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LKB Kronika Nr. 68 

Iš Vlado Lapienio 
teismų 

(Tęsinys) 

TEISMO 
NUOSPRENDIS 

Nuorašas, Baudžiamoji by
la Nr. 8-2. 
Nuosprendis 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos vardu 
1985 m. kovo 28 d. 
Vilnius 

Lietuvos TSR Aukščiausio
j o Te i smo t e i s m i n ė 
baudžiamoji bylų kolegija, 
susidedanti iš pirmininkau
jančio teismo nario J. Riepšo, 
liaudies tarėjų A. Grigalavi-
čienės ir A. Gudalevičiaus, 
sekretoriaujant S. Brusokie-
nei, dalyvaujant prok. J. Mu
rauskui, v iešajame teismi
niame posėdyje išnagrinėjo 
baudžiamąją bylą, kurioje 
Vladas Lapienis, Antano, 
gimęs 1906 m. birželio 6 d. 
Latvijos TSR Daugpilio mies
te, TSRS pilietis, lietuvis, 
gyvenantis Vilniuje, Gelvonų 
27-7, pensininkas, teistas 1977 
m. liepos 25 d. pagal LTSR BK 
68 str. 1 d. laisvės atėmimu 
trejiems metams su nutrėmi-
mu dvejiems metams, laisvės 
a tėmimo bausme, at l ikęs 
1979.X. 20, o nutrėmimą 1981 
m. birželio mėn., vedęs, turin
tis aukštąjį išsilavinimą, 
kaltinamas pagal Lietuvos 
TSR BK 68 str. 2 d. 

T e i s m i n ė k o l e g i j a , 
išnagrinėjusi bylą. nustatė: 

Teisiamasis V. Lapienis nuo 
1981 m. iki šių metų sausio 
mėn., siekdamas susilpninti 
Tarybų valdžią, gamino, plati
no ir laikė platinimo tikslu 
tarybinę valstybinę ir visuo
meninę santvarką žeminan
čių, šmeižikiškų prasimanymų 
turinčią literatūrą. 

Šiuo laikotarpiu rašė ir 
daugino platinimo tikslu 
„Tarybinio kalinio memua
rus". Juos spausdino rašo
mąja mašinėle J . Puodžiuko 
sodo namelyje, esančiame 
Vilniaus priemiesčio sode 

„Riešutas", O. Dranginytės 
bute Kauno mieste. 

Minėtame J. Puodžiuko 
namelyje ir bute laikė nele
galius leidinius: „LKG Kroni
ką" 10. 38, 46 numerius, „Eina
mųjų įvykių kroniką" 36 
le id imą, „ S o c i a l i z m a s " . 
„ A s m e n y b ė ir t a u t i n i s 
sąmoningumas". „Atsisky
rimas ir suartėjimas", „Dabar
tinės visuomeninės — ekono
m i n ė s s i s t e m o s i r jų 
perspektyvos", mašinraščiu 
Raišos Dort atviras laiškas 
laikraščiui „Trud" redakcijai, 
„Atviras laiškas Leonidui 
Pliusčiui", knyga ,,Lietuvių 
archyvas" I (VI t.), brošiūras 
.Arkivyskupas Mečislovas 
Reinys", J. Girniaus „Lietu
viško charakterio problemos". 
Davė skaityti Puodžiukui. 

Vilniaus mieste nešiojosi ir 
laikė nelegalius leidinius 
„LKB Kroniką" 57, 58, 59 ir 60 
numerius, „Lietuvos ateitis" 6 
numerius, rankraščius „Gula
go dantračiai triuškina AT", 
„Belgrado konferencija", 
mašinraščius „Lietuvių tautos 
dorovinės kultūros proble
mos". „Kunigas D. Dudko dėl 
jo padaryto pareiškimo". Be 
to, V. Lapienis namuose laikė 
rankraščius, prasidedančius 
žodžiais „Pagal Tarybinę 
Konstituciją, visi..," „...deja, 
šiuos teiginius patvirtina...", 
„Tą knygą saugoju", „Teroru 
k o v o t o j ų n e p a l a u š i " , 
„Daumantai — 10", namu
dinę brošiūrą „Mano gyveni
mo kryžkelės". Kauno mieste 
nešiojosi nelegalius leidinius 
„LKB Kroniką" 62 ir 63 nume
rius, „Lietuvos ateitį" 8 nume
rį, „Aušrą" 42 numerį. 

Visuose šiuose kūriniuose 
šmeižiama tarybinė valsty
binė ir visuomeninė santvar
ka, iškreiptai traktuojami 
tarybinės demokratijos prin
cipai, kritikuojama marksis-
t i n ė - l e n i n i n ė i d e o l o g i j a , 
šmeižiama TSRS politika reli
gijos srityje. 

(Bus daugiau) 

Nato valstybių gynybos ministeriai po pasitarimu Gleneagles, Škotijoje. IS dešinės Giovanni 
Spadolini iš Italijos, Caspar Weinberger iš JAV; ketvirtas iš eilės George Younger Lš Britani
jos. Lordas Carrington iš Britanijos yra trečias iš dešinės. 

Vokiečiai apie 
pabaltiečių veiklą 

Maskva įsakė dar 5 išvykti 
Maskva. — Sovietų Sąjun

g a į s a k ė d a r p e n k i e m s 
Amerikos diplomatams išvyk
ti iš Maskvos. Taip pat įvedė 
suvaržymus tiems Amerikos 
pareigūnams, kurie yra tik 
laikinai atvykę į ambasadą 
specialiam darbui, ir uždraudė 
priimti amerikiečių diplomatų 
kvietimą apsilankyti jų butuo
se. Atšaukti i r visi 260 
tarnautojų, kurie buvo sovietų 
piliečiai, dirbę įvairius darbus 
Amerikos ambasadoje. 

Sovietų užsienio ministeri
jos kalbėtojas Gennadi Gara-
simov dar pridėjo, kad bus 
imtasi kitų žygių, jei Amerika 
ir toliau elgsis diskriminuo
jančiai prieš sovietų misijas. 
Jis pasakoja, kad dabar 220 
amerikiečių yra ambasadoje 
ir 25 Leningrado konsulate 
Penki šimtai amerikiečių at
vyksta kiekvienais metais 
l a i k i n i e m s d a r b a m s ir 
maždaug 200 svečių kasmet. 
Ambasadorius Arthur Hart-
man praeitais metais turėjęs 
63 svečius. To nesą sovietų 
ambasadoje Washingtone ir 
San Francisco konsulate. 

Kongresas v isad 
priešinosi 

Visi tarnautojai — tarnai
tės, šoferiai. mechanikai. 

remontuotojai, sekretorės ir 
raštininkės — samdomi iš 
Maskvos, turėjo tuoj palikti 
Amerikos ambasadą. Daugelis 
jų ten dirbo daug metų, 
tvarkydami reikalus su sovie
tų biurokratija 

Amerikos Kongreso nariai 
jau seniai buvo priešingi, kad 
Amerikos ambasadoje dirba 
rusai, kurie reguliariai turi 
pranešti apie savo darbo pobū
dį sovietų atitinkamoms įstai
goms. Bet am b. Hartman sako, 
kad jų buvimas ir jų darbas 
yra vienintelis amerikiečių 
kontaktas su sovietų žmonė
mis. Ir mažiau kainuoja. Jų 
algos esančios nuo 350-560 
dol. per mėnesį. 

— Chicagoje ir apylinkėse 
34,538 žmonės yra užregis
truoti dukart ba l sav imo 
sąrašuose, praneša Garbingų 
Rinkimų komitetas . J ie 
patikrino 200 adresų ir rado. 
kad naujai užsiregistravusieji 
savo adresams panaudojo tuš
čius žemės sklypus, mokyklų 
adresus ir traukinių bei parkų 
v i e t a s . T a i p p a t b u v o 
panaudoti ir kompiuterių 
duomenys patikrinant Sočiai 
Security numerius, gimimo 
datas ir mašinų vairavimo 
leidimus. 

Be r lynas . — Apie pabaltie
čių veiklą Europos Saugumo ir 
Bendradarb iav imo Konfe
rencijoje (ESBK) liepos 29 d. 
laidoje rašo įtakingas Vakarų 
Berlyno dienraštis Der Tages-
spiegel: „Nė viena ESBK 
konferencija ar žinovų susi
rinkimas nepraeina be Vaka
ruose gyvenančių Pabaltijo 
išeivių, kurie primena apie jų 
senojoje tėvynėje gyvenančių 
tautiečių nelaisvę. Tai buvo 
įspūdingai parodyta pernai 
Ottavvoje įvykusiame žmogaus 
teisių žinovų susirinkime ir šį 
pavasari Berne, kur 35 ESBK 
dalyvaujančios valstybės 
nagrinėjo žmonių ryšių padėtį 
visoje Europoje". 

Apie Vienos 
konferenci ją 

„Ryšium su lapkričio 4 d. 
Vienoje prasidėsiančia 3-ja 
ESBK konferencija, pabaltie-
čiai išeiviai jau dabar vėl 
atkreipia dėmesį, kad su jais 
reikės skaitytis ir Vienos 
sostinėje", tęsia Der Tages-
spiegel. „Jie gali būti visiškai 
patenkinti dauguma Vakarų 
Europos valstybių, JAV ir 
Kanada. Dauguma šių valsty
bių niekad nepripažino prieš 
46 metus įvykusios ir tarptau
tinę teisę pažeidusios Pabalti
jo valstybių okupacijos; Romo
je, Ix>ndone ir Washingtone 
net veikia Pabaltijo atstovy
bės, kurių atstovus tenykštės 
vyriausybės pripažįsta kaip 
teisėtai atstovaujančius Sovie
tų Sąjungos okupuotoms vals
tybėms". 

Anot vokiečių dienraščio, 
pabaltiečių išeivių veikla turi 
du tikslus: „Jie nori išvengti, 
kad Vakarai įprastų prie padė
ties, kuri tęsiasi be pasikei
timų jau 46 metus". Taip pat, 
„jie nori be atvangos in
formuoti pasaul io viešąją 
nuomonę, jog pabaltiečiai, 
kaip ir anksčiau, reikalauja, 
kad sovietai gerbtų tautų 
laisvo apsisprendimo teises". 

P a t r a n k ų p a š a r a s 
„ Naujausiose dviejų pabal
tiečių išeivijos periodinių leidi
nių laidose — Vienoje išeinan
čiose Os tnachr ich ten ir 
Duebendorfe prie Ziuricho 
leidžiamoje lietuvių spaudos 
agentūros Eltoje — pabal
tiečiai nurodo, kad jų nelais
vus tautiečius sovietai naudo
ja kaip , patrankų pašarą' 
(Afganistane) ir .bandymų 
kiaulytes' (Černobylio srity
je)", rašo Der Tagesspiegel. 

Nete isybė nevirs 
t e i sybe 

Pasak dienraščio, „gerai 
žinoma kad pabaltiečiams. 
kaip ir kitoms prievartinės 
sovietinės valstybės tautoms, 
atimtos pagrindinės — nuomo
nės, informacijos, ir netruk
domo judėjimo —teisės. Mili
jonų pabaltiečių išeivių 
didžiam liūdesiui, daugelis 
Vakaruose mano, kad ši padė
tis nepasikeis. Nelaisvų lietu
vių, latvių ir estų interesų 
atstovai — kurie ypač JAV ir 
Kanadoje turi įtakingų atsto
vų parlamentuose ir užsienio 
reikalų ministerijose — 
nenuilstamai kreipia visuo
menės dėmesį į tai, kad 
neteisybė ir laiko tėkmėje 
negali pavirsti teisybe. Jie tai 
ypač įspūdingai pademonstra
vo pernai įvykusio ir daug 
dėmesio atkreipusio Pabaltijo 
tribunolo Kopenhagoje metu. 
Jo dalyviai liudijo apie nuola
t i n i u s ž m o g a u s t e i s i ų 
pažeidinėjimus Pabaltyje, 
žmonių ryšių draudimą, 
intensyvias sovietų pastan
gas sunaikinti šių trijų tautų 
etninę tapatybę". Der Tages
spiegel priduria kad Pabal
tijo tautos buvo 1940 m. „prieš 
savo norą įjungtos į Sovietų 
Sąjungą, Stalino laikinam 
partneriui Hitleriui atidavus 
Pabaltijį sovietinių interesų 
sferai". 

Demonstracijos 
pagal užsakymą 

— Atlanta . — Šią savaitę 
Amerikoje, lyg paspaudus 
m y g t u k ą , p r a s i d ė j o 
demonstracijos prieš strate
ginio apsigynimo iniciatyvos 
planą, kurį didžiosios spaudos 
žurnalistai pavadino „žvaigž
džių karu". Jie demonstravo 
prieš Amerikos apsigynimo 
sistemą, kurią siūlo prez. 
Reaganas. . 

D e m o n s t r a c i j o s buvo 
o r g a n i z u o j a m o s žmonių 
grupės, kuri save pavadino 
„No Busines As Usual". Šis 
apsigynimo planas esąs 
pirmasis žingsnis į tretįjį 
pasaulinį karą. 

VVashingtone demonstravo 
galbūt 50 jaunų žmonių, kurie 
šaukė: „Mes esame ateitis, be 
bombos". 

Atlantoje gal apie šimtas 
demonstravo prieš Georgia 
Tech, kur vyksta įvairūs 
apsigynimo tyrinėjimai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Marshall sa loms, kuriose 
yra labai slapta raketų bazė, 
po 39 metų Amerikos valdy
mo buvo suteiktos pusiau 
laisvos valstybės teisės. 
Washingtonas ir toliau galės 
laikyti raketų bazę dar 30 
metų. Taip pat šiai vakarinei 
Pacifico salų tautelei bus duo
dama 30 mil. dol kasmeti
nė parama per penkiolika 
metų. Amerika ir toliau 
pasiliko teisę kontroliuoti kari
nius ir gynybos reikalus. 

— Nicaragvos Liaudies 
Tribunolas atsisakė pratęs
ti advokato Enrique Sotelo 
p r a š o m ą a m e r i k i e č i o 
Hasenfus bylos pratęsimą, 
kad būtų laiko pasiruošti jo 
gynybai. Sotelo pasakė, kad 
jam net nebuvo į te iktas 
raštas, kuo Hasenfus yra 
kaltinamas. 

— Houstone Johnsono erd
vės centre bus statomas 40 
mil. dol. vertės centras, kuria
me bus mažas astrodomas ir 
filmų rodymo cnetras apie 
erdvių skrydžius ir su tuo 
surišta labai įdomia progra
ma erdvėse. 

— Sovietų Sąjunga spalio 
13 d. paleido skristi apie Žemę 
dirbtinį palydovą, pavadintą 
Kosmosas — 1783. Sakoma, 
kad palydove yra moksliniai 
apara ta i , kuriais t i r i ama 
kosminė erdvė. 

— Lenkijos komunistinė 
v y r i a u s y b ė a t s i s a k ė be 
paaiškinimo duoti Lech 
Walesai, Nobelio premijos 
laureatui, leidimą važiuoti į 
Ameriką, kur Ix>s Angeles 
mieste jam turėjo būti įteiktas 
apdovanojimas už žmogaus 
teisių gynimą 

— Čilėje Santiago mieste 
buvo užmuštas amerikietis iš 
Washingtono, D.C., kai jis su 
savim nešėsi bombą ir tuo 
metu buvo areštuotas. 

Californijos Sunnyvale 
miestelyje, kur yra apsigy
nimo įrankių gaminimo vieta, 
demonstravo gal 100 žmonių. 
Ijockheed įmonė, kuri turi SDI 
kontraktus ir specializuojasi 
prieš atskrendančias raketas, 
buvo demonstrantų taikinys. 

Clevelende gal 75 žmonės 
susirinko prie NASA tyrimo 
centro ir ten 21 buvo areš
tuotas už netvarką gatvėse. 

Iš viso tą dieną tuose 
miestuose buvo suimta 93 
žmonės. Jie daug iaus ia 
aiškinosi, kad nepasisekę 
Islandijos pasitarimai juos 
privertę demonstruoti. 

NATO valstybės 
reikalauja garantijos 
Gleneagles . — Nato vals

tybių gynybos ministeriai, 
susirinkę Škotijoje į pasita
rimą, Amerikos delegacijai 
pasakė, kad Europos kraštai 
pritaria strateginiam atomi
nių ginklų sumažinimui, bet 
t u r i b ū t i g a r a n t u o t a s 
konvencional inių ginklų 
balansas tarp Nato ir Varšu
vos šabų. 

Dviejų dienų konferencijoje 
Nato šalys, o ypač Vak. Vokie
tija ir Didžioji Britanija, 
pareiškė susirūpinimą, kad 
gali būti prarasta apsauga, 
kurią teikia atominiai ginklai 
Europai. Baigiant konferenci
ją, Britanijos Gynybos minis-
teris George Younger pakarto
tinai įspėjo, kad strateginių 
branduolinių raketų elimina
vimas nebūtų išmintingas, jei 
konvencionaliniai ginklai, 
įskaitant ir cheminius ginklus, 
nebūtų kontroliuojami. Britų 
vyriausybė yra labai susi
rūpinusi galutiniu susitarimu 
panaikinti branduolines rake
tas iš viso, jei tuo pačiu metu 
nebus atitinkamo sumažini
mo konvencionalinių pajėgų. 

Vėliau šis Nato ministerių 
pasitarimas pareiškė išim
tinai vieningą nuomonę ir 
sveikino prez. Reagano laiky
seną su Gorbačiovu Islandi
joje. 

D a r apie 
Islandiją 

Ten buvo kalbama apie 
visišką sovietų ir amerikiečių 
vidutinių distancijų raketų 
išvežimą iš Europos ir kad 
pamažu būtų sulaikyti atomi
niai bandymai . Amerika 
pasiūlė, kad strateginės rake
tos būtų per 10 metų laiko
tarpį eliminuotos. Sovietai 
atsakė su pasiūlymu eliminuo
ti visus ilgų distancijų 
ginklus. Kai kuriais šiais 
klausimais nebuvo, kaip žino
ma, prieita prie jokio susipra
timo. 

Gynybos depar tamento 
sekr. Caspar Weinberger 
pasakė reporteriams, kad jis 
gerai suprato europiečius ir 
palaiko jų poziciją. Kariniais 
reikalais Europos gynybos 
ministeriai pageidavo, kad 
ginklų sumažinimo reikaluose 
jie būtų iš anksto informuoti ir 
galėtų pareikšti savo nuomo
nę. Amerikiečiai užtikrino 
europiečius, kad kai kurie 
atominiai ginklai vistiek liktų 
Europoje, nežiūrint kaip būtų 
sutarta. Trumpųjų distancijų 
branduoliniai ginklai visada 
bus jėgų išbalansavimui. 

