atkarpa) 

Americans for Due Process tokį politinį skelbimą įdėjo per visą puslapį vieno iš įtakingiausių laikraščių 
Amerikoje — Th« Christian Science Monitor. ADP nori vis plačiau skelbti OSI kolaboravimą su 
KGB. kad ir plačioji Amerikos visuomenė pradėtų protestuoti prieš OSI ruošiamas deportacijas į 
Sovietų Sąjungą. TAM REIKALINGA JŪSŲ PAGALBA! 

Noriu prisidėti prie tolimesnių skelbimų. Pridedu auką: ()$10 ()$25 ()$50 ()$100 

Pavardė, vardas 

Adresas 

Aukas siųsti: 
Americans for Due Process/SKELBIMAS 
PO Box 85 
VVoodhaven. New York 11421 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

Live in nousekeeper—cook for fami-
ly with children in the near north. Ex-
perienced and non smoking preferred 
Mušt have some knowledge of 
English. Please call 

751-0347 

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

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

Tei. 376 -1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 ' 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

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

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KED2IE 
778-2233 

2 butų, 25 metų mūrinis namas. At
skiras karšto vandens apšildymas ir atski
ra elektra Dideli kamb. Labai geram Chica
gos rajone. Skambinti 

RIMAS STANKUS 
361-5950 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomoju 4 kamb. butą 
vyresnio amžiaus asmeniui/asme
nims Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite HE 4-4440 

Išnuomojamas 
mieg. kamb. su baldais 

nerūkančiam ir negeriančiam vyrui. 
Skambinti 
445-8512 

Dienraščio "Draugo" &r£r-t-
-•istracijoje galima pasirinkti 
įv:irių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobes. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, IL 69629 

O O mS 

KAS YRA IR KUR? 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI 

Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 

689 psl. Kieti viršeliai. 

Biografinės žinios apie lietuvių 
išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus. n Naujieji lietuvių talentai. 

Naujai sukurtos organizacijos ir ^ 

institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje. 

Nauji lietuviški leidiniai. 

Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai. 

Nauji atradimai. 

Pastarosios mirtys. 

Būtina kiekvienai lietuvio išeivio bibliotekai. 
Leidėjas Juozas Kapočius. Talkina Lietuvių Fondas per JAV 

LB Kultūros Tarybą. 1985. 

* 2 

> 

Kaina 3 5 . 0 0 dol. 
Užsakymus siųsti į 

D R A U G Ą . 

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

n 

K 

ALGIRDO G U STAIČ 10 

KELIONĖS NEŽINOMUOSE 
R A Š T U O S E 

Nuota'kingai aprašyti atsiminimai 

iš kelionių po: 

MEKSIKĄ * V 
MALAZI JĄ V 
SINGAPORĄ CJT 
JAPONIJĄ 
H0NG KONGĄ '•« 
KINIJĄ 
THAI 

Autorius su dail. J. 
Pautieniumi Meksikoie 1963 m 

Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St. Chicago. IL 60629 USA 
Kamą $10.75 su persiuntimu Illinois gyventojai dar prideda .72 valsuos mokesčio 

į 



23 d. Thomas J. Brett šerme
ninėje St. Petersburg, Fl. Atsi
sveikinimą pravedė Alb. Kar-
nius. Kun. V. Zakaras sukalbėjo 
rožinį, o gausiai susirinkę sugie
dojo „Marija, Marija". Rugpjūčio 
24 d. Teofiljją karste įnešė į Šv. 
Vardo bažnyčią vaikaičiai ir kiti 
giminės. Kun. V. Zakaras konce-

lebravo Mišias. Giedojo lietuvių 
choras ir solistas A. Kusinskis, 
palydint vargonais A. Moteikai. 
Po pamaldų nulydėta j Memorial 
kapines. E . R ibok ienė 

P a t s sunkiausias d a l y k a s 
pasaulyje y ra pažinti pa t į 
save. Thales 

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. spalio mėn. 8 d. 

Pokalbis pereitais metais Putnamo sąskrydyje. Iš kairės: P. Bičkus, ses. M. Paule, Ignienė, ses. 
Augusta ir Žičkienė. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

SUSITIKIMAS 

Spalio 26 dieną, sekmadienį, 
Putnamo seselės vėl kviečia 
rėmėjus ir draugus dalyvauti 
tradiciniam sąskrydy ir kar tu 
padėkoti Dievui už jojo globą, 
kurią patyrėme, palikę savo 
Tėvynę, ir už visas malones, 
kuriomis jis mus laimino šiame 
krašte. Tai bus ypatingai gera 
proga mūsų bendrai padėkai, su
jungiant ją su seselių 50 metų 
veiklos šiame krašte jubiliejumi 
ir jų nuoširdžiu dėkojimu Dievui 
už jo nuostabią meilę, vedusią jas 
apaštalavimo ir meilės keliu nuo 
pat atvykimo dienos j šį kraštą 
iki šio laiko. 

Atvykime pasidžiaugti seselių 
atliktais darbais, pažvelgdami j 
praeitį per specialiai paruoštą 
skaidrių montažą, padėkoti už 
savo gyvenimo šviesias dienas ir 
paaukot i visus l iūdesio ir 
skausmo šešėlius už savo ir 
artimųjų ateitį. 

