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„LKB Kronika" Nr. 72 
Eina nuo 1972 metų. 
Perska i tę s duok kitam! 
J e i gal i , padaugink! 

Žinios iš parapijų 
(Tęsinys) 

Panevėžys. 1986 m. balan
džio 7 d. j Panevėžio rajono vyk
domąjį komitetą buvo sukviesti 
miesto ir rajono bažnytinių 
komitetų nariai. Be to, neoficia
liai susirinkusių dalis buvo 
ateizmo propagandistai, kurie, 
apsimetę tikinčiaisiais, pateik
davo kompromituojančius klau
simus. Susitikimą vedė RRT 
įgaliotinio pavaduotojas Juozė-
nas, Panevėžio miesto atstovas 
Smogius bei rajono atsakinga, 
darbuotoja Bernotavičiūtė. 

Susirinkimo pradžioje Juozė-
nas gyrėsi, kad ateistinės val
džios dėka šiais metais Kauno 
Kunigų seminarijoje baigė ir 
buvo įšventinti kunigais 21 
seminar is tas , 21 kun igas 
pabuvoję Vakarų šalyse, 7 
kunigai lanKėsi Afrikoje. Toliau 
sekė visa eilė draudimų ir gąs
dinimų... Kunigams draudžia
ma vaikus mokyti tikėjimo 
tiesų. Vaikų mokymas iššūkis 
valdžios įstatymams ir kaip 
pavyzdį paminėjo Krekenavos ir 
Vadoklių parapijas, kurių 
klebonai už vaikų mokymą bus 
atitinkamai nubausti. Atlaidų 
metu kunigams svečiams sakyti 

pamokslus reikalingas rajono 
leidimas. Juozėnui ypač nepa
tiko Panevėžio kunigų raštas 
Generaliniam Sekretoriui M. 
Gorbačiovui. Vadoklių parapijos 
kleboną kun. Boleslovą Bab-
rauską ir Raguvos altaristą 
kun. Joną Vaičiūną vadino 
„etatiniais provakatoriais" ir 
žadėjo artimiausiu laiku su jais 
atsiskaityti, Prelegentas ragino 
komitetų narius neleisti kuni
gams bažnyčioje rinkti aukas, 
rodyti skaidres; reikalavo tiks
lių statistinių duomenų, kiek 
parapijose pakrikštijama, sutuo
kiama ir t.t. 

Pavaduotojas pabrėžtinai kal
bėjo, jog visa tai yra ateistinis 
auklėjimas ir jokiu būdu jo 
negalima vadinti persekiojimu, 
o visiems, kurie nepanorės tai 
suprasti , pažadėjo tokį pat 
likimą, kaip kunigų Alfonso 
Svarinsko ir Sigito Tamkevi-
čiaus. 

* * * 

Mikoliškiai (Kretingos raj.). 
1986 m. spalio 3 d. iš Mikoliškių 
bažnyčios šventoriaus koply
tėlės buvo pavogta Sopulingo
sios Dievo Motinos medinė sta
tulėlė. (Bus daugiau) 

„Jei lietuviai taip galėtų ploti... 99 

Čenstachava. — Apie šimtas 
tūkstančių Lenkijos darbininkų 
praėjusį sekmadienį susirinko į 
Jasna Gora vietovę prie Juodo
sios Madonos stebuklingojo pa
veikslo savo metinėje piligrimų 
kelionėje. Katowicų vyskupas 
Damijonas Zimon laikė šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą. Minia 
griausmingai sutiko su juo, kai 
jis pareiškė, jog Lenkijos dar
bininkai turi teisę turėti savo 
nepriklausomas vyriausybei 
unijas ir viešai pareikšti ką jie 
galvoja, kas dabar teleidžiama 
tik marksistams. Lenkijos epis
kopatas paskutiniais metais 
savo viešais pareiškimais kaip 
tik pakartotinai to reikalauja. 

Solidarumo unijos veikla buvo 
uždrausta 1981 m., bet ji liko 
didele jėga praktiškame gyveni
me. Vyskupo pamokslo metu 
buvo keliami plakatai su įvai-

Ok. Lietuvoje mirė 
seniausias kunigas 
Rugsėjo 11d. mirė Kelmės al

taristas a.a. kun. Vladislovas 
Valavičius. Velionis buvo gimęs 
1893 m. vasario 8 d. Kunigu 
įšventintas Kaune 1918 m. 
gruodžio 8 d. Per savo ilgą gy
venimą dirbo įvairiose parapijo
se vikaru, klebonu, gimnazijų 
kapelionu. Jis buvo įsigijęs te
ologijos licenciato laipsnį. Nuo 
1963 m. buvo altaristas Kelmė
je, bet padėdavo, kaip galėjo, pa
rapijos darbuose. 

Tai jau dvyliktas šiemet 
Lietuvoje ir antras Kauno arki
vyskupijoje miręs kunigas. 
Kauno arkivyskupijoje jau dau
giau kaip 30 parapijų neturi 
savo kunigo ir yra aptarnauja
mos iš kitų parapijų atvyks
tančių kunigų. Visoje ok. Lietu
voje jau yra apie 160 parapijų be 
savo kunigo, o seminarijoje šiais 
metais buvo įšventinta tik 15 
kunigų, nes komunis t inė 
valdžia neleidžia priimti norin
čių būti kunigais daugiau, negu 
nustatytas skaičius. 

Prezidento kalba 
Jungtinėse Tautose 

Sankcijos Iranui, laisvė pavergtiesiem 

Pasitarimai Washingtone praskynė kelią galutiniam susitarimui. Valstybės sekretorius G. 
Shultzas kairėje: „Dar daug daugiau liks branduolinių ginklų, negu bus sunaikinta šiuo 
susitarimu, bet reikėjo pradėi...'' Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris E. Shevardnadze, 
vidury: „Pirmą kartą... buvo galima susitarti e iminuoti dviejų rūšių branduolinius ginklus". 
Šalia — dešinėje, prezidentas R. Reaganas. 

Senato komiteto kliūtys 
susitarimui 

riais šūkiais, pavyzdžiui: „Išti
kimybė Dievui, Tėvynei ir Soli
darumui" arba „Fašizmas ir ko
munizmas — kriminalistų ir 
melagių sistema". Disidentas 
Jacek Kuron pasakė užsienio 
žurnalistams, kad po Mišių 
buvo suimta visa eilė žmonių. 

Gr iausminga i sutiko lietuvi 

Lenkų minios sveikino Lech 
Walesą, Nobelio premijos 
laureatą ir Solidarumo vadą, o 
jis iškėlęs rankas atsakė su 
pergalės V ženklais. Bet daug 
didesni plojimai pasitiko ir rit
miškai buvo plota, kai Lietuvos 
Bažnyčios atstovas buvo tai mi
niai p r i s t a ty t a s . Mišiom 
baigiantis Lenkijos kardinolas 
Henryk Gulbinowicz, kurio 
motina yra lietuvė, pristatė Vil
niaus arkidiecezijos administra
torių prelatą Algirdą Gutauską, 
rašo New York Times. Prel. Gu
tauskas, ką tik atvykęs iš Lie
tuvos sostinės Vilniaus kalbėjo 
lenkiškai: „savo krašte mes 
nevadiname žmogaus turtingu, 
kuris turi daug pinigų, bet tą, 
kuris turi daug gerų širdžių apie 
save ir daug gerų draugų". At
sakydamas į jam audringus 
lenkų plojimus, prel. Gutauskas 
atsakė: „Būtų gerai, jei lietuviai 
galėtų taip ploti, kaip jūs". 

Pirmą kartą šioje šventėje 

Buvo nejprasta, kad prel. Gu
tauskas dalyvavo šioje piligri
minėje lenkų šventėje ir kartu 
su Gulbinovičiumi stovėjo prieš 
lenkų minią. Lietuvos Bažnyčia 
dešimtmečius kenčia nuo so
vietų priespaudos, rašo New 
York Times ten buvęs reporte
ris John Tagliabue. 