Atsisakė teisti 
nacius 

Berlynas. Vakarų Berlyno 
oficialūs pareigūnai šią savai
tę pranešė, kad jie daugiau 
n e b e s i d o m ė s v y r e s n i o 
amžiaus žmonėmis, kurie 
kada i se priklausė nacių 
žmonių teismui. 

Teisingumo minist. Rupert 
Scholz sako, kad tos srities 
žinių rinkimas ir jų apkaltini
mo paruoš imas nebebus 
vykdomas, nes daugumas dėl 
savo amžiaus nebegali teismo 
eigoje dalyvauti ir pagaliau 
nesą pakankamai įrodymų 
apie jų nusikaltimus. 

Robert Kempner, buvęs 
Amerikos advokatas ir patarė
jas Nuernbergo karo nusikaltė
lių teisme, pavadino šį nutari
mą tragedija teisingumui. 

Vokiečiai Berlyne mano, 
kad tuo metu visi turėjo 
klausyti nacių įsakymų, jei 
norėjo gyventi. 

Reyk jav ikas 
sujungė Europą 

Vakarų Europos kraštai 
bijojo, kad Islandijos pasitari
mai nebūtų žalingi jų kraštų 
gynybai, o ypač Nato organi
zacijai. Tik dabar lengviau 
atsikvėpė, kai buvo paaiškin
ta Amerikos pozicija pasitari
muose. Kanclerio Helmut Kohl 
patarėjas pasakė, kad Reykja-
viko nepasisekimas buvo kaip 
tik laiku. Sovietų grėsmė tebė
ra, kaip buvusi. Tuo pačiu 
metu Londone anglų premjerė 
Margaret Thatcher ir Prancū
zijos prez. Mitterand labai 
aiškiai pasisakė savo bendra
me pareiškime, kad būtų palik
ti atominiai ginklai Nato 
centruose. O praeitą penkta
dienį kalbėdamas prancūzų 
užsienio reikalų min. Jean 
R a i m o n d P r a n c ū z i j o s 
par lamente pasakė, kad 
„visiškas Amerikos raketų 
išvežimas iš Europos būtų 
pražūtis". 

Vak. Vokietija yra visada 
susirūpinusi Rytų Vokietijoje 
iš Čekoslovakijoje išdėsty
tomis SS-21, SS-22 ir SS-23 
raketomis, kurios nukreiptos 
prieš ją. Nato gi tebelaiko 
pasenusias Lance raketas, 
palyginus su moderniomis 
Varšuvos pakto trumpųjų 
distancijų raketomis. 

l / gą sd ino 
p rancūzus 

Prancūzus išgąsdino Reyk-
javike pramatytas 50% strate
ginio arsenalo sumažinimas. 
Kai sekr. Shultz Briuselyje 
informavo Europos valstybių 
užsienio reikalų ministerius, jis 
pasakė, kad strateginiame 
sumažinime yra įskaitoma ir 
Prancūzija su Britanija. Tai 
labai sujaudino prancūzus, 
kurie jau seniai reikalavo tam 
tikrų sąlygų prieš sumažinant 
jų karines pajėgas. Ir daugelis 
Vakarų Europos karinių 
ekspertų sakė, kad jie nesą 
tikri, ar Mr. Reagan žino. ką 
jis iš tikrųjų daro Reykjavike. 

A l i a rmas 
Na to šalyse 

LavvTence Freedman. kuris 
laikomas branduolinės strate
gijos autoritetu, iš Londono 
universiteto, pažymėjo, kad 
visose Nato vyriausybėse kilo 
aliarmas dėl Islandijos pasi
tarimų. „Visuos dalykuos yra 
profesionalizmo stoka", sakė 
Fredman apie Reagano laiky
seną Reykjavike. „Tai. kas yra 
aliarmuojančio, yra lengvabū
diškumas". 

„Tai nėra rimtai", pareiškė 
vienas prancūzų valdžios 
vyresnis oficialus pareigūnas, 
turėdamas mintyje Reagano 
pasiūlymą sunaikinti visas 
branduolines raketas. ..Mano 
į s p ū d i s y r a t o k s . k a d 
negali leisti du vyrus tartis 
šeštadienio naktį vaiduoklių 
name". Kaip žinome. Islandi
joje visą laiką eina kalbos, 
kad tame name prie vandeny
no, kuriame buvo pasitarimai, 
vaidenasi. 

KALENDORIUS 
Spalio 24 d: Antanas Klar.. 

Nunilė. Gluoda. Valdmantas. 
Spalio 25 d.: Izidorius. Dari

ja, Švitrigaila, Skalva. 

ORAS 
Saulė teka 7:20. leidžiasi 

5:58. 

Temperatūra dieną 56 1., 
naktį 40 1. Debesuota, galimas 
lietus. 



DRAUGAS, penktadienis, 19*6 m. spalio mėn. 24 d 

/PORTO APŽVALGA 

Golfas 

PASIBAIGĖ TURNYRU SEZONAS 
Čempionų t u r n y r a s 

Čempionų turnyras įvyko 
spalio 12 d. Fox Bend C.C., 
Osvvego, I L. Dalyvavo 52 žaidė
jai ir žaidėjos. Po turnyro buvo 
pietūs, pereinamų taurių ir 
plakečių įteikimas. Trumpą 
žodj tarė klubo pirmininkas 
Edvardas Lapas, padėko
damas visiems už gausų 
dalyvavimą turnyruose: dėkojo 
mecenatams už dovanotas 
pereinamas taures. Kvietė 
visus dalyvauti bankete, kuris 
įvyks lapkričio 15 d. Harry 
Raday Ix>dge (buvusi Midlo-
thian Lodge), 145th ir Kedzie 
A ve. 

Klubo vicepirmininkas Arū
nas Dagys įteikė pereinamas 
taures ir pi aketes. Jono Paugos 
memorialinę taure A klasėje 
laimėjo Tomas I^apas ..gross" 
70. B klasėje mecenatas Zeno
nas Petkus — laimėjo Zigmas 
Urba „gros" 82. C klasėje 
mecenatas Juozas Bacevičius 
— laimėjo Modestas Atkočiū
nas „gross" 89. D klaėje 
mecenatas dr. Jonas Valaitis 
— laimėjo Greg Mardosz 
„gross" 94. Senjorų klasėje 
mecenatas dr. E. Ringus — 
laimėjo Edvardas Lapas 
„gross" 87. Moterų klasėje 
mecenatas dr. O. Nakas — 
laimėjo Aldona Vaitkienė 
„gross" 91. Jaunių klasėje 
mecenatas dr. V. Dargis — 
laimėjo Antanas Paulavičius 
„gross" 119. 

Plaketes: „net" A klasėj 
laimėjo Rimas Bikulčius 67, B 
klasėj — Jonas Cinkus — 68. C 
klasėj — dr. Osvaldas Nakas 
68, D klasėje — J u o z a s 
Ba ranauskas 66. Senjorų 
klasėj — dr. Jonas Valaitis, 
moterų — Rūta Mardosz 72, 
Jaunių — Darius Marchertas 
86. Arčiausiai prie vėliavėlės iš 
vieno smūgio „par" 3 — Al 
Zvinalris, iš dviejų smūgių 

„par" 4 Zigmas Urba. 
Sveikiname laimėtojus. 

Saulius Plėnys parodė įdomų 
video filmą iš ŠALFAS sąjun
gos tarpmiestinio golfo varžy
bų Georgetovvn Golf and C.C. 
Toronte. 

Metinis b a n k e t a s 
Chicagos Lietuvių Golfo 

klubo metinis banketas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 15d., 7 vai. 
vak. Harry Raday Lodge (buvu
si Midlothian Lodge), 145 prie 
Kedžie Ave. Kaina asmeniui 20 
dol„ maistą gamins Vida 
Talandytė. Dėl informacijos ir 
rezervacijos skambinti Lialei 
Lapienei — .343-8857. Kviečia
me ir laukiame visų dalyvavi
mo. 

Čempionų turnyre laimėjimais džiaugiasi motina ir duktė — Aldo
na Vaitkienė ir Rūta Mardocz. 

PASIRUOŠIMAI III-SIOMS 
PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖMS 

Australijos lietuviai vispu
siškai ruošiasi 1988 Australi
joje vyksiančioms IlI-sioms 
Pasaulio Sporto žaidynėms. Ir 
čia didžiausias rūpestis 
reikalingų lėšų telkimas, kas 
Australijoje ypač nelengva dėl 
p a l y g i n t i nedidelio ten 
gyvenančių lietuvių skaičiaus. 
Bet tai nei kiek nemažina jų 
entuziazmo ir iniciatyvos. Štai 
kaip apie dalį lėšų telkimo 

praneša „Mūsų 
A L-tis straipsne-

pastangų 
pastogėje" 
lyje. 

Tomas Lapas, Chicagos Lietuvių 
Golfo klubo čempionų turnyre A 
klasėje laimėjęs pereinamąją Jo
no Paugos memorialinę taurę. 

Žiemos i švyka 
Malonu pranešti, kad Chica

gos Lietuvių Golfo klubas 
ateinančią žiemą ruošia dviejų 
savaičių golfininkų išvyką į 
šiltuosius kraštus. Išvyka 
numatyta sausio 31 — vasario 
14 d. į Puerto La Hadas, Manza-
nillo, Mexico. Išvykos organi
zatorius Stasys Baras. Visi 
golfininkai kviečiami dalv-
vauti. £ £ 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" SUTRIUŠKINO 
„LIONS" 8:1 

Prieš rungtynes su ukrainie
čių komanda „Lions". jei kas ir 
turėjo abejonių, ar pavyks 
mūsų vyrams laimėti prieš juos 
žaidžiant ne savo aikštėje ir be 
geriausio gyniko Andriaus 
Krygerio, pradėjus rungtynes 
abejonės netrukus pranyko. Po 
pradinio švilpuko „Lions" 
smarkiai užatakavomūsų aikš
tės pusę ir apie 10 minučių, kaip 
tikri liūtai, draskėsi netoli 
vartų, visai nenujausdami, kas 
jų laukia, kai tas antpuolis bus 
palaužtas. Atlaikius jų pradinį 
antpuolį, prasidėjo turtingos 
įvarčiais „Iituanicos" koman
dos atakos. Desperatiškai 
besigindami, „ l ions" 10-toje 
minutėje patys įsimušė pirmą
jį įvartį — gera paslauga, nes 
pradžia visada sunki. Po kelio
likos minučių Henris Jenigas 
stipriu šūviu įkirto nelaikomą 
ir 2:0. Po kelių minučių jis vėl 
pataikė į vartų kampą — 3:0. Ir 
netrukus stiprus, žemas Algio 
Krygerio šūvis rado vietą 
„Lions" vartų tinkle — 4:0. Kai 
tik pradėjus iš centro mūsų 
komandos atsarginis J. Cavvy 
su kamuoliu atsidūrė jų var
tuose ir rezultatas pasidarė 5:0, 
iš nustebimo jis vos neapalpo, 
nes tai buvo jo pirmas įvartis 
žaidžiant pirmoje komandoje. 
Kai po poros minučių H. 
Jenigas savo tipišku šūviu 
realizavo 11 metrų baudinį 
padarydamas 6:0, atrodė, kad 

šį kartą jau reikės įvarčius 
tuzinais skaičiuoti. 

Kaip tik nuo tada ir prasidė
jo ilgesnė pertrauka kurios 
metu, prieš pat puslaikio 
pertrauką, „ l ions" pasiekė 
g a r b ė s į v a r t į , r e z u l t a t ą 
sušvelnindami 6:1. 

Po per t raukos , ,Lions" 
k o m a n d a a t rodė mažiau 
nervinga ir visą puslaikį 
sugebėjo išlaikyti apylygį 
neblogos klasės žaidimą, kas 
vykusiai derinosi su saulėta, 
gražia diena ir puikia aikšte. 
Užtruko apie 15 min., kol St. 
Jenigas su galva įkirto ne 
atsitiktinį, bet tikrai nutaikin-
tą įvartį — 7:1. Puslaikiui 
artėjant prie pabaigos St. Jeni-
go stiprus šūvis, prasprūdęs 
pro vartininko blauzdas, rezul
tatą pakėlė ligi 8:1. 

Kad ir kelintas šiais metais 
tokiais aukštais rezultatais 
„Iituanicos" komandos laimė
jimas dar nereiškia, kad ji jau 
nebenugalima. Tai yra tik 
eilinis žingsnis į tikslą — į 
Major diviziją — aukščiausią 
mėgėjų klase. Švenčiant trisde
šimt šeštuosius g vv avimo 
metus, ko nė patys steigėjai, 
tikriausiai, nesitikėjo, būtų 
gera intencija atžymėti poky
liu. Toks pokylis kaip tik 
ruošiamas lietuvių Tautiniuo
se namuose lapkričio 29 d. 
Futbolo entuziastai — rėmėjai 
kviečiami tam įvykiui ruoš-

Spor to žaidynių 
loterija 

III-sios Pasaulio lietuvių 
Sporto Žaidynės vyks 1988 m. 
Australijoje. Jas rengti paves
ta Adelaidės lietuvių sporto 
klubui „Vytis". Ši didžiulė 
sportininkų šventė vyks kartu 
su lietuvių Dienomis. Jau 
dabar Adelaidėje sudarytas 
žaidynių organizacinis komi
tetas, kuriam vadovauja Jur
gis Jonavičius. Jaunesniosios 
kartos sportininkai gal mažiau 
žino apie J. Jonavičių, kuris ne 
kartą yra buvęs ALFAS pir
mininku, plačiai reiškėsi lietu
viškoje veikloje; v i e n a s 
svarbiausių jo sportinių darbų 
— labai pasisekęs organizavi
mas I-sios Amerikos lietuvių 
krepšininkų išvykos į Australi
ją 1964 m. J. Jonavičius ir vėl 
apsiėmė organizuoti IH-sias 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes. Darbas yra milžiniš
kas, ypač šiais sunkiais 
Australijai krizės laikais. 
Tačiau, žinant J. Jonavičiaus 
darbo pajėgumą, jo organiza
cinius sugebėjimus ir tą lietu
višką norą. kad viskas kas yra 
lietuviška būtų kuo geriausiai 
atlikta pilnai tikiu, kad šios 
sportinės žaidynės turės 
didžiausią pasisekimą ir bus ne 
blogesnės, o gal ir geresnės, 
kaip kad buvo Toronte, Chica
goje. Žinoma, nei J. Jona
vičius, nei viena Adelaidė 
sėkmingai to padaryti negalės. 
Tai yra visų Australijos lietu
vių sporto klubu, sportininkų ir 
sporto rėmėjų pareiga prisidėti 
ir įsij ungti į bendrą šios šventės 
rengimą. Kaip ir visur, taip ir 
čia, didžiausia problema yra 
finansai. Ojų reikia gana daug, 
nes žaidynės jau nebus vien tik 
eilinė Australijos sporto 
šventė. Tikimasi, kad atvyks 
arti 200 svečių. Juos reikės 
apgyvendinti, rūpintis, jau 
neskaitant, kad ir pačios žaidy
nės labai išsiplėsir pareikalaus 
daug lėšų. stadionų, teisėjų ir 
kitų išlaidų apmokėjimo. 
Prisiminkime, kaip mes buvo
me aprūpinti paskutinius du 
kartus Toronte ir Chicagoje. 
Kanadoje net ir nemažą sumą 
pinigų gaudami. Taip. kad 
negalime ir mes blogiau pasiro
dyti čia ir svečius turėsime 

tis ir jame dalyvauti. Kad galė
tumėte dalyvauti, kviečiam 
vietas užsisakyti iš anksto 
„Iituanicos" klube. 2614 VVest 
69 St. arba telefonu, 476-9KN). 

Sį sekmadienį rungtynių 
nebus, nes„Hakoah" komanda 
iš pirmenybių pasitraukė. 

J.J 

priimti, jei ne taip pat, kaip jie 
mus priėmė, tai gal dar geriau. 

Pinigai, pinigai ir visą laiką 
pinigai. Ir kaip jų gauti, kaip jų 
daugiau į bendrą kasą įdėti? 
Tai sunkus klausimas ir mes jį 
turime labai teigiamai ir grei
tai išspręsti. 

III-jų Žaidynių organizaci
nis komitetas yra sudaręs išsa
mų visų žaidynių rengimo 
planą, įskaitant ir lėšų gavi
mą. Vienas iš pačių pirmųjų 
lėšų telkimo darbų yra bendros 
visos Australijos loterijos 
pravedimas. Susi tarę su 
ALFAS valdyba ir gavę oficia
lų valdžios leidimą, Žaidynių k-
tas skelbia pirmąją šių žaidy
nių loteriją, kuri bus traukiama 
per ateinančią sporto šventę 
Sydnėjuje. Organizacinis k-tas 
prašo visus klubus ir indivi
dualius lietuviškojo sporto 
rėmėjus aukoti šiai loterijai 
prizus. 

Ofe. Lietuvoje 
„ŽALGIRIO" 

KREPŠININKAI 
SKINA PERGALES 

Jau buvome trumpai rašę 
apie „Žalgirio" krepšininkų 
pergalę pirmose šių metų Eu
ropos taurės rungtynėse. Tas 
Bukarešto mieste prieš vietos 
Steaua" komandą sužaistas 
rungtynes žalgiriečiai laimėjo 
107-90. „Žalgiriui" taškus 
pelnė: V. Chomičius, A. Sabo
nis 20. S. Jovaiša 15, R. 
Kurtinaitis 13, R. Civilis 10, A. 
Visockas 6 ir kiti mažiau. 

Spalio 9 d Kaune įvyko 
antrasis susitikimas tarp šių 
dviejų komandų (laimėtojas 
išvedamas pagal per abi 
rungtynes pasiektą rezultatą). 
Nežiūrint, jog rumunai stengė
si pasirodyti geriau negu pas 
save namuose, šį kartą juos išti
ko dar didesnis pralaimėjimas: 
kauniečiai nugalėjo net 108-
78(63-32). 