Kartu, kaip ir kiekvienais me
tais, paminėsime artėjančią vėli
nių dieną, pasimels ime už 
mirusius artimuosius ir draugus, 
pabendrausime su Viešpačiu šv. 
Mišių aukoje, kuri bus aukojama 
11 vai. Po Mišių bendrai 
papietausime ir draugiškoj nuo
taikoj pasidalysime savo džiaugs
mais ir rūpesčiais. Po to pa
klausysime gražaus Ilonos ir 
Kristinos Kuprevičiūtės kon
certo. 

Č. Masait is 

East Chicago, Ind. 
A P Y L I N K Ė S 
G E G U Ž I N Ė 

B. Pū ras maišė įva i r ius 
g a i v i n a n č i u s g ė r i m u s i r 
tiksliai išpildė v i sus svečių 
užsakymus. Gegužinei ge ra i 
įpusėjus, B. T a m p a u s k i e n ė 
su v a l d y b o s n a r ė m i s R. 
Dambrauskiene ir B . Vilu-
tiene suorganizavo pu ik ius 
laimėjimus, kur svečiai galėjo 
laimėti įvairių ver t ingų gėry
bių. 

Visas m a i s t a s , l a imėj imai ir 
net ga iv inan tys gė r ima i buvo 
suaukoti apyl inkės gerašir
džių lietuvių, kurie kiekvie-
neriais me ta i s remia v a l d y b o s 
darbus . Nesunku pas t ebė t i , 
kad svečiai, rėmėjai i r valdy
bos n a r i » turėjo bend rą t iks
ią, d a u į i idesnį , n e g u gegu
žinės v a i a s apr iboja , d a u g 
a i š k e s n į , n e g u m ė l y n a s 
dangus virš jų galvų. 

Koresp. 

Brockton, Mass. 
• 

A.A. T E O F I L I J A 
SUŽIEDĖLYTĖ-

Ž A L N I E R I Ū N I E N Ė 

Teofilija Ž a l n i e r i ū n i e n ė , 
sunkios ligos išvarginta, rugpjū
čio 20 d. mirė, Paims of Pasadena 
ligoninėje, St. Petersburg, Flori
da. Kun. V. Zakaro aprūpin ta 
sakramentais, dukters Aurelijos 
ir žento Glen Robersonų rūpes
tingai globojama. 

Dar vienos taurios l ietuvės 
kapas supiltas toli nuo tėvynės, 
x\tlanto pakrantėje. Prieš vie
nuolika mėnesių, jos mylimą 
brolį Simą Sužiedėl į i rg i 

nus Vladas pasiliko tėviškėje ūki
ninkauti . Visi buvo religingi ir 
sus ipra tę l ie tuviai patriotai. 
Teofilijos pusbrolio kun. prelato 
Bernardo patar imu, persikėlė į 
Kauną. Ten baigė aukštesniąją 
p rekybos mokyklą . Dirbo 
telefoniste Kauno geležinkelio 
stotyje. 1925 m. susituokė su inž. 
Aleksandru Žalnieriūnu. Išau
gino 3 vaikus — Ireną, Aureliją ir 
Leonardą . V a i k u s išauklėjo 
ge ra i s l i e tuv ia i s , mylinčiais 
Dievą, ar t imą ir tėvynę. 

B o l š e v i k a m s a n t r ą k a r t ą 
sugrįžtant į Lietuvą, 1944 m. 
Teofilija su šeima paliko mylimą 
tėvynę ir apsigyveno Vokietijoj, 
Memmingene. Turėdama stiprų 
soprano baisą, įsijungė j lietuvių 
chorą. V y r a s A leksandras 
Memmingene meniškais paveiks
lais išpuošė katal ikų koplytėlę ir 
sukūrė Vytauto Didiž. biustą, 
kuris buvo pasta tytas aikštėje 
prie įėjimo į koplytėlę. 

1948 m. Žalnieriūnu šeima 
išvyko į Venecuelą, Valencijos 
miestą . T e n jų namai buvo 
l ietuvių j aun imo susirinkimų 
centras: repetuodavo tautinius 
šokius, vyko organizacijų valdybų 
susir inkimai . 

1958 m. balandžio 10 d. mirė jos 
vyras Aleksandras. 1960 m. ji 
persikėlė pas dukterį Aureliją, 
kuriai padėjo vaikučius auginti. 
J i vaikelius mylėjo, mokė lietu
viškai dainuoti, kalbėti, supa
žindino su Lietuva, jos istorija ir 
lietuvių tradicijomis. 

Vaikaičiams pradėjus lankyti 
gimnaziją, Teofilija įstojo į treti
ninkų ordiną, įsijungė į gie
dojimą, i r kasd ien į Mišių 
lankymą. 

1981 m. su dukters šeima persi-

Tradicinė L.B. E a s t Chica
go apyl inkės valdybos rengia
m a gegužinė įvyko rugsėjo 1 d. 
Vilučių sodyboje Scbererville, 
Indiana . 

Darbo diena mums prime
na, kad baigiasi vasara , o 
kar tu ir nerūpest ingas laiko
tarpis išvykoms į gamtą. Lyg 
norėdama parodyti savo didy
bę, v a s a r a mums davė vieną iŠ J/ 
gražiausių dienų, kurių mes 
n e d a u g t u r ė j o m . G a l b ū t 
padėjo B-nės valdybos prašy
mai , galbūt jos didingi ir nesą 
vanaudiški tikslai, o galbūt 
mes gauname truputėlį pagal
bos, kurios mums visada 
t r ū k s t a . Š v e l n u s vėjel is , 
pralenkiąs pavasar io vėjų 
švelnumą, glostė svečių veidus 
ir sveikino juos kartu su gegu
žinės rengėjais. 