Ši piligrimų kelionė buvo pra
dėta 1983 m. kun. Jerzy Popie-
luškos, kuris po metų buvo 
Lenkijos saugumo agentų nužu
dytas. Dabar kasmet tos piligri
mų kelionės vykdomos iš visos 
Lenkijos. Čia dalyvavo ir kan
kinio kunigo tėvai kartu su Wa-
lesa. 

Washingtonas. — Senato Už
sienio reikalų komitetas įspėjo 
Administraciją, jog nusiginkla
vimo sutarties su sovietais rati
fikavimas gali susilaukti sun
kumų, jei Administracija laiky
sis savo interpretacijos 1972 m. 
antibranduolinės sutarties at
veju. Tas komitetas išleido pa
reiškimą, kaltindamas daugiau 
laisvu tos sutarties aiškinimu, 
ko esą negalima sau leisti. 

Ta sutartis, sako, draudžia 
bandymus ir apsigynimo rake
tų išdėstymą ant žemės pavir
šiaus. Administracija aiškina, 
jog yra leidžiama daryti ban
dymus strateginio apsigynimo 
iniciatyvos sistemoje, kuri žur
nalistų buvo pavadinta „žvaigž
džių karo" programa. 

buvusios interpretacijos ABM 
sutartyje. Dėl to Senato komite
tas ir išleido šį pareiškimą, įspė
damas Administraciją laikytis 
tradicinio jos aiškinimo, tai reiš
kia, kad nebūt-j einama prie 
strateginio apsigynimo inicia
tyvos programos bandymų. 

Į tai atsakė Valstybės sekre
torius, sakydamas, jos Admi
nistracija nekeis savo nusista
tymo ir neklaus, kaip interpre
tuoti ABM sutartį. Saugumo 
Tarybos viršininkas Frank Car-
lucci dar griežčiau tuo reikalu 
pasisakė, kad nėra jokios abejo
nės dėl strateginio apsigynimo 
reikalo. „Mes norime tą ap
sigynimo sistemą kuo greičiau 
išvystyti ir kuo skubiau įtvir
tinti Amerikos teritorijoje". 

Prilyginimas Hitleriui 
Senato trukdymai 

Pranešime rašoma, jog Admi 
nistracijos sutarčių teorija ap 
supta tamsiais šešėliais, neaiš- Chicago. — Šio miesto poli-
kumais ir todėl ateityje cijos vadas Fred Rice palygino 
susilauks ilgo komiteto teisėją Robert H. Bork su Adolfu 
nagrinėjimo ir tuo būdu nudels Hitleriu ir pasakė, jog Chicagos 
jos ratifikavimą. Ši sutartis lie- policijoje turėtų būt i 5 0 1 
čia vidutinio nuotolio branduolį- moterų. Paklaustas, kokia yra 
nes raketas ir trumpesniųjų dis
tancijų raketas nuo 300 iki 
3,400 mylių atstumo. Praėjusį 
penktadienį ir buvo pranešta, 
kad Amerika ir Sovietų Sąjunę 
ga sutinka sunaikinti šias rake
tas, taigi, jų nebeliktų ir būtų 
nulio balansas, arba, kaip dabar 
sakoma, dvigubo nulio balan
sas, nes bus panaikintos dviejų 
rūšių branduolinės raketos. Su
tartis turėtų būti pasirašyta vir
šūnių susitikimo metu šį rude
nį. 

Dabar Senato komitetas pri
mena, jog ABM sutartis yra pri
imta su tuo supratimu, kuris 
yra sulaikantis platų aiškinimą, 
kaip kad dabar aiškina Admi
nistracija. O tas dabartinis in
terpretavimas kaip tik pažei
džia Senato konstitucinę rolę 
tvirtinti sutartis. 

Prieš strateginę programą 

Šis Senato komiteto prane
šimas išleistas tuo metu, kai 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
daro dideles pastangas, kad 
būtų sumažintos ilgųjų distan
cijų raketos. Sovietai pasakė. 

jo nuomonė apie prezidento no
minuotą teisėją į Vyriausiąjį 
Teismą, pasakė, jei būtų devy
ni Borkai Vyriausiajame Teis
me, tai jis turėtų susiieškoti 
baltą žmogų, kuris jį nupirktų, 
nes būtų vėl sugrįžta į vergiją. 

Neatrodo, kad Rice būtų 
patenkintas teisėjo Bork kieta 
linija laikytis įstatymų. „Jei bet 
kas palaiko Konstitucijos 
apribojimą ir yra už teisių 
suspendavimą, ar tai būtų auka 
ar nusikaltėlis, turi tokio sau
gotis: Hitleris buvo dešiniojo 
sparno atstovas su Gestapo 
organizacija, kuri turėjo baltą 
kortelę žmonių teisėms apriboti. 
Ar to mes norime?", klausė 
Rice, kuris nuo lapkričio 1 d. 
pasitraukia iš policijos vado 
p a r e i g ų . 

Pagal teismo nustatytą kvotą. 
Chicagos policijoje turi būti 411 
baltųjų, 421 juodųjų ir 161 
moterų. 

Prisiminęs nominuotąjį tei
sėją Bork, Rice sako, jog. žiūrint 
į jo praeityje padarytus spren
dimus, mes turime grįžti į 18 
amžių. Vietoje Bork į Vyriausią 

jog jie nesutiks mažinti tolimųjų Teismą reikia tokio, kuris yra 
raketų, jei Amerika negrįš prie „už teisę ir teisingumą". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorke buvusi pulk. 
Oliver North sekretorė, kuriai 
buvo žinomi kai kurie Irano 
skandalo reikalai, Fawn Hali 
pasakė . jog jos buvęs 
viršininkas North yra puikus 
vadas ir jis turėtų kandidatuoti 
į prezidneto postą. Su ja pasi
kalbėjimą pravedė Barbara 
Walters. 

— Washingtone gen. Richard 
Sekord uždarė turėtą kartu su 
Albert Hakim įstaigą. Manoma, 
kad šveicarų bankuose yra 
užšaldyta 8 mil. dol., kurie buvo 
gauti iš ginklų pardavimo 
Iranui. 

— I r anas ir I r akas praėjusį 
šeštadienį vėl pradėjo oro 
puolimus ir artilerijos atakas 
prieš vienas kitą. 

— San Salvadore, EI Salva
doro sostinėje, įvyko prieš kraš
to prezidentą Duartes ir Ameri
ką nukreiptos demonstracijos, 
kurių metu buvo sudeginta ir 
Amerikos vėliava. 

— Japonijoje vienam žmogui 
metinės, vidutiniškai skaitant, 
pajamos yra 18,200 dol., o Ame
rikoje tik 17,400 dol. Manoma, 
jog japonai šiuo metu yra turtin
giausi žmonės pasaulyje. Jų 
dabar skaitoma 122 milijonai. 

— Lit t le Rock, Arkansas 
valstijos mieste, ligoninėje kau
lų vėžiu serga 16 m. jaunuolis 
S. Lane. kuris per televiziją 
stebėjo pulkininko Oliver North 
apklausinėjimus ir buvo juo 
sužavėtas. Labai norėjo prieš 
mirtį pamatyti marinų pulki
ninką. Pulk. North penktadie
nį nuvyko pas sergantį jaunuolį 
ir su juo praleido 90 min. Jis jam 
užrašė dvi savo fotografijas ir 
Šv. Raštą. Vaikinas buvo labai 
patenkintas. 

— Japonijos 86 m. imperato
rius Hirohito, ilgiausiai pasau
lyje valdantis monarchas, buvo 
paguldytas ligoninėn, kur jam 
bus padaryta vidurių operacija. 