Rumunai neparodė didesnio 
pasipriešinimo ir rungtynės 
buvo gana vienašališkos. Iš 
Rumunijos čempionų buvo 
galima laukti daugiau, ypač, 
kuomet jie neseniai draugiško
se rungtynėse įtikinančiai du 
kartus įveikė gana pajėgią 
Ienkijos komandą — „Legi-
ją"-

Dabar žalgiriečių laukia an
trasis susitikimas tose pačiose 
Europos šalių nugalėtojų 
taurės varžybose. Atrodo, juo 
bus Turkijos čempionai, kurie 
žalgiriečiams jau yra pažįsta
mi, nes prieš tą komandą 
kauniečiai žaidė turnyre Vaka
rų Vokietijoje. Tuomet nelabai 
sunkiai laimėjo lietuviai (138-
118). Turkai Lenkijoje nugalė
jo Ienlajos čempionus 95-83. 

Reikia pažymėti, jog šį kartą 
rungtynėse dėl „Sidabrinio 
krepšio" (tai Europos taurės 
prizas) nežaidžia žalgiriečių 
labiausia nemėgstama koman
da — Jugoslavijos ..Cibona" 
(buvęs Europos taurės laimė
tojas), kuri šiemet netapo 
Jugoslavijos čempionu. Taigi, 
žalgiriečiams gal bus kiek leng
viau šį sezoną varžytis. 

„GRANITO" 
RANKININKAI 

Šiemet rungtynėse dėl Eu
ropos taurės dalyvauja ir kita 
Kauno komanda — tai „Grani
tas". Ši komanda kaip Sov. 
Sąjungos sidabro medalių 
laimėtoja rankinyje, gavo teisę 
rungtyniauti taip vadinamose 
IHF taurės varžybose. 

Pirmasis sutikimas , .Grani
tą" suvedė su Suomijos 
Sjuneos" rankininkais suomių 
aikštėje. Kauniečiai šį kartą 
buvo visa galva pranašesni už 
savo varžovus ir laimėjo 33-16 
(19-6). „Granito" naudai įvar
čius pelnė: G. Mikulėnas 7 (jis 
gavo geriausio rungtynių 
Žaidėjo prizą), R Valuckas 6, V. 
Milačiūnas ir E. Miknius po 5, 
V . N o v i c k i s 4 , R. 
Dumbliauskas ir S. Vasiliaus
kas po 2, A. Mockeliūnas ir V. 
Babarskas po 1. 

Antrosios rungtynės tarp šių 
komandų turėjo įvykti Kauno 
sporto halėje, rezultatų dar 
neturime. Tačiau šios rungty
nės, atrodo, bus tik formalu
mas, nes kauniečių pranašu
mu niekas neabejoja Todėl 
ateinančiame rate kauniečių 
laukia jau gana pajėgūs Dani
jos rankininkai — Kopenha
gos „Gladsakės" komanda, 
kuri net 8 kartus yra buvusi 
Danijos čempione (šiemet ji 
užėmė II vietą). Todėl „Grani
t a s " prieš danus jau turės gero
kai pasistengti. 

KOVOJA „ŽALGIRIO" 
FUTBOLININKAI 

Salia krepšininkų bei ranki
ninkų, lietuvių sporto mėgėjų 
dėmesys krypsta ir į Vilniaus 
„Žalgirio" futbolininkus, kurie 
dalyvauja Sov. Sąjungos aukš
čiausioje futbolo lygoje. Čia. 
kaip žinome, žalgiriečiams 
reikia kovoti su tarptautinio 
garso futbolo vienuolikėmis iš 
„plačiosios tėvynės". Ašku. 
lietuviai tarptautinėje plotmė
je nėra daug žinomi, nors jų 
pasekmės prieš garsiąsias 
sovietines komandas, paly
ginus, yra gana geros. 

Šių metų pirmenybėse, po 25 
rungtynių žalgiriečiai stovi 6-je 
vietoje (iš 16 komandų), surinkę 
24 taškus. Tačiau žalgiriečių 
padėtis dar nėra labai tvirta, 
nes daugumas komandų turi 
maždaug po lygiai taškų (pav. 
dar ir 14-ta vieta yra atsilikusi 
tik dviem taškais). 

eš) 

„EGLĖ" SĖKMINGAI 
PRADĖJO TURNYRĄ 
Vilniaus „Eglės" rankinin

kės sėkmingai pradėjo šių metų 
Sov. Sąjungos aukščiausios 
l y g o s mote rų r a n k i n i o 
čempionato turnyrą. Vilnietės 
pirmąją varžybų dieną 27:23 
įveikė Krasnodaro „Kubanės" 
rankininkes. Antrą varžybų 
dieną vilnietės nugalėjo 
Beregovo „Baktianka" 24:23. 
Spalio 8 d Vilniuje vykusiose 
rungtynėse „Eglė" 22:20laimė
jo prieš Brovarų „Plamios" 
rankininkes. 

GRAŽIAI PASIREIŠKĖ 
BAGINSKAITĖ 

Vilnietė Kamilė Baginskai-
tė, dalyvaudama Šiauliuose 
vykusiose Sov. Sąjungos mote
rų šachmatų pirmenybių 
pusfinalio varžybose, laimėjo 
pirmą vietą. Ji pelnė 10 taškų iš 
13-kos galimų. Tokiu būdu 
Kamilė užsitikrino galimybę 
dalyvauti finalinėse varžy
bose. 

IRKLININKĖS 
ČEMPIONĖS 

Kijeve vykusiame akademi
nio irklavimo neolimpinių 
rungčių čempionate puikiai 
pasirodė ok. l ie tu vos moterų 
aštuonvietės irklininkės, nese
niai tapusios ir „Tiesos" 
regatos nugalėtojomis. Lietu
vaitės E. Vitkutė, G. Malinaus
kaitė, S. Rrazauskaitė. E. 
Cepulytė, V. I^astauskaitė, D. 
Jokubauskaitė. I. Jankaus
kaitė. V. Bernotaitė ir V. 
Tautavičiūtė Kijeve aplenkė 
v i s a s v a r ž o v e s i r t apo 
Čempionėmis. Čempionių 
t rener i s A. Baubl is irgi 
džiaugiasi šiuo laimėjimu. 
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„ATLANTUI" 
NESISEKA 

Kla ipėdos , , A t l a n t o " 
futbolininkus lydi nesėkmės. 
Jie šiuo metu Sovietų Sąjungos 
pirmosios futbolo lygos 

čempionato rungtynėse turi 
surinkę 24 taškus ir turnyrinė
je lentelėje yra t ik priešpasku
tinėje vietoje. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ 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 LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augtia; nuimami ofise) 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tsi. 434-5844 (veikia 24 vai.) 

3irm.. antr . ketv, perint nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

|Val. pa&al susitarimą: pirm. ir ketv. l-
antr ir penkt, 1C-4. šešt 10-2 vai. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal su-.it.ir.ma 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V A I K U LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3 2 0 0 W. 81st Street 
O f i s o tel. RE 7-lIt>8; 

Rezid. 3 8 5 - 4 3 1 1 

Dr. T u m a s o n i o of isą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - V I D A U S LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. A n t r ir 
ketv o-12. Penkt . 11-2 

Ofs. tel. t U 5-0348; Rez . PR <?-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

4 2 5 5 VV. 6 3 r d St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

6-«; antr. 12-o; penkt. 1C-12; l-r 

Tel . 4 3 6 - 7 7 0 0 

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

K A R D I O L O G A S 
Širdies IIROS 

6132 S. Kedzie A v e . , C h i c a g o 
Valandos pagal »u*itanma 

DR. A. B. GLEVECKAS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1 / 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ L I G O S 

6 4 4 1 S. Pu lask i Rd. 
Va landos pagal sus i tar imą 

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

DR. K. A. JUČAS 
OlX>S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5 5 4 0 S . Pulaski Road. Tai. 5 8 5 - 2 8 0 2 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

N a m u 5 8 4 - 5 5 2 7 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
e 132 S. Kedzie. Chicago , III. 

Tel . 925-2670 
1185 D u n d e e Ave.. Elgin, III. ©O120J 

Tel . 7 4 2 - 0 2 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 2 8 2 - 4 4 2 2 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Centra l Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus n u o Harlem Ave. 
Te l . 5*3 -0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

|Ant 95th St 1 blosas i rytus nuo Roberte Rd ) 
Tai. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytoįas 

3025 VVest 5«th Street 
Vai.: pirm . antr , ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak 
T^ec. ir šešY uždarvta 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai' 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-514« 

Vai pagal susitarimą. U/darvta treč. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chirurgiia 
2454 VVest 71 s t Street 

Tel. 4 3 4 - 1 8 1 8 — R e z . 8 5 2 - 0 8 8 9 
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st St.. Chicago. m. 
Tol.: 436-4)100 

11800 Sout imost Hlgtmay 
Pato* HotgMs, M- 60403 

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

Tel. ofiso ir buto: OI ympic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Įišskvrus treč Sešt 12 iki4 vai pcipiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėlės. 
tittp'ia:. plokštelės ir bendroji praktika. 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitanmą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU rŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbė — Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave . (pne 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 H I R U R G A S 

6745 VVest 6 3 r d Street 
Vai: pirm , antr., ke tv ir penkt.3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://su-.it.ir.ma


Islandijos konferencija — 

KUR GI TOS 
ŽMOGAUS TEISĖS? 

GALIME JAUSTIS IŠDIDŪS 

Vyv ūpas Paulius Baltakis. 
ietu\ i ų katalikų išeivių vyriau-
;ias sielų ganytojas, kun. Kazi
mieras Pugevičius, Lietuvių 
informacijos centro New Yor-
ke direktorius, ir Vytautas 
Volei ts, JAV LB krašto valdy
bas p. -nininko pavaduotojas, 
kartu su kitais žmogaus teisių 
aktyvistais, taip ši grupė bu o 
pavadinta J4 kviečiam gf o 
Baltuosiuose rūmuose ir kia •-
sėsi JAV prezidento Reagano 
kr*1 bos apie žmogaus teisių 
p. jeigimą Sovietų valdo-
m .̂ose kraštuose ir jo pažadą tą 
kiausimą kelti Islandijoje 
susitikimo su Gorbačiovu 
metu. Minėjo prezidentas 
Lietuvą ir Pabaltijo kraštus, 
kalbėjo ir Valstybės depar
tamento pareigūnas Žmogaus 
teisių reikalams. Šiam žmonių 
būriui, susidedančiam ne vien 
tik iš tautinių Tiažumų atsto
vų, bet ir iš žinomų žmogaus t* -i-
sių gynėjų amerikiečių, buvo 
parodytas ir prieš kelias die
nas iŠ Sovietų vergijos išlais
vintas Orlovas, kaip euro
piečiui įprasta, kalbėjęs net 20 
minučių ir taip sunaudojęs 
klausimams skirtą laiką. Buvo 
norėta pabrėžti, kaip svarbus 
Amerikos valdžiai yra žmo
gaus teisių klausimas už geleži
nės uždangos ir kaip net prezi
dentas pasiryžęs tas teises 
ginti, net ir tokiame svarbiame 
pasi tar ime. pavadintame 
v i r š ū n i ų k o n f e r e n c i j a . 
Telefonu pak laus tas JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Vytautas Vol ertas atsakė, 
kad jis buvo įti kintas. jog prezi
dentas Gorbačiovui šį klausi
mą pasitarime kels visu savo 
„svoriu". 

Tai buvo antradienį, spalio 7 
d. 

Ketvirtadienį, spalio 9 .d., 
JAV prezidentas Reaganas 
išvyko į Islandiją, kur turėjo 
praleisti visą savaitgalį, besi
tardamas su Sovietų Rusijos 
diktatorium. 

Spalio 11 d., šeštadienį, vėlai 
vakare televizijoje išgirdome 
pirmąsias žinias apie tos 
konferencijos eigą. Ne visiškai 
aiškiomis užuominomis ir dar 
labai atsargiai parinktais žo
džiais oficialūs JAV valdžios 
pranešinėtojai skelbė apie gali
mus ir labai teigiamus, net 
visiškai nenumatytus, rezul
tatus nusiginklavimo srity ir 
žymų sumažinimą branduoli
nių ginklų. Sekmadienį apie 
pietus po rytinio Reagano ir 
Gorbačiovo susitikimo jau 
labai garsiai visos televizijos 
stotys žymiausių amerikiečių 
žurnalistų lūpomis skelbė apie 
jau beveik tikrą istorinį susita
rimą per pusę sumažinantį, o 
per kelerius metus gal ir vi
s iškai pana ik inan t į bran
duolinius ginklus, dabar iš
dėstytus po visą pasaulį ir 
galinčius jį sunaikinti. Tų 
žymiųjų žurnalistų, ypač 
nuolaidesnių Sovietų Sąjungai 
— deja. tokių Amerikoje jau yra 
daug kartų per daug, — veidai 
švietė džiaugsmu, sudarydami 
mums ir šiokį tokį baiminimo-
si jausmą dėl galimo Gorbačio
vo didelio diplomatinio laimė
jimo. Tarp tų visų žurnalistų 
skelbiamų gal ir ne visiems, bet 
tik daugeliui ir jų viltingų žinių, 
teko nugirsti ir tokią abejonę: 
„Kaip gi su tomis žmogaus tei
sėmis, kaip su Afganistano 
žiauriomis kovomis* ar tie 
reikalai jau pradingo?" Ir tik 
pora tokių užuominų tuo metu 
teteko girdėti, nes visi žinių 
pranešinėtojai laukė iš anksto 
nenumatyto, bet tik pasi
tarimų eigoje sutarto dar vieno 
pridėtinio Reagano-Gorba-
čiovo susitikimo, įvykstančio 
spalio 12 d., sekmadienį, po pie
tų, kuriame pagal tuos praneši-
nėtojus turėjo įvykti istorinis, 
lemiantis susitarimas, gal net 
ir visiškai panaikinti vienų į 
kitus nutaikytus ir ketinančius 
Sovietų Rusiją ir JAV sunai
kinti branduolinius ginklus. 

šis paskutinis susitikimas 
pasibaigė visišku nesusitari-

mu, nes paaiškėjo, kad, pagal 
patį prezidentą Reaganą, Gor
bačiovas reikalavo iš ameri
kiečių atsisakyti „žvaigždžių 
karo", taip panaikinant pačią 
pagrindinę ir viltingiausią 
Vakarų pasaulio apsigynimo 
sistemą JAV prezidentas 
pasakė, jog tokio reikalavimo 
„jis negali ir negalės priimti". 
Apie tai išgirdus, patyrusių 
žurnalistų veidai ištįso ir. žino
ma, dėl to jiem kalti Amerikos 
vadai, y^ač pats prezidentas, 
atsisak. nuginkluoti Vakarų 
pasaulį ir palikti jį komunizmo 
kėsl"- valiai. 

Ne a pie tai čia aš noriu kalbė
ti, nes visus t j reikalus jau 
net perdėtai skelbia visos JAV 
žinių agentūros ir iš j - praneši
mų išvadas mums j įdaryti 
nesunku. Daugiau r rns turi 
rūpėti tik tas menkas .r galbūt 
daugiau iš smalsumo negu iš 
susirūpinimo kai kuriems žur
nalistams išsprūdęs klausi
mėlis apie žmogaus teises. Kur 
dingo tie Reagano pa -adai? 
Ieškojau apie juos žinių spau
doje, dienraščiuose r žur
naluose, atidžiai sekiau 'elevi-
zijos pranešimus. Dar ir dabar 
tokių žinių tebeieškau. Tačiau 
nesuradau nė vieno žodelio: nei 
parašyto, nei pasakyto. Vytau
tas Vol ertas teigia, kad apie tas 
Žmogaus teises buvo užsi
minęs „Philadelphia Inąuirer". 
Tiesa, apie to klausimo kėli
mą minėjo ir pats preziden
tas Reaganas pirmadienį, 
spalio 13d., kalbėdamas į ame
rikiečių tautą. Bet ar jis ką 
nors laimėjo, nepasakė. 

Taip mes ir paliekam neži
nodami ir susirūpinę. Susirū
pinę dėl savo tautos ateities, 
kurios šviesesnių dienų mes 
laukiame jau net 45 metus. 
Pirmomis po karo dienomis, 
savaitėmis, mėnesiaisirmetais 
dar mes vis girdėdavom apie 
amerikiečių vedamą išlaisvini
mo politiką Vilčių mums teikė 
šaltasis karas, todėl išeivijos 
tuometiniai vadovai nuolat 
prašė ir tikėjosi iš vakariečių, 
ypač iš JAV, pagalbos anuo 
metu Lietuvoje vykusiam karš
tajam karui, kur tauriausi 
mūsų tautos sūnūs atkakliau
siai kovojo ir mirė už savo tėvy
nės laisvę tų vakariečių, saky
čiau, net šlykščiai apvilti ir 
vieni palikti. Vėliau tie balsai 
darėsi silpnesni ir retesni. Dar 
vėliau apie tą išlaisvinimo poli
tiką jau niekas nebekalbėjo. 
Gimė žmogaus teisių sąvoka, 
išryškėjusi ir labiau paplitusi 
nuo Sovietų Rusijoje ir jos 
okupuotuose kraštuose prasi
dėjusios šiokios tokios pogrin
džio veiklos ir pogrindžio spau
dos. Šis s u s i r ū p i n i m a s 
žmogaus teisėmis viršūne 
pasiekė Helsinkio pasitarimų 
metu ir skambiomis frazėmis 
buvo surašytas jų baigia
m a j a m e a k t e . Sov ie tų 
okupuotieji griebėsi jo kaip 
skęstantis šiaudo. Vakarų kraš
tai tą veiklą skatino, pranešinė
jo apie ją visam pasauliui, 
padėjo už laisvę kovojantiems 
pavergtiesiems susirišti su lais
vaisiais. Kūrėsi Helsinkio 
susitarimų priežiūros grupės. 
Gausėjo pogrindžio spauda. 
Žmogaus teisių klausimai 
buvo rašomi stambiomis 
raidėmis. Bet tik apie tas 
teises, žmogaus teises, nebe 
apie tautų teises ir išlais
vinimą, nebe atkūrimą nepri
klausomų valstybių buvo kal
bama. Na, ką gi, sakėm, gal vis 
lengviau ir lietuvių tautai bus 
išsilaikyti ir atsispirti prieš 
rusinimą Bet dabar jau klaus
tukas ir čia atsirado. Ar ir tos 
žmogaus teisės jau dings nuo 
konferencijų stalo. užleis-
damos vietą nusiginklavimui, 
teisingiau — nuginklavimui 
Vakarų pasaulio. Ar vėl Ameri
ka bus Sovietų apgauta, kaip 
tai jau ne kartą yra atsitikę? 
Bet... kam gi jos vadai bando 
mus apgaudinėti? Ar galvoja, 
kad mes tai nesuprantam? 