Didel ių medžių p a v ė s y 
s v e č i a i t u r ė j o p r o g o s 
pabendraut i su kaimynais ir 
bičiuliais, pasivaišinti įvai
riais lietuviškais skanumy
nais ir numalšint i troškulį. 
Valdybos narės V. Damušie-
n# ir S. Holiušienė apsukriai 
vaišino svečius, kurių susi
rinko daugiau negu buvo tikė
tasi . Akylus stebėtojas prieitų 
išvadą, kad ramybė grįžta į 
šią apylinkę, sekdama politinį 
sprendimą ir gilesnį tautinių 
reikalų supratimą. 

priglaudė kapas taip pat Atlanto kėlė į JAV-es. 1981 m., ap-
pakrantėje, Brocktone. sigyveno N. Carolina, vėliau 

Teofilija gimė 1900 m. rugsėjo persikėlė, į St. Petersburgą, Flo-
8 d., Petrapilyje, Rusijoj. Jos gy- rįdą. Teofilės džiaugsmui, ar t i 
venimo kelionė buvo sunk i , apsigyveno 2 vaikaičiai ir 5 pro-
Būdama jaunutė padėjo išlaikyti vaikaičiai. Kiti liko Venecueloje, 
savo sesers Rožės šeimą, neturė- 0 duktė Irena Sodeikienė su vyru 
dama laiko pati savo atei t imi Leonu ir sūneliu Jonuku tebe
rūpintis, mokytis. 1918 m. visa gyvena VVestchester, 111. 
^eima grįžo Lietuvon, į Varėnos Teofilija Žalnieriūnienė mir-
apylinkę, Ulbinų kaimą. Teofilį- d a m a p a l i k o 4 vaikus, 7 
jos tėvai; Karolina ir Raulas vaikaičius ir 12 provaikaičių. 
Sužiedėliai, augino 5 vaikus. Vi- Ats isve ik in imas su Felicija 
sus leido į mokslus, tik vienas sū- Žalnieriūnienė įvyko rugpjūčio 

S= 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje y r a įdainuot i š ie kū r in ia i : 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 
JakuMno DE PROFUNDIS 

Karnavičiaus U2 JŪRELIŲ iš op. RADVILA PERSONAS 
Karosą AUGO KIEME KLEVELIS 

Gaidelio U2 JCRU, U2 KALNŲ Ii op. DANA 
Kantavičiam ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRA2INA 
BodrMoo ANT MARIŲ 

Stmkns SAULE MOTINA PAKILO iŠ op. PAGIRENAI 
Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir SoL JONAS VAZNELtS 
Trumpa solo partiją atiteka Riktą PakStait* 

Kaina su persiuntimu $16.75. 
Illinojaus gyventojai moka $17.95 

Užsakymus pražome siųsti Draugo adresu; 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
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A.|A. 
ONA LIPNICKIENĖ 

(ClNClUTĖ) 
Gyveno Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė 1986 m. spalio 5 d. sekmadienį, 12:30 vai. ryto, 

sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Pumpėnų parapijo

je, Smilgelių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnus Juozas 

Genys i žmona Rita, gyveną Pleasanton, Ca., pusseserė 
Rožė Giubneau su šeima; artima draugė Tekia Ruchas su 
sūnum Walter ir dukra Sabina Klatt ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko seserų vaikai. 

Priklausė Tretininkių, Apaštalystės maldos, Gyvojo 
Rožančiaus, Amžino Rožančiaus ir Sakramento draugijų. 
Buvo amžina narė Tėvų Pranciškonų, Tėvų Jėzuitų, Tėvų 
Marijonų, seselių Kazimieriečių ir seselių pranciškiečių 
draugijų. 

Kūnas bus antradienį nuo 5-9 vai. vak. ir trečiadienį 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro pašarvotas Jurgio F. Rudmino koply
čioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įyks ketvirtadienį, spalio 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sesers sūnus i r pusseserės. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas & G. Daimid. Tel. 523-0440. 

A.fA. 
VYTAUTUI ŽEMAIČIUI 

amžinybėn iškeliavus, sunkiose išsiskyrimo valando
se užjaučiame žmoną BIRUTĘ, sūnų VAIDEVUTĮ, jo 
žmoną ALDONĄ ir vaikus, seserį dr. VINCENTINĄ 
JURKUNIENĘ, vyrą JONĄ ir šeimą. Mintimis ir 
jausmais esame su Jumis . 

jfCun. Mykolas Kirkilas 
Rūta Arbienė 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai 
Antanina ir Jaunius Dagiai 
Alė ir Jurgis Dauguilos 
Zuzana ir Juozas Galiniai 
Antanina Hornienė 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Jieva ir Vytautas Kasniūnai 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Sofija ir Gediminas Mickai 
Leonas Nekus 
Dana ir Juozas Noreikos 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Julija ir Juozas Vailokaičiai 
Marija Vilutienė 

Beverly Shores, Indiana 

MIELAM DRAUGUI 

A.tA. 
Dail. ALGIRDUI KURAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines, arti
muosius ir d rauge liūdime. 