— Chicagos Simfonijos diri
gentas Georg Solti šį ketvirta
dienį pradeda su orkestru 19 se
zoną, kuris bus ilgiausiai Ame
rikoje išbuvęs orkestro diri
gentas. Spalio mėnesį jam bus 
75 metai amžiaus ir ta proga 
įvyks specialus jo garbei kon
certas, kuriame dainuos sop
ranas Kiri Te Kanawa ir teno
ras Placido Domingo. 

Jungt inės Tautos. Praėjusį 
pirmadienį, atvykęs į Nevv 
Yorką, prezidentas Reaganas 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
asamblėjoje. Čia jis ragino Sau
gumo tarybą tuojau pat imtis 
atitinkamų žygių prieš Iraną, 
jei jie nesutiks priimti paliaubų, 
kurias nutarė vienbalsiai Sau
gumo tarybos nariai reikalauti, 
kad Iranas ir Irakas jas priimtų. 
Saugumo tarybai nėra kitos 
išeities, kaip imtis sankcijų 
prieš Iraną, jai Irano preziden
tas Ali Chamenei, kalbėdamas 
čia, nieko apie tai neužsimins. 
„Mes nenorime kariauti su 
Iranu ar su kitais", sakė prezi
dentas, „mūsų tikslas yra, kad 
karas būtų baigtas be laimėtojo 
ir pralaimėtojo". 

I ranas nedalyvavo 

Kai prezidentas kalbėjo, Irano 
delegacija buvo išėjusi. Reaga
nas pasakė tikįs, jog ir Sovietų 
Sąjunga prisidės, kad šis kon
fliktas būtų baigtas, palaikyda
ma embargo reikalą prieš Iraną. 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Cuellar, kuris tik praėjusią 
savaitę grįžo iš Irano ir Irako, 
pasakė esąs labai skeptiškas, 
kad Iranas sutiktų su paliaubo
mis. 

Kalbėdamas apie Sovie-
tų-Amerikos santykius, pasakė, 
jog džiaugiasi, kad principe yra 
susitarta su Sovietų Sąjunga 
ginklų kontrolės reikaluose. Bet 
dar nieko nepadaryta regioni
nių konfliktų klausimuose. 
„Nėra jokio reikalo Sovietų Są
jungai laikyti kariuomenę Afga
nistane", kalbėjo prezidentas. 

Prezidentas dar pareiškė, jog 
Amerikai yra labai svarbu 
turėti erdvės apsigynimo sis
temą, nežiūrint nusiginklavimo 
sutarties. Sovietų Užsienio mi
nisteris Shevardnadze atidžiai #' 
klausėsi prezidento kalbos ir.kai 
jis baigė, susilaikė nuo plojimo. 

Laisvė Nikaragvai 

Žiūrėdamas tiesiai į sandinis-
tų delegaciją, prezidentas tarė: 
„Dabar yra atėjęs laikas jum? 
uždaryti karinę mašiną, kuri 
grasina jūsų kaimynams ir 
kenkia jūsų pačių žmonėms". 
Jis sakėsi pritariąs Centro Ame
rikos valstybių principams, ku
rie yra išreikšti taikos plane. 
kuriuos tik reikia įgyvendinti. 
Jis reikalavo baigti persekioti 
Nikaragvos žmones už politi
nius įsitikinimus ir leisti 

Leido spausdinti 
Managua. — Sandinistų vy

riausybė paskelbė, jog Nikarag
vos uždarytasis laikraštis „La 
Prensa" gali tuojau pat pradėti 
būti spausdinamas ir išlei
džiamas viešam skaitymui 
Laikraštis buvo ūždamas 1986 
m. birželio 26 d. Apie tai 
pranešė prezidento Ortegos 
spaudos sekretorius Manuel Es-
pinoza. Tai padaryta tada, kai 
Costa Ricos prez. Oscar Sanchez 
išvyko į Ameriką pasitarti su 
prez. Reaganu ir Kongreso va
dais apie Centrinės Amerikos 
situaciją. Sandinistų komunika
tas rašo, jog laikraščiui leista 
pradėti spausdinimą be jokių 
kitų suvaržymų, išskyrus tuos. 
kurie nesiderina su žurnalizmu. 
Užsienio reikalų ministeris Mi-
guel D'Escoto pasakė, kad ne 
bus cenzūros. 

laisvus rinikimus visame kraš
te. Kol bus tik kalbama, bet ne 
vykdoma, tai demokrati jos 
įvedimas Nikaragvoje bus tik 
apgaulė. 

O ka ip su g lasnos t? 

Jis taip pat priminė, kad So
vietai turi laikytis Helsinkio 
susitarimų ir leisti laisvą žmo-, 
nių apsisprendimą. Berlyno 
siena dar tebėra realybė. Daug 
rašoma apie „glasnost". bet ar 
tikrai sovietuose egzistuoja toks 
glasnost, kaip kad tai supranta 
Vakarai ir kokia yra to žodžio 
prasmė. „Mes t ikime, jog dėl 
taikos, visa tai bus padaryta ir 
užsienio politikoje, kuri respek
tuos laisvę ir nepriklausomybę 
kitų žmonių", kalbėjo prez. R. 
Reaganas. 

Taikos aktyvistų 
demonstracija 

Concord. — Šio miestelio 
laivyno ginklų bazėje Kali
fornijoje, kuri yra maždaug 45 
mylios nuo San Francisco 
miesto, buvo atvykusi Nikarag
vos „first l a d y " pare ikš t i 
pagarbą taikos aktyvistui, kuris 
prarado savo kojas, protestuo
damas prieš ginklų siuntimą 
Centro Amerikai. 

Brian VVillsonui buvo atlekian
čio traukinio, kuriame buvo 
pakrauti ginklai, ratų nutrauk
tos kojos, kai jis tuo būdu reiškė 
savo protestą prieš aprūpinimą 
ginklais Contras kovotojus. Gal 
kokia šimtinė demonstrantų, 
nus is tač ius ių p r ieš karą , 
pasitiko Rosario Murillo toje 
vietoje, kurioje dar tebebuvo 
likę kraujo žymių ant traukinio 
bėgių. Kita grupė žmonių buvo 
susirinkusį kitoie pusėje, kuriu 
tarpe buvo ir pastorius Jesse L. 
Jackson,norįs būti JAV prezi
dentu. J is aplankė Willsoną li
goninėje ir atvykęs prie tos 
vietos, kurioje j is leido sau 
nukirs t i t r a u k i n i u i kojas, 
pasakė susirinkusiems, kad ..tai 
buvo dar kita karo auka". Pri
lygindamas Willsoną kanki
niams, įskaitant dr. Martin 
Luther King, J r . , ir Jėzų 
Kristų, J a c k s o n a s pasakė : 
„Mūsų herojumi yra ne Ollie 
North, bet Brian Willson. Mūsų 
herojai nėra tie žmonės, kurie 
veikia naktimis". 

Willsonas yra 46 m. buvęs 
aviacijos kapitonas Vietname, 
kuris ant traukinio bėgių laukė 
atvažiuojančio traukinio. Viena 
jo koja jau amputuota. O Rosa
rio Murillo yra sandinistų po-
litikierė ir poetė, Nikaragvoje 
vadinama pirmąja moterimi, 
tačiau nėra i š tekė jus i už 
prezidento Ortegos. Ji žinoma 
Ortegos . .companera" arba 
draugė ir turinti su juo penkis 
vaikus. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 23 d.: Linas. Teklė, 
Galintas, Taga. 

Rugsėjo 24 d.: Gerardas, 
Ema. Gedvinas. Sana. 

ORAS 

Saule teka 6:38, leidžiasi 6:48. 

Temperatūra dieną 71 1.. 
naktį 45 1. 
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MINTYS SESĘ LAIMUTĘ 
LELIENĘ IŠLYDINT 

., Jėzau padėk man teisingai suprasti 
tiesos, gėrio ir grožio vertybės, 
leiski man nenuilstamai jų siekti, 
kad visa savo esybe tarnaučiau 
Dievui ir Tėvynei". 