Bronius Nainys 

Tuoj po II pasaulinio karo 
Amerika buvo pasiruošusi 
politiniams pabėgėliams iš 
Pabaltijo valstybių suteikti 
pirmumo teisę, nevaržomą 
kvotų, atvykti į šį kraštą. 
Lietuviai (anksčiau čia latvių 
ir estų nedaug buvo) buvo 
vertinami, kaip darbštūs, 
sąžiningi, tvarkingi ir gabūs 
Amerikos piliečiai. Deja, 
atsirado tam tikros jėgos, 
kurios pirminį planą pakeitė ir 
pabaltiečių imigraciją įsprau
dė į proporcijų sistemą. Tuo 
būdu į Jungtines Amerikos 
Valstybes po karo galėjo 
patekti tik apie 30,000 lietu
vių. Kiti išsiblaškė kitose 
valstybėse ir kontinentuose. 

Pirmieji keleri metai nebu
vo pa lankūs naujiesiems 
imigrantams. Pirmumo teisę 
darbui gauti turėjo karo 
veteranai, o ir pati Amerika, 
ekonomijai iš karo ūkio persio
rientuojant į taikos gyveni
mą, tuo laiku turėjo daug 
bedarbių. Nemokėjimas anglų 
kalbos irgi pasunkino pirmąjį 
kūrimosi laikotarpį. Tačiau 

A tvytius^eji kibo į dar
bus, dažniausic Vokius galėjo 
gauti, nepaisj ii mokslo 
laipsnių, turėtų pozicijų Lietu
voje ar kokių specialių kvali
fikacijų. Taip sargų būdelėse 
atsirado buvę profesoriai, 
skerdyklose ir fabrikuose fiziš
ką ^arbą dirbo aukšto laips
nio kariškiai, mokslų dakta
rai, įvairūs specialistai. 

Slenkant mėnes iams i r 
metams, naujakuriai pradėjo 
geriau susiorientuoti naujojo 
krašto sąlygose, daugelis 
pramoko kalbos ir išsiskirstė į 
savo ar giminingų profesijų 
darbus. Tuo jie palengvino 
savo gyvenimą ir buvo 
naudingesni kraštui, kuriame 
apsigyveno. Juodo darbo 
darbininkų su retomis išimti
mis lietuviai Amerikos ūkiui 
jau nebeduoda. 

Neteisingi ka l t i n ima i 
Po ramaus trisdešimtmečio 

staiga pasipylė antilietuviška 
propagandą kaltinanti ne 
tik pokario imigrantus, bet ir 
visą lietuvių tautą neregėtais, 
negirdėtais nus ika l t imais . 
Skaitant tas knygas, straips-

j nius, „studijas", en iklope-
dijas, geros valios žmogui 
turėtų sudrebėti širdis iš 
pasibjaurėjimo tokia išsi
gimusia t au t a Kiekvienas 
turėtų vengti, kad lietuvis 
neįsikurtų kaimynystėje. Ir t a 
propaganda duodama skai
čiais, statistikomis, paliudy
tais faktais. 

Nesame be dėmių tauta ir 
lietuvių yrą padariusių ir 
padarančių nusikaltimų. Bet 
kaip mūsų kaltinintojai gali 

JUOZAS KOJELIS 
i š a i š k i n t i , kokių būdu 
nusikaltėl iškos prigimties 
tautos žmonės galėjo beveik 
pusę šimtmeti o Amerikoje 
išlikti „ąuiet neighbors", ne 
tik neskr iausdami savo 
kaimynų ir tolimųjų, bet 
gražiai auklėdami savo 
vaikus, steigdami mokyklas, 
leisdami enciklopedijas ir 
mokslo knygas , kurdami 
grožinę literatūrą ir meną, 
i š t i k i m a i t a r n a u d a m i 
priglaudusio krašto intere
sams kare ir taikoje. Ar lietu
vių tautai negalioja romėnų 
išmintis, kad „dangų, o ne 
širdį pakeičia, kurie iškeliauja 
už jūrių"? Ar per jūras atke
liavę lietuviai pakeitė ir šir
dis: iš nusikaltėlių pasidarė 
„ąuiet neighbors"? 

Ne, lietuviai liko tokie pat ir 
čia, kaip ir buvo Lietuvoje. Ir 
ten jie buvo „ąuiet neigh
bors". Kaltinimai neteisingi. 
Amerikos istorijoje nepasitai
kė lietuvio šnipo, šio krašto 
išdaviko, nė išgarsėjusio 
kriminalinio nusikaltėlio. 
Galime jaustis išdidūs ir 
vaikščioti pakeltomis galvo
mis. 

Kai kaltintojai teigia, kad 
lietuvių tauta 1941-44 kola
boravusi su naciais, turėtų jie 
išaiškinti tada, kokiu būdu 
Lietuvoje susikūrė viena iš 
geriausiai organizuotų anti-
nacinių rezistencijų Europoje 
ir kodėl proporcingai tiek daug 
lietuvių kalėjo ir žuvo nacių 
koncentracijos stovyklose ir 
kalėjimuose. 

Keist i saviškių 
p r i eka i š t a i 

Poetas Kazys Bradūnas, 
kalbėdamas Lietuvių Fronto 
bičiulių studijų stovykloje, 
1945-85 keturdešimtmetį pava
dino „kūrybingiausiu pastaro
sios masinės mūsų egzilės 
laikotarpiu". Bet jis įspėja, 
„kad realiai Suvoktume savo 
kultūrinę dabartį ir ateitį, tai 
reikia sutikti ir įsisąmoninti, 
jog antro tokio keturias
dešimtmečio j a u nebus. 
Galime dar vis kalbėti ir 
akcentuoti ateitį, linksniuoti 
lietuvybės išlaikymą, bet tos 
ateities, kokios mes norėtume, 
dėl suprantamų priežasčių 
nebus ir tiek" (Į Laisvę, 1985 
m. nr. 95). Tų priežasčių nerei
kia įvardyti, — jos savaime 
aiškios, nors kūrybingasis 
laikotarpis dar nėra užsibai
gęs ir dėl jo pratęsimo verta 
kovoti. Tik tos kovos nelai
mėsime kaltindami ar tai 
Lietuvių Bendruomenę, ar 
„politikierius", ar jaunimą, 
tarsi jis būtų ne iš mūsų išau
gęs, bet atkeliavęs iš kitur. O 

tokių, net labai aštrių, kaltini
mų pastaruoju metu mūsų 
periodinėje spaudoje yra labai 
sutirštėję. Ir būdinga, kad 
kaltinimai nukreipti ne į 
apsileidėlius, lietuviškų rūpes
čių neturinčius ar tautinę, reli
ginę rezistenciją Lietuvoje 
įžeidinėjančius, bet į dirban
čiuosius, tarkime, kad tie dar
bai ir nėra tobuli. Bet kas turi 
tobulybės monopolį? 

J a u n i m a s i r p r iva t i 
in ic ia tyva 

Buvo laikas, kad politinės 
vadovybės nuvyk imas į 
Washingtoną ir pasikalbėji
mas su JAV kongreso nariu 
mūsų spaudoje buvo skelbia
mas kaip didelis politinis 
laimėjimas. Praėjusią vasarą 
lietuviškų rūpesčių vedamas 
Amerikos lietuvių jaunimas 
(jų buvo daugiau kaip 100) ten 
nuvyko ir lankė senatorių ir 
kongresmenų įstaigas. Jie 
parodė daug lietuviškiems 
reikalams jautrumo ir savo 
pastangose užsidegimo. Žino
ma, būtų buvę geriau, jei savo 
pasitarimuose būtų naudoję 
lietuvių kalbą, bet ar dėl to 
juos jau skelbti nutautusiais? 
Juo labiau, kad beveik visi 
lietuviškai mokėjo. Pagaliau 
ar didelė nauda iš tų, jaunų ir 
senų, kurie lietuvių kalbą 
puikiai moka, bet lietuviškais 
reikalais ir rūpesčiais nesido
mi ii 

Jubiliejinėje a te i t in inkų 
stovykloje praėjusią vasarą 
Dainavoje, norėdamas patirti 
jų l ietuviškas nuo ta ikas , 
paprašiau dalyvius atsakyti į 
paruoštos anketos klausimus. 
Kai kurie atsakymai beveik 
jaudinantys. Ypač jaunųjų. 
Gal labiau kalti vyresnieji, 
nemokėję paruošti kanalų, ku
r ia i s jaunųjų l ie tuviškas 
patriotizmas galėtų reikštis. 
J ie tuos kanalus patys pradė
jo kasti. Geru žodžiu ir pata
r imais padėkime j iems. 
Pr ieka iš ta i s , ba r ima is ir 
smerkimu atbaidysime. 

Kalbant apie privačią inicia
tyvą, prieš porą dešimčių metų 
sroviškai nusiteikę žmonės 
smerkė ją, kaip vieningo dar
bo ardytoją. Prieš ją pasta
ruoju metu vėl pradėta šiauš
t i s , n o r s k o n k r e č i a i 
nenurodoma, kaip ta privati 
iniciatyva kur ir kam yra 
pakenkusi. Privačios inicia
tyvos be galo bijomasi diktatū
rose. Demokratijose į privačią 
iniciatyvą žiūrima kaip į 
palaimą. Juozas Brazaitis, 
kalbėdamas apie privačią 
iniciatyvą, kartą yra taręs: 
„Neįmanoma patikrinti, ar 
kolektyvinė, veiksnių, a r 
individualinė iniciatyva yra 
daugiau nuveikusi net Lietu-

I )enit.nstracijų VVashingtone. D.C., 
kalbasi su televizijos reporteriu. 

vadovas Antanas Mažeika 

vos laisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo darbe. Tačiau ta 
organizacija yra Lietuvai 
labiausiai nusipelnusi, kuri 
davė i r duoda daugiau 
žmonių, atliekančių visuo
meninius uždavinius indivi
dualiai" (Raštai, V t.. 116-
117p.). Dar 1938 tas pats 
B r a z a i t i s (Ambrazevičius^ 
Lietuvoje „XX Amžiuje" rašė. 
kad „... privati iniciatyva gali 
būti puikus talkininkas valsty
binio masto interesams" (t.p. 
262 p.). 

Privati iniciatyva visame 
mūsų gyvenime, kultūriniame 
ir politiniame, yra lietuviško 
gyvastingumo liudininkas. 
Juo jos daugiau, juo geriau. 
Kai t a in ic ia tyva savęs 
nepateisina, greitai numiršta. 
Jei laikosi, ji yra reikalinga. 
Tuo tarpu veiksniai, ir prara
dę savo veiksmingumą, labai 
ilgai gali laikytis. 

P a s i m o k y t i n a iš žydų 
Dažna i pr ieka iš tau jama 

žydams, kad jie jautrūs tik 
savo, o ne kitų kančioms. Bet 
praktiškoje veikloje iŠ jų daug 
galima pasimokyti. 

Žydų bendruomenė nėra 
v iena ly tė . Yra keliolika 
organizacijų, kurios nesutelpa 
po vienu skėčiu ar po vienu 
stogu. Jų tarpe yra nuomonių 
išsiskyrimų, vyksta nesutari
mų ir ginčų. Viena organi
zacija nekontroliuoja kitos ir 
viena kitai nesibordinuoja. 
Bet jos savo veiklą derina. Tą 
d e r i n i m ą išreiškia visų 
p a g r i n d i n i ų organizacijų 
p i r m i n i n k ų r e n k a m a s 
p i r m i n i n k a s . J i s a t l ieka 
derintojo funkcijas, bet neturi 
įsakomosios galios. Pirminin
kų pirmininkas tik retais atve
jais atstovauja žydų bendruo
m e n e i . A t s k i r o s jų 
organizacijos varsto valdžios 
duris, kuo dažnai piktinasi 
dominav imo siekią mūsų 
veikėjai, kai tai padaro mūsiš
kiai. 

Antras dalykas ko raciona

liai galėtume pasimokyti iš 
žydų ir kai kurių kitų etninių 
grupių. — kad jų veikimas 
orientuotas į Washingtoną, 
kuris yra ne tik politinės jėgos 
centras, bet kur sutelkti resur
sai, galį paremti mūsų kultū
rinius ir socialinius poreikius. 
Kitos grupės jais gausiai 
naudojasi, mes net nebando
me. 

Reikia pritarti Bradūnui, 
kad praėjusio keturdešimt-
metio kultūrinio veikimo vai
siais „būtų melas nesidžiaug
ti". Bet reikia ir sutikti su juo. 
kad „antro tokio keturias
dešimtmečio jau nebus". 
Kitaip su politine veikla. Atei
nantis keturiasdešimtmetis 
gali būti našesnis už praėjusį. 
Tik su panieka nereiktų kalbė
ti nei apie politiką, nei apie 
politikus, nei apie veiksnių 
apsilankymus Baltuosiuose 
rūmuose. 

AIRIJOS BAŽNYČIOS 
DEŠIMTMEČIO 

PLANAI 
Airijos vyskupai šaukiasi 

atnaujinto parapinio gyveni
mo, didesnės rolės pasaulie
čiams bažnytiniame gyveni
me, ir vajaus sugrąžinti 
a tk r i t u s iu s ka ta l ikus į 
Bažnyčią. Vysk. Joseph Clon-
fe r t i n f o r m a v o , k a d 
į v y k s i a n č i o j e v y s k u p ų 
studijinėje savaitėje planuo
jant ateinančiam dešimtme
čiui, jie studijuos moterų rolę 
Bažnyčioje, būdus suaktualin
ti liturgijas jaunimui, kurie 
dažnai skundžiasi nuobo
džiais pamokslais ir muzikos 
trūkumu. 

I nepraktikuojančio jauni
mo pritraukimo darbą, ypač 
miestuose, bus kviečiami 
pasauliečiai. Bus taip pat 
organizuojama darbų infor
macijų centrai, o taip pat ir 
samdoma daugiau pasaulie
čių, stengiantis mažinti didelę 
bedarbę Airijoje. 

TEN, KUR 
LAISVĖ GIMĖ 

VINCAS S A L C I C N A S 

1 
Keliauti ar ne? 

Kiekviena artėjanti vasara pažadina per žiemą 
po mano oda tūnintį norą pakeliauti. Tik ne Šįmet. 
Tai jau ne! Šią vasarą noriu praleisti namie! Bet kur 
tau. Visai netikėtai atsirado proga praleisti pora 
savaičių Kennebunkporte, kai mūsų draugai turėjo 
atšaukti ten savo išankstinį vietos užsisakymą. 
Kažkaip instinktyviai nutarėm jų vietą užimti mudu 
su žmona ir pradėjom ruoštis kelionei. 

Naująją Angliją (New England) sudaro Connec-
ticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire 
ir Vermont valstijos. Prisipažįstu, kad N. Anglija 
visada man sukeldavo kažkokį mistišką žavesį. Ten 
įsikūrė pirmoji pastovi piligrimų kolonija, ten kilo 
pirmieji pasipriešinimai anglų valdymui, ten pasigir
do ir pirmieji revoliucijos šūviai. Galima sakyti, ten 
gimė Amerikos laisvė. Ten gimusi Amerika išsivys
tė į tokią, kokią pažįstam, ir kurioj gyvenam. 

N. Anglijoj esu buvęs ne kartą, kai veždavau 
vaikus į Putnamo, Kennebukporto ar Neringos 
stovyklas. Mudu vėl buvom Putname prieš kelerius 
metus pamatyti savo anūkes, atliekančias Lietuvių 
dienos programą Kartais šen ten pa važiuodavom 
apžiūrėti įdomesnes N. Anglijos vietas, tačiau 
niekada neturėdavom laiko arčiau susipažinti su jų 
geografinėm savybėm, jų socioekonominiu išsivysty
mu ir su istorine praeitim. Ši kelionė ir ta prasme 
turėtų patenkinti smalsumą. Dar norėjom pasigrožė

ti ir amžių eigoje gamtos sukurtais reginiais. Nors 
jų daugelį yra tekę matyti knygose, žurnaluose ar 
televizijoj, bet akimis matomi vaizdai turėtų duoti 
dar daugiau grožinio pasitenkinimo. Kas be ko, 
vasaros metu keliaudami į šiaurę, tikimės rasti 
vėsesnį klimatą ir dar pasimatyti su ten pasiliku
siais vaikais bei anūkais. Visi šie motyvai paska
tino ir šįmet keliauti. Kaip ir pernai, Onutei teko 
„navigatorės" pareigos, tik šį kartą ji jau su patir
tim! 

Pasiruošimas kelionei buvo žymiai paprastes
nis, negu pernai, nes keliai žinomi, vietovės ne sveti
mos, o apsistojus pas pranciškonus, neteks rūpintis 
nei maistu, nei nakvyne. Reikėjo tik suplanuoti 
išvykas „į Šoną" ir parinkti pamatytinas vietas. 
Pernai pastebėjau, kad automobilį vairuojant nėra 
kaip užsirašyti aplinkos įspūdžių, prabėgančių vaiz
dų ir gyvenimo ypatybių. Mėgindavau viską įsidėmė
ti, kad vakare galėčiau įrašyti dienoraštyje. Kur tau 
— ne viskas atminty išlikdavo, ne viskas į dienoraš
tį patekdavo. Kad taip daugiau neatsitiktų. Šįkart 
parankėj turėjau mažutį magnetofono aparatėlį ir 
vairuodamas žodžiu įrašydavau juostoje savo įspū
džius. Žinomą įdomybes apžiūrėdamas, viską 
fotografavau. Be to. paprašius daug informacinės 
medžiagos galima gauti lankantis istorinėse a r 
panašiose vietose. 

Tuo būdu susirinko didokas medžiagos pluoštas. 
Ją ir kai kurias smulkmenas iš ankstesnių 
apsilankymų panaudodamas, ryžausi šios kelionės 
įspūdžius ir matytas vietas aprašyti ne jų lankymo 
chronologine eile, bet jas teritorijom sugrupuodama.-, 
ir į jas pažvelgdamas iŠ geografinio, istorinio, ekono
minio ar kultūrinio taško, kur ir kiek tai buvo įmano
ma. Toks požiūris labiau išryškina atskirų vietovių 
ar valstijų charakteringus bruožus ir labiau mane 
domina. 