Vytautas ir Birutė Ignai 

BRANGIAI MOKYTOJAI 

A.tA. 
KOSTAI MAŠIOTIENEI 

mirus, vyrui JUSTINUI , dukter ims MILDAI POVI-
LAITIENEI ir J Ū R A I BAKAITIENEI su šeimomis 
reiškiame giliausią užuojautą. 

Lemento Maironio lituanistinė mokykla 

Tiek daug žodžiam nebeišsakyta. 
Tiek daug kasdienine buitimi nebepasidalinta... 

Mūsų nepamirštamos mylimos žmonos, mamytės ir 
močiutės 

A.tA. 
ONOS TONKŪNIENĖS 

penktose mirties metinėse šv. Mišios bus aukojamos spalio 
11 d.. 9:(K) vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, ir 
5:(M» vai. p.p. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
vienuolyne, Putnam, Ct. Gimines, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame jungtis su mumis bendron maldon. 

Būk malonus jos sielai. Viešpatie, ir leiski jai džiaugtis 
Tavo šviesiu veidu. 

Ciiliame liūdesy: Vyras Mykolas, sūnus Algis ir 
duktė Kitonė Kudait ienė su šeimomis. 

M I E I A M 

A.TA. 
JULIUI M. PETRAUSKUI 

netikėtai mirus, skausmo prislėgtus žmoną ANTANI
NĄ, dukrą VERĖNĄ, sūnus RAIMUNDĄ su šeima ir 
LEONĄ, seseris STASĘ SIRTAUTIENĘ, STEFANI
J Ą KALVAITIENĘ ir JADVYGĄ MILKINTIENĘ su 
šeimomis nuoširdiai užjaučiame. 

Antanina ir Alfonsas Leparskai 
Mėta ir Juozas Sinkai 
Emilija, Laima ir Vytautas Kutkai 
Ona ir Jurgis Ribinskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A 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 i r 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 — 927-1741-1 

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 — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 863-2108 

A.tA. 
Dail. ALGIRDUI KURAUSKUI 

mirus, žmonai INAI, jo dukteriai DAIVAI su šeima ir 
sūnui ALMIUI reiškiame gilią užuojautą. 

Čiurlionio galerija 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 6 9 t h S t r e e t - Tel . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 Sou thvves t H w y . , P a l o s Hi l l s , I l l i no i s 

T e l . - 974 -4410 

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 Kun. Vincas P a r u l i s , 
MIC, Marianapolio vienuoly
no vyresnysis ir Marijonų Šv. 
Kazimiero provincijos tarybos 
narys, su reikalais pereitą 
savaitę atvyko j Plano, 111., 
marijonų vedamą parapiją, o 
antradienį atvyko į Chicagos 
marijonų vienuolyną pasitarti 
su provincijolu. J is dalyvavo 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos 40 valandų §vč. Sakra
mento atlaiduose, pasikalbėjo 
su kunigais Chicagoje, nes 
anksčiau ilgai yra Chicagoje 
dirbės. 

x Seselė Pau lė , provin-
ciolė, i r seselė Dolores 
atvažiuoja iš Putnamo ir penk
tadienio vakaronėje Jaunimo 
centro kavinėje 7:30 v.v. rodys 
video filmą apie Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 
darbus Putname ir kitur. Visi 
kviečiami pasigrožėti Put
namo sodyba ir pamatyti 
seserų darbų grandinę. 

x Dr. Kazys i r dai l . Mari
j a Ambrozaičiai iš Chester-
ton, Ind., visai savaitei išvyko 
į JAV rytines valstijas, kur 
žada aplankyti gimines, drau
gus ir pažįs tamus. Grįš 
ateinančios savaitės pradžio
je. Dr. K. Ambrozaitis yra 
JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkas, LFB tarybos 
narys. 

x Pi jus B u k a u s k a s iš 
Argentinos yra atvykęs į 
Chicagą. Pirmiausia aplankė 
savo brolį kun. An taną 
Bukauską, dirbantį Misouri, o 
dabar yra apsistojęs pas savo 
pusbrolį K. Adicką Gage 
Parke. J i s žada aplankyti 
savo draugus ir pažįstamus. 
Jis jau aplankė „Draugo" 
redakciją ir painformavo apie 
savo sanskritų tyrinėjimus. 

x J a u n i m o c e n t r o 
vadovybė džiaugiasi, kad yra 
tautiečių, kurie savo artimųjų, 
iškeliavusių į amžinybę, 
atminimui paremia Jaunimo 
centrą. Laima Repeika atmini
mui a.a. J. Plaušinaičio, Nijolė 
ir Vytautas Kaveckai ir Eliutė 

, ir Edvardas Čiž inauskai 
atminimui a.a. Stanislavos 
Statkevičienės parėmė Jau
nimo centrą stambesnėmis 
aukomis. Labai gražu, kad 
mirusiųjų atminimui paremia
mas lietuviškos gyvybės cent
ras. 

x C h i c a g o s J a u n i m o 
s ą j u n g a ruoš i a į d o m i ą 
vakaronę apie OSI spalio 24 d. 
Kalbės advokatas P. Žumba-
kis ir ukrainietis Julian Kulas. 