Iš Sibin/ rruddakny^fs 

Šiais metais rugsėjo šeštą 
dieną staigiai mirė paskauti-
ninke Laimutė Lelienė, sulau
kusi vos keturiasdešimt dvejų 
metų amžiaus. Skaudžiai žiniai 
aplankius šeimą, tėvus, draugus 
ir pažįstamuosius, nuliūdo ne 
vien artimieji, bet ir visas 
Rochesteno lietuvių telkinys. 
Nuliūdo skautija, nes iš mūsų 
tarpo išsiskyrė mylima ir puiki 
vadovė. 

Sėdžiu šermenyse ir netikiu, 
kad sesės Laimutės nebėra 
mūsų tarpe. Atrodo ji tik t rum 
pam užmigusi ir kiekvienu 
momentu pradės kvėpuoti, nusi
šypsos.. . Tik pr ieš sava i t ę 
lankėsi mūsų namuose Detroi
te, džiaugsmingai pasakojo apie 
neseniai įvykusią stovyklą Ro
muvoje, dalinomės įspūdžiais 
apie kelionę į Romą. kaip po
piežius ją palaiminęs ir verk
dama bučiavusi jo ranką.. . 
La imutė mokėjo juok t i s ir 
verkti, džiaugtis ir liūdėti, savo 
jausmų neslėpė, tai buvo Dievo 
jai duota ypatinga dovana. 

Mudviejų atsiminimai labai 
riboti, bet visi gražūs ir įdomūs. 
Susipažinome prieš maždaug 
dešimtį metų viename Seserijos 
suvažiavime Toronte, kai kartu 
teko vaidinti gėlių darželio „tvo
rą". Bekalbėdamos nuolatos pri
simindavome tą mūsų keista 
susipažinimą. Kartu stovyklau
ta, juokauta, tačiau artimiau su 
sese Laimute teko dirbti ir tuo 
pačiu ją geriau pažinti rengiant 
ir pravedant tautinio auklėjimo 
programą 1983 metų Jubilie
jinėje „Aušros" stovykloje Ka
nadoje. Darbui atsidavė šimta
procentiniai. Negirdėjai sakant: 
„Nesugebu, nemoku, gal kam 
nepatiks, neišeis, nedarykim!" 
Visų idėjų įgyvendinimui ryžosi 
e n t u z i a s t i n g a i ir dž i augs 
mingai. Dviejų savaičių sunkus 
uždavinys tapo malonus , o 
šiandieną — gražus skautiškojo 
gyvenimo atsiminimas. 

Mūsų pažinties metu sesei 
L a i m u t e i v i suomet rūpė jo 
Rochesterio „Dainavos" vieti-
ninkijos sesės ir broliai, kuriais 
nuolatos rūpinosi ir didžiavosi: 
„Čia mano v a i k a i , a r ne 
puikūs?" Laimutė didžiavosi ir 
visais Rochesterio lietuviais, 
ypač Romoje: „Atvyko mūsų pa
rapijos choristai, taut iniu šokių 
šokėjai. Tik pasižiūrėk, kaip 
gražiai šoka!" Ji rengėsi Lie
tuvos Krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus minėjmui Roches-
teryje ir jau svajojo apie Tautinę 
stovyklą ateinančiais metais. 

Su seses Laimutes mirtimi 
Rochesterio lietuviai neteko 
energingos ir veiklios organiza
torės, draugiškos visuomet besi
šypsančios drauges, kurios šilu
ma paguodė nevieno širdį. Lai
dotuvių me tu buvo d a u g 
žmonių, išgyvenančių šį skaudų 
atsiskyrimą, daug rasotų akių 
žibėjo ne vien vyresniųjų, bet ir 
jaunuose veideliuose. 

Nemoku pasakyti sudiev. 
Mano gyvenime ir a ts imi
nimuose sesė Laimute liekasi 
gyva. Jei ir išdils jos balso gar
sai, tai šypsnis ir geri Žodžiai 

dar ilgai mane lydės. Liksis 
Laimutės, kad ir trumpo gyve
nimo, d a r b a i Seserijoje ir 
Rochesterio lietuvių tarpe. Ten 
jaunos širdys tęs jos įskiepytas 
idėjas ir tol iau vykdys nesibai
giančius darbus. J i nuoširdžiai 
mylėjo Dievą, Lietuvą, skau-
tybę. parapiją, savo profesiją, 
chorą, t au t in ius šokius, bran
gino glaudžią šeimą ir draugus. 
J i ems visiems skyrė r imtą 
dėmesį ir negailėjo skubančio 
laiko. Tai amžinoji dovana 
mums, čia pasiliekantiems. 

Sesė L i u d a 

S e s ė L a i m u t ė L e l i e n ė s u s i d o m ė j u s i s e k a bro l į V y t a u t ą J o k ū b a i t į , s t o v y k l o j e 
n i e k i n a n t i v i l k i u k u s k a i p p a s i d a r y t i š v i l p u k u . . \ 'uotr. J . T a m u l a i č i o 

PRISIMINK KADA... 

Sakoma, kad vienas iš pirmų
jų ženklų artėjančios ar į dur i s 
besibeldžiančios senatvės y ra 
žmgaus polinkis gyventi atsimi
nimuose. S. Juzės Daužvar-
dienės vyr. skaučių būrelio na
rės su ta mintimi nesutinka, nes 
visos esame dar jaunos (jeigu 
neklausom vaikų nuomonių), 
tačiau vis dažniau ir dažniau 
norisi prisiminti... Besikalbant 
su kitais bendraamžiais, pa
t i r t a , kad ir jie maloniai pr; 
s imena ne taip tolimoje praei
tyje praleistus vakarus Lietuvių 
auditorijoje, Pakšto salėje, o 
kar ta is Aragon, Trienon. Melo-
dy Mill ir pan. salėse. Ir kaip 
tuos vakarus gali užmiršti, kai 
jie buvo visai kitokie, labai skir
t ingi nuo šių laikų: a r prisime
nate , kad šokdavome poromis ir 
per ištisą šokį žinojome su kuo 

patvirtinti skyriaus valdybos ar šokame? Ar prisimenate, kai 
Vadijos. Teisę balsuoti turės visi kiekvienas šokis turėjo pava-
nariai ir narės susimokėję nario dinimą — valsas, tango, rumba, 
mokestį už 1987 metus. Tai bus zamba. fokstrotas... ir kiek-
galima atl ikti registruojantis, vienas jų turėjo kitą ritmą ir net 

Pilna informacija yra išsiun- pasišvaistėm „su figūromis", 
t inėta visiems, kuriu adresus 

„ K E R N A V Ė S " TUNTO 
S U E I G A 

P o a t o s t o g i n ė „ K e r n a v ė s " 
skaučių tun to sueiga įvyks rug
sėjo 27 d. 9:15 vai. ryto visos 
( tvarkingai uniformuotos!daly
vausime šv. Mišiose Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų ei
sime į J a u n i m o centrą, kur 10 
vai. ryto mažojoje salėje vyks 
iškilminga sueiga. Visoms ker
ną vietėms dalyvavimas privalo
mas. Tėveliai ir svečiai malo
niai kviečiami atsilankyti. 