N . Anglijos vilionės 
Jau esu minėjęs, kad šis šiaurės rytų kampas žavi 

ir vilioja mane kažin kokiu paslaptingu būdu. Iš 
arčiau stebint jo geografinius bruožus, praeitį, 
gamtos aplinką ir žmones, matyti, kad jis daug kuo 
skiriasi nuo kitų Amerikos vietų. Tas šios srities 
savitumas "kaip tik ir vilioja naujovės ieškantį 
keliautoją ir žadina jo smalsumą susipažinti su tų 
skirtingų savybių kilme. Tai kuo gi skiriasi N. Angli
ja nuo kitų šio didelio krašto sričių? 

Mokslas sako, kad mūsų žemė prieš kelis šimtus 
milijonų metų atrodžiusi kitaip, negu šiandien. Tada 
visi kontinentai sudarę vieną uolos ar uolienos masę, 
kurios įdubimuose tyvuliavusios jūros. Dabartiniai 
Amerikos ir Afrikos žemynai tada sudarę vientisą 
kontinentą. Šie žemynai pradėję atskilti vienas nuo 
kito prieš apie 50 mil. metų. Plyšys tarp jų. žemės 
plutai stingstant. vis didėjęs ir gilėjęs, o abu žemy
nai tolinęsi vienas nuo kito. Jūrų vanduo, pripildęs 
tą didžiulį plyšį, tapo Atlanto vandenynu. 

Bet tai ne viskas. Ta neįsivaizduojama jėga, kuri 
pajėgė pastumti ištisą kontinentą, raukšlėjo besifor
muojančią žemės plutą, ją sustumdama į kalnų 
virtines, kurios, lyg armonikos dumplės, driekiasi 
nuo Alabamos iki Maine. Tai Apalašų kalnai, kurie 
Vermonte yra vadinami Žaliaisiais (Green Moun-
tains). o Nevv Hampshire — Baltaisiais (White Moun-
tains). Ši žemynų judėjimo teorija padeda suprasti, 
dėl ko N. Anglijos gruntas daugiausia susideda iš 
uolos, panašios į afrikinę uolą. O uolų N. Anglijoje 
niekur netrūksta, pradedant Atlanto pakraščiais ir 
pereinant į banguojančias kalvas ar aukštus kalnus 
toliau nuo jūros. 

(Bus daugiau) 
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GRAŽIAI PAMINĖTAS 
PARAPIJOS JUBILIEJUS 

Š. m. spalio 12 d. Šv. Kazimiero 
parapija paminėjo savo deiman
tinį jubiliejų. Parapi ja buvo 
įsteigta 1911 m. spalio 15 d. ir in
korporuota tų pač ių m e t ų 
gruodžio 18 d. Pirmuoju parapijos 
klebonu ir pirmosios medinės 
bažnyčios statytoju buvo kun. An
drius Daugis, ligi tol buvęs 
Nevvarko Švč. Trejybės parapijos 
vikaru. Dabartinė mūrinė bažny
čia buvo pastatyta klebono kun. 
Jono Kintos, išklebjnavusio Sv. 
Kazimiero parapijoje 35 metus. 

Iš viso iki šiol parapija yra 
turėjusi 14 k l ebonų a r b a 
t rumpesn iam l a i k u i s k i r t ų 
administratorių, įskaitant ir da
bartinį kun. Antaną Bertašių, 
būtent j au minė t ą pirmąjį 
kleboną Andrių Daugį, paskui iš 
eilės kun. Juozą Raštutį, kun. Jo
ną Švagždi, kun. Juozą Petraitį, 
kun Leoną Vaicekauską, kun. 
Pijų Karalių, kun. Stasį Stonį, 
kun. Joną Kintą, kun. Viktorą 
Dabušį, kun . Vytau tą Palu
binską, kun. Edvardą Lambro, 
kun. Jokūbą Pall ivathukkal ir 
kun. Antaną Bertašių. 

P a s i r u o š i m a s jubi l ie jui 

Ir kun. A. Bertašius ir parapi
jos taryba j au iš anksto svarstė, 
kaip savo parapijos deimantinį 
jubiliejų gražiau ir įspūdingiau 
paminėjus. Tuo t a r p u visai 
netikėtai atėjo į pagalbą mūsų 
parapietis archi tektas Vytautas 
Paul ius , k u r i s y r a į s te igęs 
statybos bendrovę Paulius & 
Associates, su savo pasiūlymais ir 
konkrečia pagalba, kaip auką 
parapijai jubiliejaus proga. J is 
padovanojo bažnyčiai trejas nau
jas frontines dur i s , a t s iun tė 
žmones, kurie išdažė bažnyčios 
vidų ir sudėjo presbiterijoje ir 
visoje bažnyčioje ta ip pat jo 
padovanotus ki l imus ir dar paža
dėjo pad i rbd in t i t a u t i š k a i s 
motyvais a l to r ių , a n t kur io 
mišios laikomos įšertasis mar
murinis altorius yra paliktas 
savo vietoje) ir pakeisti altorių 
apšvietimus efektyvesniais ir 
gražesniais. Parapija už tokią 
nepaprastai didelę pagalbą ar
chitektui. V. Pauliui yra be galo 
dėkinga. 

Atskiri parapiečiai ir organiza
cijos taip pat labai daug prisidėjo 
prie bažnyčios vidaus ir išorės ap-
tvarkymo ir pagražinimo. Inž. 
Juozui Rygeliui vadovaujant, 
Algirdas Ei tmanas , Gediminas 
Klimas ir Klemensas Praleika 
sudėjo duris, Marija Kemėžienė, 
Jean ir Mary Ann Frappolli 
švariai nušveitė keramikinius 
kryžiaus kelių paveikslus ir jų 
rėmus. Sodalietes pakeitė senas 
užuolaidas an t didelių presbi
terijos langu naujomis, už kurias 
užmokėjo iš savo iždo 1,500 dol. 
Bronius S tanka i t i s išvaškavo 
visas bažnyčios grindis, Vytau 
tas Gružas meniškai patvarkė 
parapijos s k e l b i m ų len tą 
bažnyčios frontinėje sienoje, pa
dirbdino didelę iškabą virš fron 
tinių bažnyčios durų, skelbiančią, 
kad parapija švenčia 75-rių metų 
jubiliejų, ir su Betty Dowhen su
tvarkė bažnyčios sodeli, žolę, 
krūmus ir kt. 

Jubi l ie j inė p r o g r a m a 

Jubiliejaus minėjimas prasidėjo 
pamaldomis bažnyčioje. 10:30 
vai. su procesija iš klebonijos į 
bažnyčią buvo at lydėtas Paterso-
no vyskupas Frank J. Rodimer, 
pagrindinis dienos celebrantas. 
Su juo šv. Mišias koncelebravo 
parapijos administratorius kun. 
Antanas Bertašius, dienos pa
mokslininkas k u n . Vy tau t a s 
Pikturna, vyskupo vikaras mies
tiečių reikalams kun. Louis J. 
Bihr, Kearny parapijos klebonas 
msgr. Domininkas Pocius, Pater-
sono Šv. Gerardo parapijos klebo
nas kun Mark Giordani, buvęs 
parapijos klebonas kun. Viktoras 
Dabušis. pranciškonu vienuolyno 
v i r š in inkas B r o o k l y n e k u n . 
Leonardas Andriekus, pranciško

nų spaus tuvės vedėjas kun . 
Pranc i škus Giedgaudas (šioje 
parapijoje gimęs, krikštytas ir 
a t l a i k ę s p i r m ą s i a s Mišias) , 
Apreiškimo parapijos Brooklyne 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis 
ir buvęs Šv. Kazimiero parapijos 
administratorius kun . Jokūbas 
Pall ivathykkal. Ceremoniarijus 
buvo vyskupo sekretorius kun. 
Edvvard Kurtyka. 

Mišių skai t inius skaitė Rasa 
Ei tmanai tė lietuviškai ir Dennis 
B a k e r ang l i ška i . Evangeli ją 
l ietuviškai perskaitė kun. V. 
Dabušis. Angliškai pamokslą 
p a s a k ė v y s k u p a s F r a n k . J . 
Rodimer, o lietuviškai kun. V. 
Pikturna. Abiejų pamokslų min
tys buvo beveik panašios. Abu pa
mokslininkai pabrėžė parapiečių 
prisirišimą prie savo parapijos, jų 
pastangas parapiją išlaikyti gyvą 
ir veiklią, pabrėžė parapijos 
tautinį charakterį, ragindami jį ir 
t o l i a u i š l a i k y t i , puose lė t i 
religinius ir taut in ius papročius, 
išlaikyti gyvą tikėjimą, kuris yra 
to l imesnės parapijos a te i t ies 
laidas. 

Aukas nešė sodalietes, ilgame
tės parapietės Marija Jasulaitie
nė ir Marija Just ienė. Gražias 
gėlių puokštes su rūtomis ir javų 
va rpomis a tnešė „L iepsnos" 
t a u t i n u šokių grupės šokėjos 
Gina ir Vida Mėlinytės. Su au
komis ir gėlėmis, parūpintomis 
J a n ė s Me iž i enės , d a r buvo 
a tneš tas ir ta proga išleistas 
sukaktuvinis leidinys su parapi
jos istorija lietuviškai ir angliškai 
ir su gubernatoriaus Thomas H. 
Keane, Patersono mero Frank X. 
Graves, Patersono vyskupo ir 
mūsų lietavių vyskupų bei pa
rapiečių i r parapijos rėmėjų 
sveikinimais ir linkėjimais. Tą 
knygelę atnešė Ilona Meižytė. 
Aukų nešėjos ir kitos „Liepsnos" 
grupės šokėjos, dalyvavusios toje 
procesijoje, ouyo* pasipuošusios 
taut iniais rūbais. Vyskupas savo 
pamoksle atkreipė į jas dėmesį, 
j o m i s ir jų g r a ž i a i s rūba i s 
pasigėrėdamas. 

Mišių metu Šv. Kazimiero ir 
Šv. Petro ir Povilo iš Elizabetho 
chorai giedojo lietuviškas, kom
pozitoriaus Liudo Stuko parašy
t a s mišias ir kitas lietuviškas ir 
angl iškas giesmes. Vargonais 
grojo Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė Eleonora Vaičai
tytė- VVilliams. Dalyvavo ir jai tal
kino pats mišių autor ius Liudas 
S tukas . 

Bažnyčia buvo pilna. Buvo 
a t v y k u s i ų svečių iš Phi la -
delphijos ir buvusių parapiečių 
net iš Capt' Cod, Mass. Trys 
organizacijų atstovės buvo at
vykusios iš Šv. Kazimiero parapi
jos iš Riverside, N.J . Parapijos 
administratorius kun . A. Berta
š ius , pr is ta tydamas po mišių 
svečius kunigus ir dėkodamas 
vyskupui Frank J. Rodimer, 
kunigams, visiems svečiams iš 
toli ir art i ir parapiečiams už 
prisidėjimą visokiomis talkomis, 
p a s i d ž i a u g ė g a u s i u visų 
dalyvavimu tose iškilmėse ir 
išreiškė pageidavimą, kad būtų 
gera ir dažniau matyti tokį gausų 
bažnyčios lankytojų skaičių. 

Antroji programos dalis pra
sidėjo 1 vai. Tides restorane, 
North Haledon, N.J . , banketu ir 
p r i t a i k y t a p r o g r a m a . Čia 
dalyvavo 220 svečių. Invokaciją 
sukalbėti ir palaiminti valgius 
buvo paprašytas kun . Pranciškus 
Giedgaudas. Po to vargonininkei 
Eleonorai pianinu palydint, buvo 
sugiedota God Bless America ir 
Tautos himnas. Tada prasidėjo 
vaišės. Joms vadovavo parapijos 
t a r y b o s p i r m i n i n k a s J u r g i s 
Jasulai t is . Bankete dalyvavęs 
Patersono miesto meras pasvei
k ino parapiją, paminėdamas pa
rapijos vaidmenį religinėje ir 
kultūrinėje srityse. J is pareiškė 
d idž iuo jąs i s Šv . Kaz imie ro 
parapija, kuri kad ir nedidelė, bet 
savo parapiečių aukš ta morale ir 
a t s p a r u m u visokioms neigia
m o m s į t a k o m s y ra d a u g 

Waterburio „Kasos" skyriaus atidaryme, 
vedėjas A. Paliulis ir dr. P. Vileišis. 

Iš kairės: J. Bružas, 
Nuotr. M. Chainy 

prisidėjusi prie miesto gerovės, 
nes ši parapija pasireiškė gyvu 
tikėjimu ir Dievo įsakymų pil
dymu, o šiems dalykams, siekiant 
geresnio žmonių sugyvenimo ir 
v isuot inės gerovės, geresnio 
pakaitalo nėra. 

Ta pačia proga miesto meras 
pareiškė, kad jam labai malonu 
svečių tarpe matyti savo gerą 
pažįstamą architektą Vytautą 
Paulių, kuris Patersono miestui 
daro nepaprastai didelę paslaugą, 
užsimojęs įvykdyti didžiulį pro
jektą, būtent pastatyti 324 rezi
dencinių vienetų coiidominium, 
800,000 kvadra t in ių pėdų 
pastatą įvairioms įstaigoms ir 
350 kambarių viešbutį. To pro
jekto įvykdymas kainuosiąs ta rp 
150 ir 200 milijonų dolerių. Ta 
vietovė būsianti prie VVest Pater
sono r ibos Gar re t t k a l n o 
papėdėje. Iš ten būsiąs be galo 
gražus reginys į Patersono miestą 
ir jo apylinkę. J a u esančios 
išsprogdintos uolos, atlikti kai 
kurie parengiamieji darbai, jau 
įvykęs žemės prakasimas ir 
netrukus bus pradėti statybos 
darbai. 

Paskui vyko kiti sveikinimai. 
Vyskupo Pauliaus Bal takio , 
kur is dėl savo iš anksto padarytų 
įsipareigojimų kitur negalėjo at
vykti , sveikinimus perdavė kun. 
Pranciškus Giedgaudas. Organi
zacijos kar tu su sveikinimais 
įteikė parapijai dovanas, kurias 
priėmė kun. Antanas Bertašius. 
Sodaliečių vardu sveikino pirmi
ninkė Mary Ann Frappolli ir 
įteikė 1,000 dol. čekį (iš viso soda
lietes šia proga yra davusios 
1,650 dol.), Lietuvos vyčių vardu 
Elena Trucilauskienė — 500 dol. 
čekį, ir LB Patersono apylinkės 

vardu pirmininkė Angelė 
Stankaitienė — 100 dol. Anksčiau 
buvo įteikusi 500 dol. auką Rose 
Proot. Dar sveikino žodžiu Šv. 
Vardo draugijos pirmininkas 
Antanas Juškaitis. Raštu svei
kino prel. Vytautas Balčiūnas ir 
Paterson — Havvthorne district 
Council of Catholic Women. 

Pietums pasibaigus, buvo 
pramoginė programa, suside
danti iš dainų ir tautinių šokių. 
Amber Singers iš New Britain, 
Ct., Ona Valenčiūtė-Kelly ir jos 
duktė Pat Kelly-Cote su savo 
kanklių ir gitaros palyda pa
dainavo 7 daineles, vienas 
l ietuviškai, kitas angl iškai , 
būtent Laumės juosta, Amber 
Shores (vertimas į anglų kalbą 
populiarios dainos „Kur gintarais 
nusėtas marių kraštas"), Plaukia 
Nemunėlis, Amber Princess, Kur 
Nemunėlis Dauguva, Audėjėlė ir 
Forest VVedding (ver t imas 
dainelės „Linksmumas eina per 
girias"). Prieš dainuodamos, 
dainininkės supažindino su kank
lėmis jas pademonstruodamos, 
nes ne visi buvo jas matę. Be to, 
paprašė, jei kas kurią iš dainų 
mokėtų, kad joms pritartų. Nors 
tos jų dainos buvo labai papras
tos, bet, kadangi kai kurie svečiai 
mėgino joms pritarti, užsimezgė 
tarp publikos ir dainininkių kon
taktas ir viskas išėjo labai gerai. 

Po to buvo tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko „Liepsnos" šokėjų 
grupė, vadovaujama Algio Bra
žinsko ir akordeono muzika paly
dima Rūtos Raudytės. Grupė 
pašoko Jonkelį, Lenciūgėlį ir 
Gyvatarą. Tenka paminėti, kad 
„Liepsnos" šokėjų grupėje da
lyvauja keli jaunuoliai ir iš Šv. 
Kazimiero parapijos. 

Tuo Sv. Kazimiero parapijos 
deimantinio jubiliejaus minėji
mas ir buvo baigtas. Paskutinis 
žodis teko parapijos administra
toriui kun. Antanui Bertašiui. Jis 
padėkojo visiems bet kokiu būdu 
prisidėjusiems prie minėjimo 
pasisekimo, padėkojo u i gausias 
dovanas ir ragino ir toliau taip 
laikytis prie parpaijos ir ją rem
ti, kaip iki šiol, kad parapija dar 
su lauk tų ir š imtmet in io 
jubiliejaus. 

Jubil iej iniai a tgars ia i 
amerikiečių spaudo je 

Šv. Kazimiero parapijos jubilie
jus buvo paminėtas Passaic mies
to „Herald Nevvs" sekmadieninė
je laidoje spalio 12 d. Buvo įdėta 
bažnyčios nuotrauka, Vytautui 
Gružui kabinant virš bažnyčios 
durų didelę iškabą ,,75th An-
n ive r sa ry" . Jubi l ie jaus 
aprašymui buvo skir ta pusė 
puslapio, duodant svarbiausias 
žinias iš parapijos istorijos. 

Spalio 16, „The Beacon", Pa
tersono vyskupijos savaitinis 
oficiozas, skyrė jubiliejui 
paminėti visą didelį puslapį, 
įdėdamas dvi nuotraukas; viena 
su vyskupu ir koncelebruojan-
čiais kunigais ir puse bažnyčios 
vidaus su besimeldžiančiais daly
viais ir kitą su parapijos tarybos 
pirmininku Jurgiu Jasulaičiu, 
aukų nešėja Vida Mėlinyte, 
lektore Rasa Eitmanaitė (abi su 
tautiniais rūbais) ir jubiliejinio 
leidinio redaktoriumi Antanu 
Masioniu. Straipsnyje buvo duo
tas iškilmių aprašymas ir gana 
išsami parapijos istorija. Visas 
informacijas šiems laikraščiams 
ir t rumpesn ius p raneš imus 
kitiems laikraščiams buvo davusi 
Betty Dovvhen, kuri ir kitomis 
progomis bendradarbiauja ameri
kiečių spaudoje, rašydama 
laiškus redaktor iams ne tik 
parapijos, bet ir kitais lietuviš
kais reikalais. . . . . 