(pr.) 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd S t ree t 
Chicago. IL 60629 

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

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

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

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

Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 990-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

— Americans For Due Pro-
x k u n . J o n a s c e s s §ją s avai tę įdėjo politinį 

P a k a l n i š k i s , Apreiškimo skelbimą per pilną puslapį 
parapijos Brooklyne klebo- „Chr is t ian Science Moni-
nas, yra atvykęs į Chicagą ir t o r " dienrašty, kuris leidžia-, 
apsistojęs jėzuitų vienuolyne. m a s Bostone. Sis laikraštis. 
Cia jis lanko savo gimines ir platinamas per visas JAV-es, 
pažįstamus, o penktadienį y ^ vienas iš įtakingiausių 
palaimins moterystės sakra- v į s o j e Amerikoje. Skelbimas 
mentą savo vienos giminaitės paaiškina, ką OSI daro ir kaip 
Danen, 111. Kun. J. Pakalnis- j i e n a udojasi KGB parūpin-
kis aplankė marijonų vienuo- tais įkalčiais. Skelbimas ragi-
lyną ir kartu pas juos su vi- n a amerikiečius kreiptis į 
sais vakarieniavo. Šeštadienį p r e z įdentą raštu ir telefonu, 
išvyksta 
N.Y. 

atgal į Brooklyną, kad būtų sustabdytos depor
tacijos į Sovietų Sąjungą. 
Tekstas ir išdėstymas buvo 
paruošti profesionalų šiose 
srityse. Jau 4 su puse metų, 
kai Americans for Due Process 
dirba su įvairiom etninėmis 
grupėmis, iškeldama OSI 
suokalbį su KGB ir jų daromą 
bendrą žalą lietuviams ir lietu
vių istorijai. Dabar norima 
dėti skelbimus ir į kitus Ameri
kos laikraščius, kad vis dau
giau amerikiečių susipažintų 
su OSI—KGB veikla ir jos 
tikslais. Tam reikalinga aukų. 
Norintys prisidėti prie šio 
projekto prašomi aukas siųs
ti: Americans for Due Process 
— Skelbimas, P.O. Box 85, 
Woodhaven, New York, 11421. 

— K u n i g a i k š t i e n ė s 
Gražinos vyr. skaučių būrelis 
rengia moterų meno vakarą 
spalio 12 d., sekmadienį, 12:30 
vai. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Vakarą praves rašyt. 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
eilėraščius skaitys poetės 
Vitalija Bogutaitė, Ona Mikai-
laitė, Danguolė Sadūnaitė ir 
Julija Švabaitė. Čello gros 
Jūratė Raulinaitytė, pianinu 
komp. Giedros Gudauskienės 
kūrinius atl iks p ianis tė 

gauti paskolom, bet ir paatos- Raimonda Apeikytė. Salę puoš 
togauti saulėtuose Marco salos menininkių Nijolės Kentienės 
paplūdymiuose. Kelionės įr Rimos Kentaitės skulptūros 
reikalus tvarko Romas Kezys įr piešiniai. Po programos bus 
per Vytis International Travel bendros vaišės. 
Service, 2129 Knapp St., — LoS Angeles . Cal. , 
Brooklyn, NY, 11221. Tel. radijo k lubas rengia spalio 

x Lietuvių fondo darbuo
tojai išsiuntinėjo laiškus, ku
riuose buvo kreipiamasi į 
visuomenę savo aukomis pri
sidėti prie fondo padidinimo. 
Kiekvienas įnašas padeda fon
dui stiprėti. Užbaigiant šį vajų 
spalio 25 d. Jaunimo centre 
rengiamas pobūvis. Visuo
menė kviečiama atsakyti į 
laiškus ir taip pat gausiai 
dalyvauti pobūvyje. 

x Dr. Jono Adomavičiaus 
padovanotas kryžius, panaudo 
jant jo raudonmedžio kamieną, A. 
Poskočimo buvo perdirbtas ir jau 
pastatytas Ateitininkų namuose. 
Šventinimo iškilmės ir pietūs bus 
spalio 12 d., sekmadienį, po 11 
vai. šv. Mišių. Dėl lauke keptos 
jautienos pietų prašome skambin
ti A. Pargauskui tel. 361-2817. 

x Kasos , lietuvių kredito 
unijos, suvažiavimas įvyks 
lapkričio 8-10 d. Beach Club 
viešbutyje, Marco Island, 
Floridoje. Suvažiavime gali 
dalyvauti ir svečiai, kurie 
kviečiami ne tik susipažinti su 
šios labai greitai augančios 
lietuvių verslo bendrovės 
te ik iamais pa ta rnav imais 

718—769-3300. 
x Dr. J . Ša lna , Portage, 

Wisc, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtinę. Dr. Šalnai, mūsų gar
bės prenumeratoriui, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Madų pa roda šį sekma
dienį Jaunimo centre spalio 12 
d., 3 vai. p.p. Bilietus į balko
ną bus galima gauti prie įėji
mo. Kaina $5.00. Ruošia Put
namo seselių rėmėjai. 

(pr.) 
x Už a .a . Vincą i r An tan i 

ną Povi la ič ius šv. Mišias 
atnašaus kun. V. Bagdanavi-
čius, MIC spalio 11-tą dieną, 9 
vai. ryto Tėvų Marijonų koply
čioje. Po pamaldų — pamink
lo šventinimas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Artimuosius prašo
me dalyvauti. 