J Ū R Ų S K A U T Ė S 
K V I E Č I A 

„Nerijos" tunto jū rų skautės 
ir šiemet veiks Chicagoje ir Le-
monte . Sueigos vyks šešta
dieniais po pamokų lituanisti
nėse mokyklose. Chicagoje — 
J a u n i m o centro Il-me aukšte ir 
Lemonte — Lemonto Maironio 
l i t u a n i s t i n ė s mokyklos pa
talpose. 
vakar ienė , specialios privile
gijos dėvin t iems juodąDaltą 
ap rangą , k i t i įvai rumai ir 
„ A i d u i " special iai paruošus 
muziką, t i e ypatingi , vidurinio 
amžiaus dar nesiekiantiems pri
ta ikyt i , šokiai. Visi kviečiami 
s t ebuk l inguo ju pr i s iminimu 

Nutar ta mažą dalelę praeities ki l imu nuke l iau t i į tas dienas, 
m ė g i n t i a t g a i v i n t i v i e n a m maloniai praleisti vakarą ir kar-
vakaru i , švenčiant s. J. Dauž- tu paremti „Aušros Vartų" tun-
vardienės vyr. skaučių būrelio t o veiklą. Dėl rezervacijų kreip-
10 metų gyvavimo sukaktį . Nos- t į s ^ 6 v.v. telef. 246-5420, 
talgiškoje nuotaikoje vakaru i 425-0198 a r į bet kurią būrelio 
planuojama t rumpa programa, n a r ę . A S 

ASS AKIVAIZDINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Po daugelio metų yra šau
kiamas Akademinio Skautų 
sąjūdžio akivaizdinis suvažia
vimas. J i s įvyks 1987 m. spalio 
16. 17 ir 18 dienomis Chicagoje. 
Suvažiavime dalyvauti kviečia
mi visi Sąjūdžio nariai. Daly
vauti galima asmeniškai, ar per 
įgaliojmus. įgaliojimai turi būti 

J u z ė s D a u ž v a r d i e n ė s v y r . s k a u č i ų būre l i s . Iš k.: sėdi — Vida Jasewi tz , Ar i s t idą 
P a r a k i n i n k i e n ė , A l ė S t e p o n a v i č i e n ė . B i r u t ė S a s n a u s k i e n ė : stovi — D a i v a 
P a u l i e n ė , A u r e l i j a V a i č i u l i e n ė , D a i v a B a k š i e n ė , A u d r o n ė T imienė . A d e l ė 
I z o k a i t i e n e . D a l ė G o t c e i t i e n ė . I r e n a V a L a i t i e n ė ir R o m a N o r k i e n ė . T r ū k s t a 
A l d o n o s U r b i e n ė s ir J ū r a t ė s Z e l b o s . 

t u r i m e . Deja, da l is J ū s ų 
nepalaikote ryšių su organiza
cija ir AD MELIOREM ne
gaunate, kur iame atspausdinta 
pilna informacija. Vis dėl to 
kviečiam šiame Suvažiavime 

LIETUVIŲ JAUNIMO AUKA 
ŠV. TĖVO MIŠIOSE 

Skaitėm Liudos Rugienienės Liudos Rugienienės , Lietuvos 
reportažus „Drauge'* apie iškil- Krikščionybės sukak t i e s komi-
m e s Romoje. J u b i l i e j i n ė s e teto narės, telefonavimu iš Chi-

dalyvauti . Informaciją teikia ir Popiežiaus šv. Mišiose birželio cagos Į Lexingtoną prie Bostono, 
registraciją priima Aldona ir 28 d. Šv. Petro bazilikoje aukas V.s. Česlovas Ki l iu l i s buvo 
Antanas Rauchai. 10423 Broad- nešė aštuonios poros. Šeštoji jau- paprašytas paruošt i t i nkamą 
moor Drive. Palos Hilis. IL. Tel. nuolių pora įteikė popiežiui dovaną su jaunimo organizacijų 
r.312> 598-7438. Nedelsdami J A V Lietuvių J a u n i m o są-
registruokitės iš anksto. Jei ne- jungos ir Lietuvių Skautų s-gos 
galėsite dalyvauti, kviečiame fi- dovaną — įrėmintą jaunimo or-
nansiniai paremti ši Suvažiavi- ganizacijų ženklelių rinkinį. 
mą. V e r t a sus ipaž in t i su g a n a 

A k a d e m i n i o s k a u t ų sudėtinga tos. palyginti, papras-
sąjūdžio vadi ja tos dovanos kilme. Prasidėjo v.s. 

ženklais. Laiko duo ta tik viena 
savai tė . 

C. Kiliulis tuoj pa t sukvietė 
pasitarti tr is Bostone dirbančius 
menin inkus s k a u t i n i n k u s Iną 
N'enortienę, Julių Špakevičių ir 
Vytautą Dilbą. Pradžioje buvo 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAL'GO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAL'GO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anks to 

metams Vi metų 3 men. 
U S A $60 .00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $60.00 $35.00 $20 00 
Užsienyje $60.00 $35.00 $20.00 
Savait inis (Šešt pried. I . $35 .00 $20.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. N'esunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. n ių nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimu turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

16 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJA/, M.D., 8.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Auqliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Chost ligoninėms 
2 4 3 4 W. 71 Stree t , C h i c a g o 
T*i. 4 3 4 - 5 9 4 9 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv . penki nuo 12 iki 6 v.v. 

O f s . tel. LL: 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

»-°. antr 12-o. penkt 10-12; 1-6 

O k . 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 24o-b581 

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

EMCK INĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U L D I N G 

6449 So. PuUski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

hkautu . dovana Sv T ė v a i - l i e t u v i š k u j a u n i m o o r g a n i z a c i j ų ž e n k l i u k u r i n k i n y -
jtpiktn Romoje, L ie tuvos Krikš<'i'>nvrw<; s u k a k t i e s m i n ė j i m o proga. 

Dnv-Mna b u v o 

manyta sumontuot i segamus 
ženklelius ant medinio pagrindo 
ir užrašus išdeginti ar išgra
viruoti. Tačiau tokiam užmojui 
buvo per maža laiko, tad sutarta 
panaudoti drobe ant lentelės su 
spausd in ta i s parašais. Sofija 
Galdikienė iš Dorchesterio pa
aukojo iš Lietuvos atsivežtos 
l ininės drobės, J . Špakevičius 
sukompanavo išdėstymą. V. Dil
ba surinko spausdintus užrašus. 
o viską sumontavo ir aprėmino 
I. Nenort ienė ir Gražina Da-
nasienė. Romas Kiliulis. Če-
s iaus brolis, paruošė lentelę. 
Reikėjo nemažų pastangų sku
biai gauti septynių organizacijų 
ženklus, iš viso 15. Kai kuriuos 
reikėjo persisiųsdinti ekspresu 
iš tolimesnių miestų. Rezultatas 
matome nuotraukoje: 9" x 12" 
montažas , laiku įteiktas kun. 
dr . Antanu i Jurgelaičiui nu
skra id in t i į Romą. 

Ženkleliai šių lietuvių jau
nimo organizacijų: Lietuvos 
Vyčių, Lietuvių Skautų sąjun
gos, Lietuvių Ateitininkų fede
racijos, Neo-Litbuania korpora
cijos, l ietuvių šokiu šventės, 
sporto organizacijų (po ženklelį 
Australi jai . JAV-bėms ir Pa
sau l io l i e t u v i ų sporto žai
dynėms) . Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos. Angliški užrašai ma
tomi nuotraukoje. Kairėje viršu
je įdėta Lietuvos tr ispalvės 
vėliavos juostelė. 

Č.-J. 