A. Masionis 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

A R T Ė J A B A L S A V I M A I 

Pirmuosius balsavimus turė
sime lapkričio 4 d. Tie, kurie tą 
dieną bus išvykę, gali pabal
suoti dabar nuvykę j miesto 
ro tušę , A b s e n t e e Bal lot 
Department, Room 308, City 
Hali, Chicago, IL 60602. Šiuo 
adresu gali paš tu savo balsą 
pasiųsti inval idai ir kiti, kurie 
bus sukliudyti balsavimo 
dieną, tik pirma reikia paštu 
ar telefonu (269-7900) užsaky
ti balsavimo korteles. 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos 600 m. Krikščio
nybės Jubiliejuje Romoje 1987 m. birželio mėn. 11-13 d. 

PROGRAMA: 
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. 

šv. Tėvo sekmadieninės mišios Šv. Petro bazilikoje. 

Iškilmingas banketas Sant'Angelo pilyje ir lietuviškoji religinė 
meno paroda. 

KAINA: PLANAS A iš Čikagos $1200, iš Los Angeles $1350, (* $1150) 
PLANAS B iš Čikagos $1000, iš Los Angeles $1150, {* $ 950) 
PLANAS C iš Čikagos $ 825, iš Los Angeles $ 975, (* $ 775) 

* Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto. 

KAINA (nakvojant dviese kambaryje) įskaito: skridimo kainas, viešbučius, pusryčius, visas 
susisiekimo išlaidas, banketas. 

DĖMESIO! Kas sudarytų dvylika keliautojų grupę — gaus apmokamą kelionę. (Skris veltui). 

Taip pat siūlomos antros savaitės kelionės; 
1. Liurdas / Paryžius 
2. Viena / Miuncheną / Budapeštą ir 
3. į šiaurės Italijos miestus 

Taip pat siūlomos vienos dienos ekskursijos: 
1. Florencija 
2. Assissi 
3 Tivoli ir 
4. Neapolis / Pompeii / Sorrento 

RSVP Dėl informacijos skambinkite (312) 436-5566 (Illinois) ir 
1-800-331-3903 (Kitur). Arba rašykite šiuo adresu; 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS 
2636 W. 71 st Street 
Chicago, IL 60629 

* Norintieji registruotis turi įmokėti $100 00 „deposit" ir siųsti aukščiau minėtu adresu. 

* * Atskiros ekskursijos ir antros savaitės kelionės, neįskaitomos į aukščiau minėtas kainas. 

Skrendame ..ALITALIA" lėktuvais. 

NEW YORK BY OVVNER 
NIGHT CLUB CATERING BUSINESSES AND BUILDING FOR SALE 

16,000 SF building m pnme VVestchester County. N.Y. busmess district with/3 
thriving casli busirtesses. Full \\quor license. NYS Lotto Opposite newly approv-
ed $300 Million Lux condo-office comp)ex Asking $3 5 mm Will Nego per cash. 
Responsible principais only Call or write John Lalli, 51 VVest 52nd Street, 

- New York City, N.Y. 10019. 212/975-1522. 

ta mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

FOR SALE BY OVVNER 
St. Turibius parish 3 bdrm., brick. 

very clean Georgian. 1 Vį baths. new 
carpeting throughout. 1 car brick 
garage. 

585-7195 

GERAS MŪRINIS NAMAS 
2 gražūs butai po 5 kamb. 

Kabinetinės virtuvės. Keramikos 
vonos. įrengtas sausas rūsys Baras. 
Garažas. Prie 72 ir Richmcnd. 

P. ŽUMBAKIS 
778-6916 

SAPNAI PILDOSI 
Pamatykite šitą namą ir jūsų sapnas 

išsipildęs. Truputį j vakarus nuc Orland 
Pk labai gražioje apylinkėje arti visko, 
net Lietuvių būsimojo centro, jau bai
giamas statyti ant didelio sklypo 10-ties 
kamb , su pilnu skiepu, 3 maš. garaž . 
neregėto grožio, erdvumo, bei pato
gumo, tikrai moderniškas namas. Kaina 
$199.900. Kalbėkite su savininku kode! 
taip pigiai. 

Tel. (312) 460-3824 po 7 v.v. 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

išnuomojamas namas su garažu 
BRIGHTON PARKO apylinkėje suaugu
siems. Skambint vakarais nuo 8 iki 10 vai. 

523-5291 

HELP VVANTEO 

HICKORY FARMS 
SEASONAL SALES 

Part time positions available. Flexi-
ble hours, 20 percent employee dis-
count. Above minimum starting pay. 
Apply in person 

YORKTOVVN CENTER 
• MUŠT REAO & SPEAK 
FLUENT ENGLISH • 

E/O/E M/F/H/V 

PERSONALS 

PAGEIDAUJA JSŪNYTI 
Laimingai vedusi pora domisi naujagimio 

įsisūninimu Bus auginamas meilioj, lai
mingoj, saugioj šeimoj Sumokės medi
cinos ir advokato išlaidas. Visa informacija 
kofidenciali. Šaukti angliškai 

957-2591 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208Vi VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, 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 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
šeštadieniais pagal susitarimą 

GnlUKL, KMIECIK REALTORS 
* l 7922 S. POLASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Nuostabus naujas Forester modeli* 
Timberline rajone. Specialios papildomo! 
detales atskiria š( namą Dideli 4 miegam. 
2V2 prausyklos, šeimos kamb. su židiniu ii 
baru Didele virtuvė, katedros lubos saltone 
ir valgomajam Rūsys. Šaukite dėl detalių 
$126,900 

Švarus mūrinis Cape Cod! 4 miegam., 2 
maš. garaž. ant didelio sklypo Puikus 
namasdide.ei šeimai. Patogioj vietoj. Tiktai 
$86,500!! 

OI»ūk & Co. Realtors 
1180 State St., l emom, IL 
i'57-V100 - -

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
Prie Lemonto, 4 miegam.. 2 prausykl, 

židinys, ąžuolines grindys, spec pritaikytos 
užuolaidos ir visi nauji kilimai. Užbaigtas 
rūsys, 2 maš. garažas. 1 akras miško su 
upeliu. Taksai — labai maži. Skambinkite 
(815)838-3278. 

No. 725 — Puikus 25 m. mūrini* 3 
miegam, namas Užbaigtas rūsys su baru. 
2 maš. garaž.. didelis kiemas vaikams, 
graži virtuvė. Centrinis oro vėsint., naujas 
stogas. Geresnis už naują, žema kaina. 
Daug priedų. Šaukite dabar. 

No. 723 — Pravažiuokite, bet ne
trukdykite. 6410 S. Troy — 6 kamb. mū
rinis su 3 dideliais miegam.; pertaisyta 
prausykla. Visur nuo sienos iki sienos kili
mai. Nauja šiluma ir centrinis oro vėsin
tuvas Naujai išdažytas. 2 maš. garaž. 'su 
auto atidaromom durim. Galimybė 4-tam 
miegam Labai švarus ir geram stovyje 
Paskubėkite — šaukite dabar. 

No. 681 — 83 h- California. 5 kamb. 
mūrinis. 2 dideli miegam., 11/2 vonios, puiki 
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu 
įvažiavimu į 2 maš garažą. Labai švarv? 
ir geras pirkinys. Šaukite dabar! 

No. 714 — Brightone 3 butai. 3 butų 
mūrinis su 5 kamb. ir 2 miegam kiek
vienam bute Ištisas rūsys. Nuomininkai 
apsimoka šilumą. Geras pajamų nešėjas 
prie 43-čios ir California. Skubinkite .ir 
šaukite dabar. 

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

No. 688 — 69-os k Pulaski apyf. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas Daug priedų. Labai švarus. 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambmkfl)e 
dabar. 

No. 703 — 58-ta 81 St. Louis apyf. 
Giminingai šeimai arba pajamoms 5 kamb. 
mūrinis namas. 2 miegami savininkui. 
Moderni virtuvė ir vonia. Gražus 3 kamb. 
butas rūsyje pajamoms 2 maš. garažas. 
Geras pirkinys. Skambinkite dabar 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai Didelis porčius 
prieky Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
guette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš garažas Po susirinkimo nuomos. 
tiktai ?60 dol per mėnesj mokestis už 
nam-} Skubėkite, skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo Įve'tmimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

file:////quor


A.A. KĘSTUTIS K. 
JANULAITIS 

Gyvenime t a ip Aukščiau
siojo sutvarkyta , kad žmogus 
gimsta, suauga, išaugina savo 
Šeimą ir, a t l ikęs gamtos jam 
paskirtas pareigas, miršta. 
Bet gyven imas ne visada eina 
gamtos jam nus ta ty tu keliu. 
Daug kartų pasirenkamos 
aukos, kurios tik pražydusios, 
kaip tikėti, a r Aukščiausiojo 
taip skirta a r likimo ranka , 
dažnai nebeleidžia atl ikti tų . 
darbų, kuriuos j i s buvo numa
tęs, kurių atl ikimui j is buvo 
pasiruošęs. 

Toks l ikimas 'Atiko ir jauną 
Kęstutį, kuriaiii nebebuvo 
leista paruošti gyvenimui savo 
atžalyno. 

Taip spalio 8 d. Chicagą 
pasiekė l iūdan žinia, kad 
Kęstutis Kazimieras, Salomė
jos i r Vy tau to Janulaičių 
sūnus, s ta iga mirė Califor-
nijoj. 

A.a. Kęstut is Janu la i t i s 
gimė Lietuvoje, 1943 metais . 
Mokyklas l a n k ė Chicagoje ir 
Illinois universitetą Urbano-
je . A t s i l y g i n d a m a s j į 
priglaudusiam kraštui , karinę 
prievolę atl iko Vietname, kur 
buvo sužeistas. Nuolat iniam 
gyvenimui įs ikūrė Californi-
joj. 

La ido tuv ių i š v a k a r ė s e , 
paskutini k a r t ą aplankyt i a.a. 
Kęstučio p r i s i r i n k o p i l n a 
laidotuvių kop lyč ia K a n . V. 
Zakarauskas pravedė maldas , 
o agr. A. Š a n t a r a s jausmingu 
žodžiu atsisveikino su Kęstu-

" čiu. J i s pa lyg ino žmogaus 
gyvenimą su rytą tekančios, o 
vakare besileidžiančios saulės 

A.a. Kęstutis J a n u l a i t i s 

keliu. Ir kaip skaudu, kada ta 
saulė, vos pakilusi į dienos 
vidurį, s taiga ap tems ta . Spalio 
11d . didžiulė automobilių eilė 
lydėjo Kęstutį į Marąuette 
Parko Švč. M. Mari jos Gimi
mo lietuvių parapi jos bažny
čią. Mišias a t n a š a v o k a n . V. 
Zakarauskas , o solo giedojo 
operos solistas J o n a s Vazne-
lis. Amžinam poilsiui atsigulė 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se, greta savo senelių. 

S k a u d u b u v o ž iū rė t i į 
laidotuvių dalyvių liūdesio 
aptemdytus veidus ir daugelį, 
bebraukiančius a ša rą . Bet kas 
supras tėvų širdies skausmus, 
ž iū r in t į s ū n a u s k a r s t ą , 
leidžiamą kap inėse į duobę? 

Ignas Petrauskas 

TREJŲ METŲ 
POLITINĖ KALINĖ 

Ar atsiras žmogus, į kurį ji būtų iškeista 
Sovietų Sąjungos diktatoriai, 

neišskiriant nė paskutiniojo, o 
. ypač pa ta ikūna i pavergtuose 

kraštuose, praradę žmogiškumą, 
tautinę savigarbą, ir po 70 m. 
bando pasaulį maitinti šlykščiais 
melais, tikėdamiesi, kad tuo jų 
skęstantis režimas bus išgelbėtas. 
Koktu, kai meluoja e i l in is 
žmogus, bet tiesiog šlykštu da
rosi, kada melų srautas liejasi iš 
jaunimo auklėtojų, mokslo žinio-

. mis apsišarvavusių intelektualų, 
raudonosios imperijos vairuotojų. 
Kartais jiems pavyksta užsie
niečius suklaidinti, bet dažniau
siai tuojau a r kiek vėliau jie su
gaunami netiesą sakant. Turbūt 
pasaulyje niekur nėra tiek dva
sinių skurdžių, kiek Sovietų 
Sąjungoje. Ta i sovietinio 
komunistinio režimo produktas. 

Paskutiniuoju metu ameri
kiečių žurnalistų akys nukrypo į 
trejų metų estai tę Kaišą Rand-
perę, gyvenančią Taline, pa
vergtos Estijos sostinėje. Apie ją 
plačiai rašo žurnalistas Steve 
Godstein dienraštyje „The Phila-
delphia Inąuirer" rugsėjo 28 d. 
laidoje. Reportažui medžiaga su
rinkta iš dviejų šaltinių: į Švediją 
pabėgusio tėvo Valdo Randpere ir 
dabar Taline Kaišą globojančios 
senelės Hilja Uuskula. Su Valdu 
kalbėtasi telefonu, o Hilja slapta 
buvo aplankyta amerikiečio ko
respondento ir su ja buvo padary
tas interviu. 

Apie Valdą Randpere ir jo Esti
joj plačiai žinomą dainininkę 
žmoną Leilą Miller 1984 m. buvo 
plačiai rašoma ir mūsų spaudoje. 
Minėtų metų rugpjūčio mėn. 
kultūrinių mainų dėka jie abudu 
lankėsi Helsinky, Suomijoj. Lais
valaikio metu pasišalino nuo 
grupės ir, padedant estui, kuris 
buvo vedęs švedę, laivu pavyko 
pabėgti į Stokholmą ir ten gauti 
politinę globą. Betgi antrajame 
Baltijos jūros krante liko jų tada 
vos vienerius metus peržengusi 
dukrelė Kaisa. Nuo čia ir pra
sidėjo tėvų kova su sovietiniais 
despotais dėl mergaitės atsiga-
benimo i Švediją. Randperes, 
remdamiesi Helsinkio susitarimu 
ir kitomis žmogaus teisių sutar 
timis, kuriose aiškiai pabrėžta, 
jog tėvai turi teise pasiimti bet 
kur esančius vaikus, reikalavo, 

kad sovietai j i ems at iduotų 
dukrelę. Švedijoj esančio rusų 
konsulato tarnautojas pareiškė, 
kad Kaisos tėvai niekada nebe
matys. Ginčams dėl vaiko tęsian
tis toliau, sovietai Valdą Randpe
re apkaltino, kad jis varąs Švedi
joj antikomunistinę propagandą. 
Betgi žadėjo viską dovnoti, jei jis 
pasirašys pareiškimą, jog tai daro 
Amerikos CIA pareigūnų spau
džiamas. Randperei atsisakius 
patenkinti sovietų reikalavimus, 
j ie visokiais būda i s pradėjo 
persekioti tėvynėje esančius arti
muosius ir Ta l ine ne t ėmė 
skleisti gandus, kad abu Rand
peres žuvo automobilio nelaimėje. 

„Mums kelio a tga l nė ra" , 
pareiškė Valdas amerikiečių žur
nalistui. „Jei grįžtume, mane nu
žudytų, o Leilą pasiųstų į darbo 
lagerį". Anot jo, dar yra daug 
žmonių, nesuprantančių, kaip 
sunku yra pabėgti iš Sovietų 
Sąjungos, net paliekant vaiką. 

Kaisos atidavimo reikalą tė
vams šiuo metu stipriai judina 
Amerikoj ir Vakarų Europoj 
gyvenantys estai . Į jų eiles 
jungiasi JAV-bių politikai ir 
aukšti vakariečiai pareigūnai. 
Randperėms gavus Švedijos 
pilietybę, spaudimas dar labiau 
padidės. 

Šių metų vasarą pas močiutę 
Uuskulą atėjo nepažįstamas žmo
gus ir pranešė, kad su ja nori 
pasikalbėti amerikietis žurnalis
tas. Pasakė ir datą. Moteriškei tai 
buvo didelė staigmena ir kartu 
savotiška rizika, nes jos butas 
nuolatos KGB agentų buvo ste
bimas, telefoniniai pasikalbė
jimai slapta klausomi. Visgi 
laimingu sutapimu žurnalistui 
praėjusio rugsėjo mėn. pavyko 
pasimatyti su Uuskula. 

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
prieš dukrai ir žentui pabėgant į 
Švediją, ji gana gerą darbą turėjo 
mėsinėje — buvo vedėjo pavaduo
toja. Dirbdama pr ie maisto, 
nelegaliai galėjo padėti ir kitiems 
žmonėms. Nurodė ir vieną 
pavyzdį. Dukterėčiai, norinčiai 
ištekėti už suomio, sovietai 
nedavė išvažiavimo vizos. Uusku-
lai vienam politrukui pakišus 
gerą gabalą mėsos, reikalai 
greitai buvo sutvarkyti. Minė
tiems asmenims pabėgus į Šve-

Laiškas 

A P I E „AUKSINIO 
SAULĖLEIDŽIO 

J A U N U O L I U CENTRĄ' 

P a s k a i č i u s „ D r a u g e " E. 
Barškėtienės laišką, Jaunimo 
centro valdyba nutarė informuoti 
visuomenę apie vienos „Gran
dies" šokėjų grupės repeticijų 
padėtį Jaunimo centre. 

Nežinome, iš kur „Grandies" 
ansamblio vadovė ir ansamblio 
tėvų komitetas sugalvojo, kad 
Jaunimo centre nėra vietos. Nė 
vienas iš valdybos narių to nėra 
pasakęs. Priešingai, Jaunimo 
centras Chicagoj yra atviras vi
siems ir visos grupės mielai 
kviečiamos, žinoma, prašome 
taikytis prie Jaunimo centro 
tvarkos ir laiko. Negalėtume 
p a s a k y t i , kas buvo ir k u r 
repetavo „Grandies" ansamblis 
pr ieš daugel į metų . nes ši 
valdyba vadovauja Jaunimo cen
trui t ik antrus metus. 