(pr.) 
x PLB Finansų komisija 

suorganizavusi Lituanistikos 
Katedrai remti laimėjimus, 
nuoširdžiai dėkoja už gausias 
aukas ir dalyvavimą laimė
jimuose. 

Jūsų gausus atsiliepimas 
dideliu šuoliu pr iar t ino 
Lituanistikos Katedros įstei
gimo realybę. 

Š. m. spalio 4 d. J.C. 
Chicagoje Katedrai steigti 
vajaus užbaigimo pokylyje 
buvo ištrauktos šiems laimin
giesiems dovanos: 

$2000 S. Ilgūnas, Rochester, 
N.Y. 

$1000 Vincent Gelezūnas. 
St. Louis, MO. 

$500 Elena Gabrius, Chi
cago, IL. 

Po $100 Matulaitis-I^n-
kauskas, Cincinati, Ohio, 
Jonas Šoliūnas, Chicago, IL, 
Birutė Navickienė, Lemont, 
IL, Lisa Abad. Springfield, I L, 
A. V. Dundzila, McLean, VA. 

Stasys Jokubauskas 
PLB Finanasų komisijos 

pirmininkas 
(pr.) 

x Ieškoma moteris saugo 
ti 2 vaikus Oak Parko apylin
kėje. Skambinkite 386 3454. 

(sk.) 

fgfo. ZVAl G ZD UTfi 
3206 W 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
65th Place, Chicago, IL 60629 

25 d., šeštadienį, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje metinį 
balių, į kurį kviečia radijo 
klubo valdyba visus lietuvius. 
Balius rengiamas paremti 
lietuvišką radijo valandėlę. 

— L i e t u v i ų f o n d a s 
lapkričio 9 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia balių ir 
koncertą, kuriam dainuoti yra 
pakviesta sol. Daiva Mongir-
daitė iš Bostono. Jai talkinin
kaus duetuose sol. Rimtautas 
Dabšys iš Los Angeles. 
Akompanuos R a i m o n d a 
Apeikytė. 

x Lietuvos Dukterų dr- ja 
spalio 11, 7 v.v. Jaunimo cent
ro didž. salėje ruošia r u d e n s 
pokylį. Svečiai bus vaiši
nami p. O. Norvilienės gamin
ta vakariene, išgirs dainuo
jant sol. Praurimę Ragienę. 
Rezervacijos ir bilietai dr-jos 
raštinėje, 2735 W. 71 St.tel. 
925-3211 (kasdien 10-5 vai., 
o šeštadienį nuo 10-2 v. p.p.). 
Prašome atnešti fantų laimės 
šuliniui. 

(sk.) 

x Pasinaudokite dar vienu 
KASOS patarnavimu! Kasoje, 
Lietuviu Federalinėje Kredito 
Unijoje (Chicago ir Cicero) galite 
atidaryti čekių sąskaitą. Čekių 
išrašymas nieko nekainuoja ir 
nėra jokio balanso apribojimo. Už 
nustatyta minimalią sumą 
mokamos palūkanos. Daugiau 
informacijų galima gauti KASO
JE: 2615 W. 71 st St., Chicago, 
IL, tel. 737-2110 arba 1445 So. 
50th Ave.. Cicero, IL 60650, tel. 
656-2201. 

(sk.) 

x Kelionė laivu! Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga 
organizuoja kelionę laivu. 
Vasario mėn. 7-14 d., į Vakari
nę Karibų jūrą. Regis t ruo
ki tės — dar yra vietų papigin
tom kainom. Galima kreintis 
pas Vidą — Amhers Trave l 
Service, 11745 S o t h w e s t 
Hwy„ Pa los Heights , 111. 
Tel. 312—448-7420. 

(sk.) 

J o n a s Minelga 

P I L Y P A S 

Sodas pilnas obuolių, 
Jų pasiekti negaliu. 
Bėginėjau čia nuo ryto, 
O nei vienas nenukrito. 

Vėjas, svečias mūs šalies, 
Nepapurtė obelies. 
Na, pakviesiu čia Pilypą, 
Jis į medį puikiai lipa. 

Tas Pilypas — pamačiau, 
Kopia, sliuogia vis aukščiau. 
Susigėdęs net pašoku, 
Kad į medį lipt nemoku. 

ROŽINIS 

Prancūzų mokslininkas ir 
i š r a d ė j a s L i u d v i k a s 
Pasteur'as vakarinio pasi
vaikščiojimo metu kalbėdavo 
rožinį (rožančių). Sutrukdytas 
ar užkalbintas nutraukdavo 
kalbėjimą, nepaleisdamas iš 
pirštų karoliuko. iki kurio 
buvo priėjęs. Kartą sutiko 
vieną iš savo jaunesnių kole
gų biologų: 

— Ar davatka pasidarei, 
profesoriau? — šūktelėjo kole
ga, stebėdamas rožinį gar
siojo mokslininko rankose. 

— Ne, tik dar katalikas 
tebesu, — ramiai atsakė 
Pasteur'as. 

— Ar tur i te man ką 
pasakyti, ar leisite man toliau 
tęsti rožinį? 

Sugėdintas užkalbintojas 
nuėjo pagreitinus žingsnius. 
Vėliau atsisuko, stebėjosi ir 
susimąstė. 