DR. JAMES V. HU0SON 
DR. LORETA V. ST0NCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 »t St 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2 6 5 5 W. 69 St. 
Tel. 7 7 6 - 9 6 9 1 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3 9 0 0 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

PP-

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

IOKŠA 
V AKŲ LIGOS 

6 4 4 1 S. Pu lask i Rd. 
V a l a n d a pagal sus i tar ime 

\ » u 584-552? 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1.132 S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. 025-2670 
1185 Dundee Ave.. rlRin, III. e>0120 

Tel. 742-0255 
\ ataaaVs panai susitarimą 

6132 S. Kcd/ ie Ave., Chicago 
VVA 5-2t>70 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O i X 1 S I K.OS 

KOSMETINĖ C HIRURCIIA 
Valandtis pasai susitanm.i 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus .r krauio ligos 
Nechirurgims 'šsipletusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir i namus 

Tel. RE-ltance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak 
Trec ir šežt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
G M V T T O I A S IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč §e«t 12 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETREIKIS 
D-\NTU CYDYTOIA 
8104 S Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Avo 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
•Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

,.C ontact lenses" 
2 o l 8 W 71st St. - Tel. 737-5140 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speoalvbe — Chirurgiia 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Speualvbė Vidaus ir plaučiu ligos 

2«3« W. 7 1 « St.. Chicago. M. 
Tai.: 436-0100 

11800 Souttroeet Hlgtmay 
P ai tos M#?Cfrts. M. W#v3 

312) 341 -0220 :312) 301 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHlRURCHA 
265* Yi. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. fez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai plokšteles " bendroji praktika 

26S9 W 5 9 St. C h i c a g o 
Tel. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪniKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAl BUILDING 

3200 VV. 81s» Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re/ id . 385-4811 
Dr. Tuinasoriio ofisą perem* 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2 7 Antr ir 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Str«*t 
T«l. 434-6777 
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Naujovės mokyklose 

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE 

600 METŲ KRIKŠTO 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE 

Prasidedant naujiems mokslo 
netams, šalia rūpesčio išeivijos 
mokyklomis, mūsų dėmesys 
«.rypsta ir j tai, kas dedasi oku
puotoje Lietuvoje. Nors švie
simas ten plečiamas, bet žinios 
nėra labai džiuginančios. Visų 
pirma kalbos klausimas. Čia 
susirūpinimą kelia ukrainiečių 
laikraštyje „The Ukrainian 
Wėekly" rugpjūčio 16 d. pa
skelbta žinia, kad Gudijoje ne
bėra nė vienos mokyklos, kur 
dėstomoji kalba būtų gudų. Gu
dijoje nebėra nė vieno gudų kal
ba vedamo vaikų darželio ar 
gudų kalba vedamos kitos prieš
mokyklinės auklėjimo insti
tucijos. 

Šitą reikalą iškėlęs net ir Gu
dijos sostinėje leidžiamas I;'era-
tūros savaitraštis „Literatūra i 
Mastatstva", pažymint, kad Gu
dijos švietimo ministerija sąmo
ningai kliudo gudų kalbos var
tojimą. Tuo reikalu Gudijos 
rašytojai pradėjo kelti balsą 
pačiame Minske ir net Mask
voje. Iš viso nusiskundžiama, 
kad paskutiniuoju laikotarpiu 
gudų kalbos vartojimas komu
nikacijos priemonėse yra siau
rinamas. Tai daroma „gilinant 
socialino gyvenimo internacio
nalizaciją". 

Atsiliepdamas j rašytojų ir 
kitų gudų intelektualų protes
to balsus, Gudijos ideologinis 
sekretorius Valerij Pečenikovas 
žadino viltis, kad vis dėlto gudų 
kalbos mokymas ir vartojimas 
nebūsiąs užmirštas. Tačiau, jei
gu Gudijoje jau nebėra mo
kyklos su dėstomąja gudų 
kalba, tai tas kelia gąsdinančias 
užuominas, kad ta kryptimi gali 
prasidėti sukimas švietimo ir 
kitose respublikose, kurias 
kontroliuoja Maskva, ypač kur 
kultūrinis lygis žemesnis ir tau
tinis susipratimas menkesnis, 
kur palankesnės surusinimui 
sąlygos. 

Lietuvoje tuo tarpu mažiau 
jaučiamas sukimas šia kryp
timi, bet nėra užtikrinimo, kad 
rusai nenorės palaipsniui siekti 
to paties, ką vykdo Gudijoje. 

Šiemet birželio 30 d. „Tiesa" 
nr. 151 paskelbė informaciją, 
pavadintą „Priėmimo į aukštą
sias mokyklas naujovės". Krin
ta į akis tų naujovių pirmasis 
punktas: „Šalyje įgyvendina
mas aukštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo pertvarkymas. Jo 
esminis tikslas — geriau paruoš
ti liaudies ūkiui aukštos kvali
fikacijos specialistus". Taigi 
ūkinė krizė verčia Maskvą dau
giau susirūpinti ta sritimi, ruoš
ti tai šakai daugiau darbininkų. 
Bet tai gali sutapti ir su kitu 
Maskvos tikslu: sulaikyti in
telektualinių pajėgų ruošimą, 
daugiau studentų nukreipiant į 
ūkį, į techniką, nes tautiniai in
telektualai, keldami savo tautos 
laisvės klausimus, okupantams 
gali būti nepageidaujami. 

Reikšmingas posmas „Pasi
keitė ir stojamieji egzaminai: 
humanitarinio profilio specialy
bėms vietoje visuomenės mokslo 
egzamino, buvusio praėjusiais 
metais, įvestas TSRS istorijos 
egzaminas" . Taigi vieton 
visuomeninių mokslų stip
rinama Sovietų Sąjungos is
torija, kuri gausiau perpinta 
komunistų partijos istorija. Tai 
Sovietų Sąjungos istorija, nors 
ji tokių kraštų studentams, kaip 
Lietuva, daug mažiau reika
linga negu visuomenės mokslai, 
ypač, kad toje istorijoje daugiau 
komunistinės propagandos, 
kaip istorinės tiesos. 

Svarbus ir šis potvarkis: studi
juosiantieji filosofiją. TSKP (Ta
rybų Sąjungos Komunistų par
tijos) istoriją, politinę ekonomiją 
ar mokslinį komunizmą, turės 
vykti į Maskvai artimesnes 
aukštąsias mokyklas. Nuosta
tas sako: ...Šių specialybių stu

dentus rengsime kitų respubli
kų aukštosiose mokyklose — 
Maskvoje, Leningrade ir Mins
ke". Matyt bijomasi, kad klau
santieji šių dalykų paskaitų j Sydnėjuje, didžiausian 
Vilniuje studentai gali i \-nrsti j H N mieste, kur ir 
didesnio palankumo pačiai lie
tuvių tautai, pačiai Lietuvai. 
Viską norima tempti pagal 
Maskvos kurpalį. 

Reikšmingas ir šis naujovių 
nuostatas: „Į teisės specialybės 
dieninį ar neakivaizdinį skyrių 
bus priimami tik pagal tary
binių, partinių, komjaunimo, 
teisėtvarkos, karinių dalinių 
rekomendacijas bei tikslinius 
nukreipimus, pasižymėję visuo
meniniame c irbe, subrendę 
politiškai". Taigi būsimieji tei
sėjai, advokatai tebus tik iš ko
munistų partijos ar iš komunis
t inio j aun imo a t e inan t i e j i 
žmonės ar bent tų partiečių re
komenduojami. Tolimesnė šio 
naujovių nuostato dalis nusta
to, kad ir į pedagoginį darbą tai
kantieji studentai, be kitų, turės 
turėti jaunimo komiteto ar dar
bo kolektyvo rekomendacijas. 

S>ios visos naujovės paskelbtos 
aukštojo ir specialiojo mokslo 
ministerio pavaduotojo Kazi
miero Žukausko vardu. Jis 
pažymi, kad šiemet į 37 Sovie
tų aukštąsias moky'Tas numa
tyta pasiųsti beveik pusantro 
šimto vaikinų ir merginų. 
Atseit, ryškus nusistatymas 
aukštojo mokslo siekiančius nu
kreipt i į k i tų soviet inių 
mokyklų studijas, gal norint, 
kad jie mažiau būtų veikiami 
tautinių polinkių Lietuvos, kad 
ir okupuotos, aukš tos iose 
mokyklose. 