Šiuo metu repetuoja „Ateities" 
šokėjų grupė trečiadieniais ir 
viena „Grand ies" ansamblio 
grupė, kuriuos suvežą tėvai iš 
plačiai išsisklaidžiusios Chicagos 
ir p r iemiesč ių , a n t r a d i e n i o 
vakarais . Neteko matyti tas 
grupes šokant nei koridoriuj, nei 
vest ibiuly. Tiesa, ansambl io 
vadovė pabandė vieninte l į 
penktadienio vakarą sekmadie
niais repetuojančiai grupei, kuri 
suvažiuoja pat i , ir daug iau 
nepasirodė, nors mažoji salė buvo 
užsakyta ir laikas paskirtas nuo 
6 vai. iki 10 vai. vak. Nepasirodė 
ir net nepaskambino Jaunimo 
centro vadovybei, kad galėtų 
panaudoti šias patalpas kitam 
tikslui. 

Jėzui tai ir Jaunimo centro 
administracija laikosi nusista
tymo, kad Jaunimo centras yra 
Chicagos lietuvybės lopšys ir 
atviras visiems kultūriniams vie
netams, tautinių šokių grupėms, 
organizacijoms, chorams, ar tai 
būtų jaunimo ar vyresnio am
žiaus grupės. Šiuo metu Jaunimo 

centro patalpom,* naudojasi 
kelios šeštadieninės mokyklos, 
Pedagoginis institutas, Liet. 
tyrimo centras, tautinių šokių 
grupės, ansambliai, jaunimo or
ganizacijos. Visi patenkinti Jau
nimo centro švara, tvarka, patar
navimu. Neteko girdėti nusi
skundimų, išskyrus vieną „Gran
dies" šokėjų grupe, kuri reika
lauja kažkokių ypatingų sąlygų 
ir privilegijų. 

Kad darbas vyktų sklandžiai be 
trukdymų ir nesusipratimų, Jau
n imo centro administracija 
planuoja patalpų naudojimą ir 
reikalauja tvarkos, kurios jokiu 
oūdu nenori pripažinti viena 
„Grandies" šokėjų ;;rupė. 

Eug. Baršketienė be reikalo 
priekaištauja dėl jaunos Dariaus 
ir Girėno mokyklos vaikų darže
lio mokytojos, nežinodama pa
grindinio fakto, kad šeštadieniais 
J aun imo cen t ro k l a s ė s y r a 
mokyklos vedėjo a r direktoriaus 
dispozicijoje ir t ik j ie yra kompe
tentingi skirstyti klases, keisti 
patalpas, bet ne Jaunimo centro 
administracija. Taip, I. Smie-
liauskienė yra pasiaukojusi, bet 
komitetas užmiršta, kad įvairių 
organizacijų vadovai i r valdybos 
tap pat metų metais dirba veltui 
ir be jokio pasigarsinimo. Nema
nome, kad jų pasiaukojimas būtų 
menkesnis. 

J a u n i m o c e n t r o v a l d y b a 
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diją, ji tuojau buvo atleista iš dar
bo. Tas pats atsitiko ir su vyru. 
Nuo to laiko gyvena iš paveldėji
mo būdu gautų pinigų. Šiuo 
metu, amerikiečių pinigais verti
nant, dar turi apie 9000 dol. Jų 
užteks porai metų. Močiutė bai
minasi , kad , p in igams pasi
baigus, Kaisa gali būti at imta ir 
išvežta į prieglaudą. 

Pasakotoja nusiskundė, kad 
vyksta nuolat inia i t a rdymai . 
Politrukai grasina, jei Uuskula ir 
toliau kalbės apie pabėgusius, iš 
jos at ims Kaišą, o ją išveš į psi
chiatrinę ligoninę arba deportuos 
į Sibirą. J i aiškina, kad visai 
nebijo, koks bus jos likimas. Jai 
tik svarbu, kad nebūtų at imta 
dukraitė. Esant tokiai padėčiai, 
kaimynai vengia su jais palaikyti 
bet kok ius ryšius. Praėjusio 
liepos mėnesio trečią, Kaišai 
suėjus trejus metus, dėdė jai siun
tė pasveikinimo atvirutę. J i grįžo 
a tga l su užrašu: a d r e s a s 
nesurastas. 

Ka lbė to ja pa re i škė , kad , 
nežiūrint išgyventų sunkumų, ji 
jaučiasi laiminga, nes žino, jog 
pabėgusieji gyvena laisvajame 
pasaulyje. „Estai gal kentės 500 
m., bet vieną dieną vis tiek susi
lauks laisvės", pridėjo ji . Pri
minus, kad jos žentas optimis
tiškai t ikisi , kad ir jo duktė 
anksčiau ar vėliau augs laisvoje 
bendruomenė je . U u s k u l a , 
papurčiusi galvą, tarė: „Mano 
manymu ištraukti žmones iš čia 
yra t ik viena galimybė — iškeis
t i juos į šnipus, kaip buvo 
padaryta Nicholas Daniloff at
veju. Bet kas gi norės mažą 
mergytę keisti į šnipą?" 

Įdomūs du dalykai. Ką sovietai 
darys su drąsia, tauria Estijos 
patriote ir ar jie atlaikys vis didė
j an t į spaud imą dėl Ka i sos 
išleidimo į Švediją. Visa tai paaiš
kės ateityje. 

Ilgu straipsniu buvo praplėšta 
jau susenusi sovietinio režimo 
kaukė ir stipriai apdraskytas jų 
melagingas mitas, jog Sovietų 
Sąjunga yra humaniškiausias 
k raš tas pasaulyje. Reportažą 
turėjo progos paskaityti apie mili
jonas žmonių. 

B . V. 

DEŠIMTIES IR DVIDEŠIMTIES 
METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. 
Leonidą ir Valerijonas 

SODEIKAI 
Su giliu skausmu širdyse minime mylimų tėvelių mirties 

sukaktis: Mainytės 10 metų. Tėvelio 20 metų. 
Už jų sielas bus utnašnujamos šv. Mišios S.m. spalio 

men. 26 d. 10:30 vai. ryto Šv. Ant ano parapijos bažnyčioje, 
Cicero je. 

Prašome Kimii^s ir draugus mūsų brangius tėvelius 
prisiminti savo maldose. 

Esame dėkingi visagahui Dievui už didžią tėvų meilę 
mums ir dėkojame -Jam už džiaugsmą ir skausmą, kuris 
mūsų šeimą jungia. 

Liūdintys — Duktė, 4 sūnūs ir jų šeimos. 

Netikėtai mirus 
brangiam vyrui ir tėvui, teisininkui 

A.tA. 
KAZIUI JANKAUSKUI, 

Jo žmomi dr. MARIJAI, sūnums dr. KAZIUI su šei
ma ir dr. SAULIUI reiškiame gilią užuojautą i r drau
ge gedime. 

Lietuvos Dukterų draugija 
Detroito skyrius 

A.tA. 
KAZIMIERUI JANKAUSKUI 

mirus, lifidėdami tariame: „Viešpatie. sut«;ik r a m i n a n 
čios pag-: )dos jo artimiesiems — žmon;i i M A R I J A I , 
Detroito At-kų moksleivių Mindaugo kuopos globėjai , 
sūnums — dr. KAZIMIERUI su š e i m a ir dr. SAU
LIUI". 

Detroi to Ateitininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

u4 
Qu a tt e r I y 

aee us for 
tyQtf.'& financing, 

AT 0UR 10W RATO 
ITM O f l > a v V f . , . . 
IT V O U B i N C O ^ f 

Mutual FederaĮ 
Savmgs and loan 

2212 VVESTCERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60606 
P*ter Kazanautkas, f f m. Ui.. 647-7747 

KX»»l ft»n.Tu«.r<l.»-4 Wmj&+ M t . +-1 

SFRVING C HI/ ACOf. AND SINCE 1665 

A.tA. 
ALGIMANTAS BANYS 
Gyve'.io Chicagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. spalio 23 d., sulaukės 56 m. amžiaus. 
Gijja/; Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pa ai liko dideliame nuliūdime žmona Valentina; duktė 

Lorett a; 2 sūnūs: Jayson ir Algimantas su šeima; motina Ele
na; brolis Rimas su šeima; uošvienė Ona Martinkienė; 
s e s e r s ios Aldona ir Onutė su šeimomis ir kiti giminės, 
draujrai ir pažįstami. 

K ū n a s bus pašarvotas Petkaus Marųuette, 2533 W. 71 
St., if.oplyčioje, penktadieni nuo 4-9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 25 d. Iš koplyčios 
10:riO vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nul>dėtas į Šv. Kazimiero 
lie t uvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
ti imus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė , sūnūs , mot ina ir brolis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-234:"). 

Mūsų buvus iam Švėkšnos „Saulės" gimnazijos moky
tojui 

A.tA. 
JONUI DANIUSEVICIUI 

mirus , š i rdingai užjaučiame buvusią mūsų mokytoją 
ONĄ JASAITYTĘ-DANIUSEVICIENĘ, dukrą SIL
VIJĄ, sūnus VYTAUTĄ ir STASĮ. 

Buvę Švėkšnos 
„Saulės" gimnazijos mokiniai. 

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 — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t — T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y M P a l o s H i l l s , I l l inois 

T e l . — 9 7 4 - 4 4 1 0 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Laikrodžius pasuk t i 
vieną valandą atgal reikia 
nuo ateinančio sekmadienio, 
spalio 26 d. Geriausia laikro
džius pasukti iš vakaro, einant 
gulti, nes pamaldos bažny
čiose, eismas ir prekyba bus 
pagal žiemos laiką 

x Poezijos k o n k u r s u i 
Lietuvos krikš6onybės jubi
liejui paminėti iki šiol gauti 
trys poezijos rinkiniai ir du 
eilėraščiai. Rinkiniai: Miglos 
slapyvardžiu pas i rašy tas 
„Sugrįžk dar niekad neišė
jęs", Ados „Ženklai medžiuo
se" ir liepsnos „Aukurai ir 
altoriai". Jaunimui skirtoje 
kategorijoje atėjo du eilėraš
čiai: Svajonės „Kristau, mano 
šviesa" ir A. Sruojos „Kris
taus atėjimas Iietuvoj". 
Paskutinis t e rminas rin
kiniams arba eilėraščiams 
siųsti yra spalio 31 d. (pašto 
antspaudo data; — 7132 S. 
Mozart. Chicago, IL 60629. 

x Chicagos skaučių tun
ta i šį sekmadienį, spalio 26 d., 
3 vai. p.p. lietuvių Tauti
niuose namuose rengia rašy
tojos Sofijos Kymantaitės-
Čiurlionienės 100 m. gimimo 
sukakties minėjimą. Bus 
Dabos Sruogaitės-Bylaitienės 
paskaita ir meninė programa. 
Ten pat bus ir S. Čiurlio
nienės raštų, nuotraukų ir kt. 
parodėlė. Po minėjimo — 
kavutė. Visi kviečiami. 

x Juozas Pečiul is iš Mar-
quette Parko neatsargaus 
vairuotojo buvo sunkia i 
sužeistas Dan Ryan greitkely. 
Jis kritiškoj padėty pagul
dytas Cook County ligoninėje. 

x „Techn ikos Žodis" , nr. 
3, išėjo iš spaudos. Numerį 
redagavo V. Jautokas. tech
niškai prižiūrėjo J. Rimkevi
čius, V. Jautokas ir A. Vitkus. 
Yra daug straipsnių, įdomių 
inžinieriams ir architektams. 
Šiame numeryje rašo K. Bur
ba, J. Danys. A. Kizlauskas. 
M. Šilkaitis, E. Arbas apie 
archit. S. Kudoką ir kt. Nume
ris įdomus, ypač įdomus 
(kažin ar kalbiškai tikslus) 
straipsnis R. Vaido apie tech
nišką terminologiją, bet geras 
pats bandymas. 

x Lietuvių Opera nuošir
džiai prašo grąžinti laimin
gųjų bilietų šakneles, kurie dar 
jas nesugrąžino ir dėkoja 
tiems, kurie jau atsiuntė. 
Operos laimingųjų bibetų 
traukimas bus lapkričio 22 die
nos vakarą Tautinių namų 
salėje operos baliaus metu. 
Šiuo būdu jūs padėsite išlai
kyti savo operą. Visas pelnas 
skiriamas naujos operos pa
statymui. 

(pr.) 

x Lietuvių fotografų meti
nės parodos atidarymas bus šį 
penktadienį, spalio 24 d., 7:30 

. vai. vak. Čiurlionio galerijoje. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(pr.) 

x Dėmesio! Humoristas 
aktorius Vitalis Žukauskas 
atvyksta į Chicagą ir spalio 25 
d., šeštadienį, 7:00 v.v. 
Jaunimo centre Lietuvių Fon
do bankete visus pralinks
mins. Nepraleiskite progos. 
Bilietus galima įsigyti L. 
Fonde - 3001 W. 59th St. ir 
šeštadienį prieš banketą . 
Kaina 15 dol.. arba įnešę 100 
dol. į L. Fondą gaus vieną 
svečio bilietą. 

(sk.) 

x Ieškau pirkti knygos 
„Ant Ribos", autorius R. 
Spalis . Mokėsiu t r igubai . 
Skambinti: 247-0582. 

<sk.) 

x Mari jon ų b e n d r a d a r 
bių s ą j u n g o s Chicagos 
apskr i t i es m ev'.inis paren
gimas bus lapkričio 2 u.. 
sekmadienį. Lošimo popietė 
bus 1 vai. Marijonų vienuo
lyno salėje, 6336 iw. Kilbourn 
A ve. Valdyba ir š ventės komi
sija deda visas pastangas , kad 
popietė būtų sėkminga. Taip 
pat gražių dovanų bus laimin
giesiems. Visus kviečia 
atsilankyti ir praleisti smagią 
popietę. 

x „ S o u t h t o w n Econo-
m i s t " spalio 22 d. laidoje 
išspausdino išsamų s .raipsnį 
apie dail. ses. Mercedes, Šv. 
Kazimiero seserų vien uolijos 
narę, jos meną ir laimė jimus. 
Taip pat įsidėjo ir jos nuotrau
ką. Ses. Mercedes dalyvauja 
parodose, ji dažnai pie£ ia ir 
žurnalo „Laivo" viršeliu;? ar 
iliustracijas. 

x D r . P e t r o V. Kisiel i a u s 
laiškas redakcijai išspaust.'in-
tas „Chicago" žurnale spal io 
nr. La i ške dr. Kisieli us 
primena skaitytojams rugpj ū-
čio mėn. pasirodžiusio straip s-
nio autorių, kad s t raipsnis 
turėjo tam tikrų netikslumų. 
Ben Joravsky parašė straips 
nį „A Moment of Truth" ir 
apraše Martin Luther Kinjj 
apsilankymą Chicagoje prieš 
20 metų. Kisielius rašo, jog tei
gimas, kad lietuviai sudarė 
didžiąją Chicago Lawn gyven
tojų dalį, yra netiesą. Jis 
priminė, kad lietuviai prieš 20 
metų neprisidėjo prie rasistų 
demonstracijos, kuri įvyko po 
King žygio į Marąuette Parką. 

x A k t o r ė La ima Šula i -
ty tė skaitys ištraukas iš jau
nųjų poetų kūrybos „Ateities" 
akademinio savaitgalio atida-
romojoj vakaronėj lapkričio 7 
d. 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Vakaronėj sutin
kama Ateities literatūros fon
do išleista knyga „Keturi" — 
jaunųjų poezijos rinkinys. 

x Už a.a. M. V a r n i e n ė s 
sielą šv. Mišių laike, 8:30 v.r. 
spalio 26 d. Jėzuitų koplyčioje 
giedos žemaitės A. Underienė, 
B. Stravinskienė ir D. Vara-
neckienė, B. Pakštas rageliu 
atbks „Raudą", vargonais 
lydės A. Eitutytė. Minėjimas 
su paskaita Jaunimo centro 
posėdžių salėje. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

x L i e t u v a i t ė o p e r o s 
ž v a i g ž d ė solistė Marytė 
Bizinkauskaitė, prieš išvyk
dama dainuoti sunkią Fior-
diligi rolę Mozarto operoje 
Cosi fan tutte" Californijos 
o p e r o j e , C h i c a g o j e d u o s 
Koncertą Marijos salėje lapkri
čio 2 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 

x E l e n a Wait, Jobet. 111.. 
Joe Mikulis, Cicero, 111., K. 
Stepšys, Grand Rapids, Mich., 
Will Sumilla, Trumbull, Ct„ 
MA. Karsas, Sudbury, Mass., 
Aleksas ir Laima Kulniai, 
Rancho Palos Verdes, Cal„ 
Petras Petrušaitis. Racine, 
Wisc., Petras Klimavičius. 
Worcester, Mass., įvairiomis 
progomis parėmė „Draugą" po 
10 dol. auka. Labai dėkojame. 

x C h i c a g o s Angli jos lie
tuvių klubo rudens balius 
įvyks šį šeštadienį, spalio 25 d. 
7 vai. v.. Šaulių salėje. Meni
nę programą atliks Linda Bur
bienė. Šokiams gros Gintaro 
orkestras. Dėl informacijų 
skamb. 778-2615. 

(pr.) 
x L e m o n t o LB rudens 

b a l i u s įvyks šeštadienį , 
lapkričio 8, Old Oak Country 
Club. Vakaras prasideda 6:30 
Bus skani karšta vakarienė, 
linksma meninė programa. 
Šokiams gros „Vyčio" orkes
tras. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti ir linksmai praleisti 
vakarą. Bilietų kaina 20 dol. 
(studentams 15 dol.). Stalus 
galima rezervuoti skambi 
nant 257-673** arba 257-7071. 
Laukiame!! 

(sk.) 

PLB Vasario 16 gimnazijai reįiti centrinis komitetas. Iš kairės sėdi:. V. Šilienė, I. Biskienė, K. 
Milkovaitis. N. Ambrozaitytė ir B. Jasaitienė; stovi: S. Daulienė, J. Zygas, R. Vaitys. A. 
Mačienė. M. Marcinkienė ir A. Juodvalkis. 