Spalio mėnesį katalikai 
praktikuoja kalbėjimą roži
nio. Gražus paprotys pagerbti 
Dievo motiną Mariją. Mažai 
turint laiko, galima pasekti 
Pasteuro pavyzdžiu — vaikš
čiojant. 

Vieną dieną bobutė sako 
diedukui: 

— Dieduk, dieduk, mes 
padarykim vieną štuką (iš
daigą). Tu, dieduk, paimk 
pupą, o aš paimsiu žirnį. 
Pasodinkime po lova. 

Kaip tarė, taip padarė. Tuo 
pupa su žirniu ėmė augti. Išau
go iki lovos. Pupa prašc: 

— Dieduk, dieduk, praplėšk 
lovą! 

O paskui ir žirnis: 

nemato (mįslės atsakymas). 
29) Visai gerai padarytas, n i e 
kur nieko nepagadintas, bet 
kasdien turi būti pataisytas 
(mįslės atsakymas). 30) Eina 
be kojų, muša : e lazdos, pats 
nieko nemato, o kitiems rodo 
(mįslės a t sakymas ) . 34) 
Žodelio , , k a r t u " p a k a i -
talas.36) Ėda, ėdė, ? (b'isima-
sis laikas. 38) Duok ? lėlę. 
(mergaitės va rdas naud. 
links.). 41) „? miške, kur eglės 

— Bobut, bobut, ir tu pra- 0 § i a " (& Meškiuko Rudno-
plėšk lovą! siuko). 42) Šita (sutrumpintas 

Netrukus pupa su žirniu parodomasis įvardis). 43) ? 
užaugo iki lubų. Pupa prašo: šiandieną, štai ant šieno (kalė-

— Dieduk, dieduk, praplėšk dinė giesmė). 44) Kitaip ? (nei-
lubas! giamasis žodelis) taip. 45 —,— 

Zimis taip pat: ,—, rita, —,—, opa-pa (iš dai-
- Bobut, bobut, praplėšk ir nos). 46) Du galai ir galas 

(mįs lės a t s a k y m a s . 48) 
Mergelė tekės, bernelis ją ?. 49) 
Ne tau, ne man, bet pats ?. 50) 
Žemas žemaitukas visiems į 
kojas žiūri (mįslės atsaky

tu! 
Pupa su žirniu taip greit au

ga, kad net stogą siekė. 
— Dieduk, dieduk, praplėšk 

stogą, - - sako pupa. 
— Bobut, bobut, ir tu pra- mas). 52) Katinas (patarlė) 53) 

lėšk stogą, — sako žirnis Aš rasiu, tu ?. 
^ P ^ _ f ! ^ 5 h , P u p a . "žfU" Žemyn 1) Nebūk (pilna žo-

2. Lietuviškas 

Lietuvių tautodailė 

ATSISVEIKINIMAS 

(Mokyklą ba igus ios 
ka lba ) 

Turbūt nedaug yra gyve
nime liūdnesnių momentų už 
tuos, kada reikia su kuo nors 
a t s i sve ik in t i ir pasakyt i 
„Sudiev". 

Šiandien mes, aštuntokai, 
susirinkome čia paskutinį 
k a r t ą M a r q u e t t e P a r k o 
lituanistinės mokyklos už
baigimo proga. Nenoriu tikėti, 
kad jau prabėgo aštuoneri 
metai nuo to laiko, kai pirmą 
kartą atsisėdome lituanis
tinės mokj'klos suole. 

Mokykla mums davė daug 
patyrimo lietuvybės srityje. 
Čia mes rašėm, skaitėm, 
šokom, dainavom ir dekla-
mavom savo prosenelių kal
ba. 

Jei neturėtume savos lietu
viškos parapijos su lietuviu 
klebonu, jei bebūtų pasiau
kojusių mokytojų ir jeigu 
tėvai mūsų nesiųstų į šią 
mokyklą, mes turbūt nė dešim
tosios dalies nežinotume to, 
kiek dabar išmokom. Todėl 
esame dėkingi parapijos klebo
nui, seselei vedėjai, kurie sutei
kė galimybę mokyklai egzis
t u o t i . P a d ė k a v i s i e m s 
mokytojams ir tėvams, kurie 
taip nuoširdžiai bandė įskie
pyti mums lietuvišką žodį, 
nors mes kartais to neįverti
nome. Šį paskutinį vakarą 
mes giliai įvertiname lietuvių 
kalbos vertę, kuri bus mums 
naudinga toliau siekiant aukš
tesnių mokslų. 

Širdingai dėkojame mūsų 
klasės auklėtojai mok. Rūtai 
Jautokienei, kuri ta ip stengėsi 
mums padėti nuo pirmos iki 

Piešė Darius 

paskutinės šių mokslo metų 
dienos, kad sėkmingai užbaig
tume aštuntąjį skyrių. 

Šiandien yra labai svarbus 
ž ingsnis mūsų gyvenime. 
Atsisveikindami su visais, 
prižadame ateityje nepamiršti 
lietuviško žodžio ir dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. 

Elena Tuskenytė , 
Marųuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinė. 

PUPA IR ŽIRNIS 

(Konkursinė l iaudies 
pasaka) 

Gyveno du seneliai, bobutė 
ir diedukas. Jie buvo pamal
dūs žmonės, ilgai melsdavos. 

go iki dangaus, taip pat ir žir
nis. Tada bobutė sako die
dukui: 

— Dieduk, tu pirmas lipk 
pupa. o aš paskui tave žirniu. 