Paskelbtose naujovėse pažy
mima, kad „Į Maskvos, Lenin
grado bei Minsko valstybinius 
universitetus bus pasiųsti būsi
mieji respublikos aukštųjų ir 
specialiųjų vidurinių mokyklų 
dėstytojai visuomenės mokslų", 
o taip pat ir taikomosios sociolo
gijos. Net ir knygų leidimo 
būsimieji specialistai bus siun
čiami į Maskvą, Leningradą. 

Pagaliau „Siunčiama mokytis 
nekonkurso tvarka taip pat į 
Estijos TSR valstybinį dailės in
stitutą, Maskvos bei Leningra
do kultūros institutus, Maskvos 
bei Len ingrado konserva
torijas". 

Kitaip sakant, ruošiant būsi
muosius Lie tuvos ku l tū r i 
ninkus, stengiamasi izoliuoti 
nuo tautine atmosfera kvėpuo
jančių Lietuvos mokyklų ir juos 
ruošti daugiau Sovietų Rangų 
persunktose maskvinėse mo
kyklose. 

Šitokie potvarkių naujumai 
mokyklose nerodo, kad prie Gor
bačiovo būtų daugiau pagerbia
mos įvairių Sovietų kontrolėje 
esančių tautų viltys, priešingai, 
Maskvos įtaką į priaugančią in
teligentijos kartą norima gilin
ti ir plėsti. Taip jau Sovietų 
Sąjungoje yra daugelyje sričių — 
pažadai skleidžiami propagan
diniais tikslais, o gyvenimo 
tikrovė rodo ko lon ia l in ius 
siekimus. 

Gerai, kad nors vakaruose 
turime stiprių gynėjų paverg
tųjų tautų. Vienas iš tokių gy
nėjų buvo prof. J . G. H. Hoff-
man, šiemet miręs. Jis buvo re
formatų pastorius, tačiau uolus 
pavergtų kata l ikų gynėjas, 
rašęs apie tylos Bažnyčią, net 
primindamas, kad oficialus 
ekumenizmas kartais užmiršta 
kankinių Bažnyčią. Ragino iš
girsti šauksmą, kylantį iš la
geriu, kalėjimų, kankinimų 
kamerų. Gyvendamas Europoje, 
jis ypač reiškėsi Paryžiuje lei
džiamame tarpkonfesiniame 
tylos Bažnyčiai ginti skirtame 
laikraštyje „Catacombs". Jo ir 
kitų protesto balsai apstabdo so
vietini savivaliavimą. 

Juoz. Pr. 

ANTANAS LAUKAITIS 

darbių suėmimai, tikėjimo 
visokeriopas slopinimas ir kita, 
viską užbaigiant nenugalima 
šviesa ir tikėjimo pergale prieš 
visus jai esamus pavojus. 

Pats veikalas, pritaikytas 
šiam krikščionybės minėjimui, 
yra geras, ypatingai paskirus 
vaidmenis atliekant, jau kuone 
profesionalams „Atžalos" teat
ro artistams. Pati pagrindinė 
rolė teko Juliui Dambrauskui, 
I-me ir Il-me veiksme vaidinu
siam Krivį ir trečiame idealis
tą kunigą, slaptojo laikraščio re
daktorių. Šias ypatingai sun
kias roles J. Dambrauskas 
atliko tikrai labai gerai. Kaip ir 
kituose savo paties režisuotuose 
veikaluose arba ir paties 
atliekamose rolėse šis tikrą 
meninę gyslelę turintis žemai
tis Julius įdeda visą ne tik širdį, 
bet ir sielą, tiek pats paro
dydamas, tiek ir iš k ii u išspaus
damas visa tai, kas tik yra 
galima scenoje parodyti ir 
atvaizduoti. 

Teatro veteranė Ksana Dau
guvietytė šiame veikale buvusi 
lietuvė motina ir slapta vie
nuolė, kaip ir visuomet, parodo 
puikų savo charakterių scenoje 

tas laisvėje ar priešų pavergtas labai gerą atlikimą. Bet 
j is buvo ir išliko lietuviu. kuriame veikale labai aiškiai 

„Vardan Dievo" dramoje pir- matosi jos profesionališkumas, 
masis veiksmas vyksta Min- iš ko jaunieji artistai gali tik 
daugo valdomoje Lietuvoje, pasimokyti. 

Kaip kituose pasaulio kraš
tuose, taip ir Australijos paski
rose lietuvių kolonijose buvo 
paminėta Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis. Vienur kukliau, 
ki tur plačiau ir iškilmingiau, 

šiame Austra-
lietuvių 

gyvena daugiausia, ši sukaktis 
buvo atšvęsta per du sekma
dienius. Rugpjūčio 30 dienos 
sekmadienio popietė Lietuvių 
klube sutraukė tikrai rekordinį 
tautiečių skaičių, atvykusių 
pamatyti mūsų Sydnėjaus Lie
tuvių teatro pastatymą „Var
dan Dievo". Šią 3-jų veiksmų 
dramą sukūrė Pranas Pusdeš-
ris. Kaip išsireiškė autorius, is
torijos laiko tėkmėje pasikei
timų neišvengė ir lietuvių tau
ta. Iš medžioklių ji perėjo į 
žemdirbystę, nuo medino arklo 
prie geležinio, nuo Europos už
kariautojų ligi vergijos rusų 
okupacijoje. Visos tos atmainos 
ir pakeitė lietuvių gyvenimo bū
dą. Toje kultūros raidoje Lietu
vai vienas iš didžiausių veiks
niu it buvo, nors ir suvėluo
tas, krikščionybės priėmimas, 
atsukdamas lietuvį į Vakarus. 
Tačiau, kaip garbindamas Per
kūną, lietuvis liko lietuviu, taip 
Mindaugo ar Vytauto krikšty 

kunigaikščio dvare, kur ateina 
ir pirmieji krikščionybės garsai. 
Antrasis veiksmas vyksta jau 
Vytauto laikais ir parodoma 
lietuvių pirmieji išgyvenimai po 
apsikrikštijimo. Trečiasis veiks
mas vaizduoja okupuotą Lie
tuvą, kaip yra leidžiama po
grindinė „Kronika", jos bendra-

Labai gerai ir laisvai scenoje 
laikėsi jaunoji Marina Coxaitė, 
kuriai ankstyvesni mėgėjiški 
skautų ir jaunimo pasirodymai 
suteikė tą laisvumą ir gerą 
jaunos lietuvaitės bei ..Kroni
kos" bendradarbės rolių 
atlikimą. 

Vienas, kuris liūdną dramos 

turinį praskaidrino, tai buvo 
Sydnėjaus „Linksmasis brolis" 
ir sportininkas Edis Lašaitis. 
atlikdamas linksmo, vyresnio 
amžiaus lietuvio ir „Kronikos" 
padėjėjo K.G. B-isto roles. Ir tas 
jam labai gerai pavyko. 

Vidas Labutis, atlikdamas 
kryžiuočio, sulietuvejusio 
vokiečio ir K.G.B. viršininko 
roles, su kiekvienu „Atžalos" 
teatro pastatymu vis drąsiau ir 
geriau scenoje pasirodo, įgau
damas ir daugiau pasitikėjimo 
savimi. 

Jaunasis Ričardas Červinas, 
neseniai gavęs premiją už Lie
tuvių kursuose ger iausiai 
išlaikytus egzaminus, šiame 
veikale vaidino rikį — apylin
kės vadą ir ..Kronikos" jaunąjį 
bendradarbį. Puiki lietuviška 
tarsena, gana laisvas scenoje 
laikymasis šį jauną puikų vyrą 
tikrai pilnai įgalino būti kartu 
su jau patyrusiais „Atžalos" 
teatro veteranais art istais. 
Veikalo statistais buvo Raimun
das Stasiūnaitis. Danny Kalėda 
ir Jonas Pečiulis. 