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBOS 46 SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
4 6-asis suvažiavimas įvyko 
.vpalio 18 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose Chicagoje. 
Svi važiavimą atidarė Altos 
pinnininkas Teodoras Blins
trubas. JAV himnas sugie
dotas vadovaujant sol. Alg. 
Brairiui. Pirmininkas T. Blins
trubas, sveikindamas garbės 
sveči us, Altos delegatus, 
skyriij atstovus ir visus kitus 
dalyvius, atvykusius į 46 Al
tos suv ažiavimą, pabrėžė, kad 
š iame s u v a ž i a v i m e bus 
apžvelgei praėjusių metų dar
bai ir iiptarti ateičiai nauji 
uždavinį ai. Pakvietė dalyvius 
atsistojus' susikaupimo minu
te pager bti mirusius Altos 

x l i e tuv iu mokytojų są
junga ruo^i a mirusiųjų moky
tojų paminėj imą lapkričio 2 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios už 
mirusius mokytojus bus Jėzui
tų koplyčioje 1 1:15 vai. r. Po to 
pats minėjimą:? Jaunimo cent
ro posėdžių kambaryje. Kvie
čiami visi mok:/tojai *r jų šei
mos n a r i a i d a l y v a u t i . 
Minėjimas už si baigs bendra 
kavute. 

x Sol. M a r g a n ta i r Vaclo
vas Monikai, An t a n a s Pleš-
kys, Chicago, 111 , „Draugo" 
apsigynimo fondui atsiuntė po 
50 dol. aukų Nuoširdus ačiū. 

x Vladas Gar ben is ir 
Bronė Augus taus k ienė , iš 
Chicagos, „Draugo" apsigy
nimo fondui atsiuntė po 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Bronius Kviklys , Chica
go, 111.. atsiuntė čekį 1 00 dol. 
vertės „Draugo" apsigynimo 
fondui. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Albina P r u n s 
kienė, Chicago. 111., mūsų 
garbės prenumeratorė, n .iošir-
di „Draugo" rėmėja, užprenu
meravo vieneriems met ams 
„Draugą" savo dukrai Mari
jai, gyv. Floridoje, ir per 1-uin. 
J. Prunskį įteikė 100 dol auką 
„Draugo" paramai, kadangi 
dėl kitų priežasčių nega.lėjo 
dalyvauti „Draugo" bankete. 
Nuoširdus ir didelis ačiū mūsų 
mielai rėmėjai. 

x Antanas Gaurys , Shaw-
bridge, P.Q., Kanada, su 
p r e n u m e r a t o s mokesč iu 
atsiuntė ir 47 dol. dienraščio 
paramai. Ant. Gaurį įrašome , 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už mielą paramą labai dėkc-
;ame. 

x Vytas Vi lč iauskas , Ros-
vvell. N.M.. grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

darbuotojus. Jautrią ir patrio
tinę invokaciją sukalbėjo 
Altos informacijos vadovas 
kun. dr. Juozas Prunskis. 

S u v a ž i a v i m o d a l y v i a i 
priėmė iš anksto nustatytą 
darbotvarkę. Pagal priimtą 
darbotvarkę į prezidiumą 
pakvietė inž. Alf. Shukį, St. 
Petersburgo atstovą, VI. Šoliū-
ną, Chicagos Altos tarybos 
pirmininką Antaną Norų, 
Detroito organizacijų ats
tovą, Clevelando Altos sk. 
pirmininką Alg. Pautienį ir 
Rockfordo Altos skyriaus 
pirmininką Stasį Surantą. Į 
sekretoriatą pakvietė dr. P. 
Vytautą Dargį, Ed. Jasiūną ir 
Vikt. Kažemėkaitį, į rezobuci-
jų komisiją — dr. Joną Valai
tį, dr. VI. Šimaitį, Viktorą 
Naudžių, Antaną Skiriu, Pet
rą Ąžuolą, Andrių Juškevičių 
ir Oną Jokūbaitienę, į manda
tų komisiją — Petrą Bučą, 
Ireną Blinstrubienę ir Mariją 
Barienę. Prezidiumą sekre
toriatą ir pasiūlytas komisijas 
suvažiavimo dalyviai patvir
tino. 

Suvažiavimą sveikino Vliko 
atstovas Vytautas Jokūbaitis, 
Šaulių s-gos atstovas Stepas 
Paulauskas, Amerikos Lietu
vių Tautinės s-gos atstovas 
Petras Bučas, Balfo vardu 
Marija Rudienė iškėlė Altos 
ryžtą, siekiant atstatyti Lie
tuvos suverenumą Džiaugėsi 
sutartina Altos i r Balfo veik
la. Lietuvių Krikščionių demo
kratų vardu pirmininkas inž. 
Antanas Rudis. K. Repšienė, 
Vyskupo P. Baltakio vardu 
sveikino New Yorko Altos 
skyriaus a t s tovas Petras 
Ąžuolas. St. Petersburgo sky
riaus pirmininkas inž. Alf. 
Shukis sveikindamas įteikė 
kun. Ad. Stasio, Elenos Deve-
nienės-Grigaitienės ir Myk. 
Karaičio aukas. Bostono Altos 
skyriaus vardu dr. Alg. 
Budreckis sveikindamas įtei
kė aukas Sandaros skyriaus — 
ir savo Chicagos Altos vardu 
VI. Šoliūnas įteikė auką. Ant. 
Marma sveikino spaudos 
klubo vardu. 

Sveikinimus raštu perskaitė 
Gr. Lazauskas. Sveikino vysk. 
V. Brizgys, kun. Ad. Stasys, 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardu Vytautas 
Kamantas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės vardu Alg. 
Gečys, E. Vengianskas Jūros 
Šaulių vardu, Detroito betuvių 
organizacijų vardu dr. Alg. 
Barauskas, Vyčių pirminin
kas V. Petrauskas, Pitts-
burgo Altos skyriaus vardu 
Pov. Dargi s, prof. J . Stukas, 
Albertas Misiūnas Vilniaus 
krašto lietuvių vardu. 

Pabaigus sveikinimus, 
mandatų komisijos vardu 
Petras Bučas pranešė, kad 
suvažiavime dalyvauja 44 

Altos valdybos ir tarybos 
atstovai, organizacijų atsto
vai, 10 skyrių atstovai, 3 
spaudos bendradarbiai ir 35 
svečiai. Iš viso suvažiavime 
dalyvauja 105 žmonės. 

Po to buvo -gana ilgas 
pirmininko T. Blinstrubo 
pranešimas. Baigus T. Blins-
trubui pranešimą, atvyko 
Lietuvos gen. kons. VI. Klei
za. J i s šiltais žodžiais pasvei
kino suvažiavimo dalyvius 
i r p a l i n k ė j o , k a d A l t o s 
skyriai Vasario 16 minė
j i m u o s e į n e š t ų d a u g i a u 
gyvumo ir minėjimo prog
ramas padarytų turininges
nes. 

Pagal priimtą darbotvarkę 
p r a n e š i m u s pada rė Altos 
pirm. pavaduotojas dr. Jonas 
Valaitis. Jis painformavo apie 
Jungt . Pabaltiečių komiteto 
veiklą. Washingtone daug dir
bama OSI bylų reikalais. 
Altos sekr. Gr. Lazauskas 
painformavo apie sklandų 
sekretoriato darbą. Apie 
informacijos pa rūp in imą 
spaudai, įvairioms įstaigoms 
ir a s m e n i m s praneš imą 
padarė kun. dr. J. Prunskis. 

Altos ižd M. Pranevičius 
pranešė, kad Altą nuo praeito 
suvažiavimo 1985 m. spalio 1 
d. ligi 1986 m. rugsėjo 30 d. 
turėjo pajamų 64,160.13 dol., 
išlaidų 61,853.41 dol. Kasos 
balansas 1986 m. spalio 1 d. 
56,887.49. Joint Baltic Ameri
can National Comittee parem
ti skirta 14,400 dol. 

Iždo globėjai V y t au t a s 
Abraitis, dr. Algirdas Budrec
kis ir Birutė Skorubskienė, 
pa t ik r inę Altos piniginę 
atskaitomybę, kasos knygas, 
išlaidų ir pajamų dokumentus 
pradedant 1985 m. spabo 1 d. 
ligi 1986 m. rugsėjo 30 d. rado, 
kad faktinas Altos kasos 
balansas iki š.m. spalio 1 d. 
yra 56,887.49 dol. Altos kilno
jamo ir nekilnojamo turto 
sąrašas (namas ir inventorius 
vertas 67,219.15 dol. Tuo būdu 
Alto aktyvas yra 124,106.69 
dol. 

Altos atstovas Washing-
tone dr. Jonas Genys savo 
pranešime apie JBANC veik
lą pažymėjo, kad Jungt. 
P a b a l t i e č i ų k o m i t e t a s 
Washingtone per metus turėjo 
18 posėdžių. Kasmet būna 
Altos estų ir latvių centrinių 
organizacijų vadovų suvažia
vimas. Jungt. Pabaltiečių 
komitetas daug dirbo, kol 
buvo p raves tas Pabal t i jo 
Laisvės dienos nutarimas. 

Po trumpų diskusijų visi 
pranešimai suvažiavimo daly
vių buvo priimti ir patvir
tinti . 

Skyr ių p r a n e š i m a i 
Skyrių pranešimus pradėjo 

So. Bostono atstovas dr. Aleir 

das Budreckis. J is pažymėjo, 
kad į So. Bostono Altos veiklą 
yra įsijungusi ir vietos JAV 
lietuvių bendruomenės apylin
kė. Jo manymu aukos, gautos 
vasario 16 d. minėjimuose, 
turėtų būti sunaudotos tik 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Kas skiria Vasario 16 d. 
minėjime auką Vasario 16d. 
gimnazijai paremti, kokiai 
knygai išleisti ar panašiems 
reikalams, jo nuomone, šitokiu 
būdu toks aukotojas Lietuvos 
laisvinimo bylos neparemia. 
A. Juškevičius painformavo, 
kad Cicero Altos valdyba turė
jo 10 posėdžių Aukų surinkta 
1520 dolerių. Organizuotas 
laiškų siuntimas aukštiems 
pareigūnams dėl OSI. Santy
kiai su organizacijomis geri. VI. 
Šol iūnas , Chicagos Altos 
sk. pirm., pranešė, kadskyriaus 
veikla gera ir gyva Iš Vasa
rio 16 minėjimo Altos cent
rui perduota 10,000 dol. Daly
vau jama Pavergtų tautų 
demonstracijose. Dirbama 
s u t a r t i n a i . C l e v e l a n d o 
pranešimą padarė inž. A. Pau-
tienis. Veikla aktyvi. Skyriuje 
dalyvauja apie 20 organiza
cijų. Vasario 16 proga pasie
kiama amerikiečių spauda ir 
televizija Detroito Lietuvių 
Organizacijų centrą sudaro 17 
organizacijų, pranešė apie tai 
Antanas Norus. Vietos dien
raščiai Vasario 16 proga rašė 
apie Lietuvą. Dalyvaujama 
kitų Pabaltijo tautų nepri
klausomybės minėjimuose. 
Hot Springs Altos skyriui 
atstovavo A. Bertulis. Skyrių 
sudaro beveik vieni pensinin
kai. Vasario 16 aukų surinkta 
845 dol. Pasiųsta gerokas skai
čius telegramų dėl K. Linno. 

A. Skirius informavo apie 
Los Angeles Altos -kyrių. 
Savo pranešime jis pe inėjo, 
kad buvo siųsti įaiškai 
kongresmanams dėl OSI. 
Altos centrui pasiųsta 4500 
dolerių. Amerikiečių laikraš
čiai įdeda lietuvių laiš-
kus.Dalyvaujama latvių ir 
estų minėjimuose. 

A. Vinikas pranešė, kad 
Lake, Ind„ apskr. Altos sky
rius minėjimams gauna radi
jo stotyje laiko apie Lietuvos 
reikalus. Turimas paradas. 
Išvakarėse dalyvauja legio
nieriai, miesto pareigūnai, o 
sekmadienį būna pamaldos, 
laisvės kovotojų atminimas, 
prakalbose dalyvauja kongre
so n a r i a i . J a m b a i g u s 
pranešimą, Altos pirmininkas 
T. Blinstrubas pasiūlė, kad 
Albertą Viniką ir Euphrosiną 
Mikužiutę, kaip pirmuosius 
Altos kūrėjus ir ilgamečius 
darbininkus, reiktų pakelti į 
Altos garbės narius. Suvažia
vimo dalyviai šiam siūlymui 
vienbalsiai pritarė ir jie buvo 
išrinkti garbės nariais. 

New Yorko Altos atstovas F. 
Ąžuolas pranešė, kad ypatin
gai geri santykiai su ukrainie
čiais ir su vietos bendruo
menės nariais. Aukos kasmet 
didėja Šiais metais Altos 
centrui pasųsta 1000 dol. 
Povilas Dargis kalbėjo apie 
Pittsburgą, kur Altos skyrius 
yra tiek senas, kiek ir Altą. 
Daugumas narių jau JAV-se 
gimę. Vasario minėjimuose 
jau reikia vartoti anglų kalbą. 
Tačiau nežiūrint to, nors ir 
vartojama anglų kalba, visi jie 
jaučia, kad jų kilmės šaknys 
glūdi Lietuvos žemėje ir jie 
jaučia didelius sentimentus jos 
nelaimėje visokeriopai padėti. 

V. Kažemėkaitis, Racine, 
Wisc., skyriaus vardu pranešė, 
kad jų mažas skyrius Ameri
kos Lietuvių Tarybai surinko 
2000 dolerių Altos centrui. 
Aukotojai beveik visi pensi
ninkai ir jų tėra tik 35-40 
asmenų. Rockfordo Altos sky
riaus veiklą aptarė St. Suran-
tas . Apgailestavo, kad belikę 
nedaug gerų veikėjų. Aukos 
per 40 metų renkamos tik 
Al ta i . Vasario 16 minė
jimuose susirenka per trejetą 
šimtų. St. Petersburgo atsto
vas inž. A. Shukis džiaugėsi, 
kad lietuviai dosnūs. Altai 
šiemet surinkta daugiau. Per 
metus Altai susidaro aukų 
4500 dol. Panaudojama iš 
centro atsiųstas jrekorduotas 

I§ ARTI IR TOLI 
j . A. VALSTYBĖSE 

— Dr. A. S l e p e t y t ė - J a n a -
čienė, modernių kalbų ir 
kul tūros profesorė Pace 
universitete, New Yorke, š jn . 
rugsėjo 28 d. už nuopelnus ir 
20 metų intensyvaus bei sėk
mingo pedagoginio darbo 
proga buvo univers i te to 
pagerbta speciabose iškil
mėse. Jai buvo įteiktas pažy
mėjimas ir dovana, dalyvau
j a n t d i d e l i a m s k a i č i u i 
administratorių, profesorių ir 
jų artimųjų. P r ieš porą 
mėnesių „Herald Statesman" 
dienraštyje tilp« platus profe
sorės pasikalbėjimas su žur
nalistais ir fotografija. Dr. A. 
Janačienė yra kelių mokslinių 
organizacijų narė, Pasaubo 
Lietuvių Katalikių organi
zacijų sąjungos valdybos 
p i r m i n i n k ė i r L i e t u v i ų 
Katalikų Mokslo akademijos 
New Yorko Židinio pirminin
kė. 

Apolon i ja — 
Marija Pocev ič iū t ė , Nekal
to Prasidėjimo Marijos seserų 
vienuolijos narė, vienuolyne 
išgyvenusi 56 metus, po 
sunkios ligos mirė spabo 16 d. 
Palaidotas vienuolyno kapinė
se Putname, Conn., spabo 18 
d. 

— New Y o r k o Lietuvių 
Atletų klubo valdyba turėjo 
posėdį spalio 7 d. ir pritarė 
Sporto sąjungos prašymui 
surengti JAV ir Kanados spor
to žaidynes New Yorke. Čia 
tokios žaidynės buvo tik prieš 
10 metų. Šventės rengimui 
pirmininkauti buvo pakvies
tas Pranas Gvildys. 

— L i e t u v i ų R e l i g i n ė s 
ša lpos 25-rių metų sukakties 
proga spalio 25 d. iš Amerikos 
Balso atvyks į New Yorką 
radijo pareigūnas Linas Rim
kus su žmona Bernadeta, JAV 
vyskupų labdaros vieneto rei
kalų vedėjas Lalvrence Pazzul-
lo su žmona, Izabelė ir Juozas 
Laučkai. Šv. Patricko kated
roje pamokslą pasakys Ameri
kos vyskupų generalinis sek
r e t o r i u s t a r p t a u t i n i a m s 
reikalams kun. Bryan Hehir. 
Bankete, kuris bus garsia
jame Waldorf-Astoria vieš
butyje, vadovaus Queen kole
gijos sovie to logas prof. 
Thomas Bird. 

žodis per radi ją Rochesterio 
Altos skyriaus veiklą aptarė 
J. Jurkus. Apie 60% ten yra 
pensininkų, bet aukos didėja. 
Vasario 15 minėjime surinkta 
3119 dol. Altos ir LB sugy-
veinimas darnus. Rašo laiškus 
amerikiečių laikraščiams. 

Bendrai visuose skyriuose 
ruošiami Vasario 16, Baisiųjų 
trėmimų minėjimai. Gauna
mos gubernatorių, merų prok
lamacijos. 

Pabaigus skyrių praneši
mus Altos ižd. J . Pranevičius 
paskelbė, kad suvažiavimo 
metu gauta aukų 6651 dol. 

Suvažiavimo metu buvo 
padaryti du geri ir aktualūs 
pranešimai. Dr. Kazys Ėrin-
gis padarė pranešimą „Mūsų 
įs ipareigoj imai okupuotos 
Lietuvos atžvilgiu" ir Juozas 
Jurkus ,Al tos" skyrių vaid
muo Lietuvos laisvinimo veik
loje". 

Suvažiavimui slenkant į 
pabaigą rezoliucijų komisijos 
pirmininkui dr. J. Valaičiui 
p a s i ū l i u s , s u v a ž i a v i m a s 
priėmė 14 rezoliucijų, kurias 
pavedė valdybai, jas peržiū
r ė jus k a l b o s a t ž v i l g i u , 
paskelbti spaudoje. 

Suvažiavimą uždarant pirm. 
T. Blinstrubas padėkojo spau
dai ir radijui už suvažiavimo 
garsinimą Dėkojo vadovavu
siems suvažiavimui. Skatino 
turėti tvirtą tikėjimą, kad 
bendra veiklą yra pasisekimo 
pagrindas. Žadino viltį ir kėlė 
ryžtą, kad tolimame horizonte 
šviečia laisvės žiburys, kuris 
su didebais įsipareigojimais 
mus visus kviečia siekti Lietu
vos laisvės. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu. 

Ign, Andrašiūnas 