Taip jie pradėjo lipti. Įlipo į 
dangų ir abu vaikščiojo dan
guje. 

Žodžiai , kur iuos r e i k i a 
p a a i š k i n t i ir po sak in į 
p a r a š y t i : 1) Pamaldus, 2) 
išdaiga, 3) praplėšti, 4) siekti 
(siekė), 5) antraštė, 6) apdaras, 
7) antvalkalas, 8) apgaulė, 9) 
apypietė, 10) apivaras. 

GALVOSŪKIS NR.1 

Išspręskite šį kryžiažodį 
pasinaudodami žemiau duo
tais paaiškinimais: s k e r s a i 1) 
Ne + yra = 5) Vaikščiojo merge
lė po pievą ir išbarstė perlus. 
Mėnulis matė, niekam nesa
kė, saulė kėlės ir surinko 
(parašyti mįslės atsakymą). 7) 
Kai negyvas nusivelka, gyvas 
apsivelka (mįslės atsakymas). 
9) Jonas labai nusiminė, ? 
nepravirko. 11) Dar daug 
didvyrių ?, gindami tėvynę. 
12) Plieno avelė, linų uodegėlė 
( m į s l ė s a t s a k y m a s ) . 16 
Įnagininkas su ?. 17) Lauk. 18) 
Gyvuliai nevalgo, 0 ?. 19) 
Jonas ? nemirktelėjo. 20) „Už 
balselį šimtamylį, ? ir žmo
nės tave myli" (iš Katinėlis ir 
Gaidelis). 21) Kaip vadinasi 
pas iskol in t i pinigai? 22) 
Amerikoniškas, „nutilk". 23) 
„? balselį šimtamylį, net ir 
žmonės tave myli" (iš Katinė
lis ir Gaidelis). 25) Gražios, 
dailios, mergelės, visi bučiuo
ja joms į burnelę (mįslės 
atsakymas). 28) Abidvi stovi 
prie kelio ir viena antros 
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džio forma), 
namų gamybos alus. 3) Do, re 
?. 4) Aš einu, tu eini, jis ?. 6) 
Ausis (mažybinė forma). 7) 
Senas senukas ant stogo tupi 
ir pypkę rūko (mįslės atsaky
mas)^) Pirmykštis Amerikos 
gyventojas. 10) Daug vaikų, 
rankomis susikabinę, žiemą ir 
vasarą stovi nusiminę (mįslės 
atsakymas). 11) Aš ?, tu žinai, 
jis žino. 13) „Ačiū" Žodžio 
pakaitalas. 14) Aš adau, tu 
adai, jis ?. 15) Spinta, kurioje 
daug daiktų telpa, yra ? 
(veiksm.). 22) Turi daug dantų, 
bet nekanda (mįslės atsaky
mas). 24) Vikri mergaitė, 
sidabro suknaitė (mįslės at
sakymas. 26) ?, lia, lia. 27) Aš 
ėdu, tu ?, jis ėda. 30) Margi 
karveliai po visą svietą skrai
do (mįslės atsakymas). 31) 
Rink laukuose grūdus, tai ir 
matysi kas pasėta (mįslė). 32) 
Vėjas pučia, pati juda, vaikai 
linguoja (mįslės atsakymas). 
33) Ore skrajoja, ant žemės 
guli, medyje tupi, ant rankos 
kaista, vandenyje pasigeria, 
prie krosnies išnyksta (mįslės 
atsakymas). 35) Galva medi
nė, plaukai auksiniai (mįslės 
atsakymas). 36) Tas, kuris 
daug ėda, yra ? (būdv.) 37) 
Nejudėk, nesėdėk, o ?. 39) 
Garsas, kurį daro genys kapo
damas medį. 40) Gimęs, ? 
(moteriška forma). 46) ? tiek 
(truputį, nedaug). 47) Prival-
giusi (būdv.). 51) Galininkas ? 
9 

Galvosūkis pa imtas iš 
„Švilpuko". Už tikslų kryžia
žodžio išsprendimą 15 taškų. 
Už apytikrį tik 5 taškai. 

KONKURSŲ 
DALYVIU ŽINIAI 

Šiuo numeriu baigiasi vasa
ros sezonui paskelbtas konkur
sas — parašyti po 10 žodžių su 
sakiniais. Reikia atsiusti 
redaktoriui iki spalio 15 
dienos. Iš kai kurių gavau 
kiekvieną savaitę. 

Baigėsi ir pavasarį paskelb
tas konkursas: „Ką aš žinau 
apie pavergtąją Lietuvą". Kas 
nesuspėjo prisiųsti iki spalio 1 
d., paskutinis terminas spalio 
15 d. 

Šiuo numeriu pradedamas 
galvosūkių konkurso sezonas, 
kuris tęsis iki pavasario. 
Atsakymams siųsti terminas 
yra vienas mėnuo. Kai 
paskelbtas atsakymas T.2., po 
to gautas sprendėjo atsaky
mas nebegalioja. Konkursas 
vertinamas taškais. Pagal 
taškų skaičių skiriamos pini
ginės premijos Amžius — iki 
17 metų. 

Redaktorius 