Veikalo režisierė buvo Daiva 
Labutytė-Bieri. Su „A.tžala" ji 
jau yra pilnai suaugusi, jei ne 
vaidindama, tai paskirus 
veikalus režisuodama. Šio 
veikalo pastatymas iš režisierės 
pareikalavo daug darbo ir tikro 
pasišventimo, nes taip sunkią 
dramą pastatyti ir dar ne su 
visais patyrusiais artistais buvo 
tikrai ne lengvas darbas. Tačiau 
Daiva parodė tikrus savo sceni 
nius gabumus ir jos tas darbas 
buvo atlygintas taip gausios 
publikos griausmingais plo
jimais. 

Prieš šio veikalo pastatymo 
prisidėjo: Kęstas Ankus — 
muzika ir garsai, Dana Binkie-

Baltimorės Lietuvių muziejaus kryžių paroda, surengia Lietuvos krikščionybės 600 metų sukak
ties proga. 

Prel. Petras Butkus 

nė ir Nijolė Stašionienė — rūbai, 
Garry Siutz ir Ksana Dauguvie
tytė — grimas, Viktoras Šliteris 
— šviesos ir administravimas, 
Irena Dudaitienė — vaidinimo 
eigos priežiūra. Alfa Adomėnas 
ir Raimundas Baltramiejūnas — 
scenos darbuotojai. Henrikas 
Šliteris — dekoracijos. 

Veikalui pasibaigus, sveiki
nimo ir padėkos žodį išreiškė 
prel. P. Butkus, kai visi artistai 
buvo apdovanoti gėlėmis, do
vanomis ir specialiu 600 metų 
krikščionybės ženklu. Vėliau ar
tistų ir svečių vakarienės metu 
be paskirų sveikinimų padėkos 
žodį visiems dalyviams ir teat
ro padėjėjams tarė „Atžalos" 
administratorius Viktoras Šli
teris. 

Antroji sukaktuvių minėjimo 
dalis vyko kitą sekmadienį, pra
dedant jį iškilmingomis pa
maldomis lietuvių bažnyčioje 
Lidcombe. Šias pamaldas cele-
bravo Sydnėjaus vyskupas J. 
Clancy, prie altoriaus atlydėtas 
Sydnėjaus lietuvių klebono prel. 
P. Butkaus ir eilės svečių ku
nigų. Bažnyčia buvo pilna 
tikinčiųjų ir su savo vėliavomis 
bei garbės palyda dalyvavo Syd
nėjaus LB apylinkės valdyba, 
ramovėnai. skautai , sporti
ninkai, ateitininkai, jaunimo 
grupė, nešant 600 metu krikš
to jubiliejaus ir arkivyskupo J. 
Matulaičio vėliavas. Pamaldų 
metu labai gražiai giedojo 
„Dainos" choras, vadovaujamas 
B. Aleknaitės, vargonais gro
jant jaunajam mūsų muzikui J. 
Ankui ir solo giedant Gr. 
Zigaitytei-Hurba. 

Vyskupas savo ypatingai gra
žiame ir akademiško turino pa
moksle be jokių pasirašymų, 
labai gražiai išdėstydamas dalį 
Lietuvos istorijos, su nemažai jo 
paminėtų ir gražiai ištartų 
mūsų žymiųjų lietuvių pavar
džių iškėlė mūsų gražiąją pra
eitį, krikšto reikšmę, visa tai 
palygindamas su gražia daina, 
kuri turi stiprius ir silpnesnius 
niuansus, kai jos gražūs garsai. 
kaip ir mūsų tautos graži is
torija, nepranyks ir niekada 
nenutils. Pamaldų metu sveiki

nimo ir padėkos žodį vyskupui 
tarė prel. P. Butkus, visų Syd
nėjaus lietuvių vardu jam įteik
damas puikų medžio raižinį — 
lietuvišką kryžių. Po pamaldų 
kartu su vyskupu buvo pa
daryta bendra nuotrauka ir pa
rapijos salėje numalšintas 
vidurdienio alkis, geriau 
pasakius tikros vaišės, kurias 
suorganizavo žinomasis mūsų 
Sydnėjaus veikėjas Viktoras 
Šliteris. 

Antroji šios dienos minėjimo 
dalis vyko Lietuvių klube, kur 
ir vėl didžioji klubo salė buvo 
pilna tautiečių ir kviestinių 
australų ir kitataučių žymiųjų 
svečių. Po prel. P. Butkaus gra
žios ne tik religinės, bet ir 
poetiškai patriotinės invokacijos 
programą pradėjo vis daugiau ir 
daugiau Sydnėjuje populia
rėjanti vyresnio amžiaus 
moterų ..Sutartinė", sugie
dodama Rūpintojėlio skundą. 
Krikščionybės sukakties pa
skaitą skaitė dr. R. Zakarevi
čius. Savo labai rimtais faktais 
ir išvedžiojimais parengtoje ilgo
je paskaitoje, kuri daugiau gal 
tiko akademinio išsilavinimo 
klausytojams, ji nušvietė mūsų 
istorijos paskirus šimtmečius, 
krikščionybės reikšmę ir lie
tuvių istorinius iškilimus ir 
priežastis jų nupuolimų. Paskai
ta buvo skaitoma anglų kalba, 
nes, be aukštųjų kviestinių 
aus t ra lų svečių, buvo ir 
nemažas skaičius kitų tautybių 
reprezetantų. 

Po paskaitos buvo merginų 
puikiai atliktas „Sadutės" šokis, 
vėliau solo dainuojant Gr. Zigai
tytei-Hurba „Trakų pilis". Lat
vių atstovas Rev. Fr. P. Beč lie
tuviškai pasveikino sukaktuvių 
proga, kai ..Sūkurio" šokėjai, 
vadovaujami Marinos Cox, Jono 
Biretos, Kristinos Dičiūnienės 
ir akordeonisto P. Viržinto, 
puikiai pašoko, žinomam mūsų 
jaunam scenos veikėjui Arūnui 
Stašioniui deklamuojant ..Šeši 
šimtai metų" ir Nijolei Vaičiur-
gytei perskaitant labai gausius 
sveikinimus iš vyskupo P. Bal
takio. N.S.W. premjero, parla
mentarų, žymiųjų politikų ir 
etninių grupių vadovų. 

Meninė dalis buvo baigta 
„Dainos" choro, vadovaujamo 
B. Aleknaitės. J. Ankaus ir 
akompanuojant Br. Kiveriui, 
trimis puikiai atliktomis dai
nomis. Visas minėjimas buvo 
baigtas galingai skambančiu ir 
visų giedamu Tautos himnu. 

Po oficialaus minėjimo kvies
tiniams svečiams buvo paruoš
ta vakarienė, kurios metu 
girdėjosi gražūs jų atsiliepimai 
apie visą šventės minėjimo pro
gramą. 

Šio viso dviejų sekmadienių 
sukaktuvinio minėjimo pagrin
dinis organizatorius ir vadovas 

(Nukelta į 4 psl.) 

AKMENYS 
AKMENĖLIAI 

AUDRONĖ O. B. 

Viduje, deja, viduje vyksta sukilimas... Netrukus atsi
dur iu kambar iukyje bijodama pasekmių, bet 
palengvėja ir sugrįžtu į lovą po visko pirmą kartą, 
beveik gali sakyti. Tuo tarpu atbėgusi nauja slauge su 
kokiais tai raštų reikalais dejuoja, kad aš vis kamba
riukyje, kai jai manęs reikią. Įeina ir atlieka savo 
klausimus čia pat pas mane. Pagalvoju, tikrai jai gal džiauk. Zinai, aš vis dar labai viščiukas 
labai skubu, jei negali palaukti, o jai sakau, kad ai bus gera būti namie! 

pradedant valgyti... 
Vakarienei jau kažkas nuosaikiau jai ir man. Aš 

savojo daug nesudoroju, bet bandau, nes gal reikia pra
tinti gyvenimą virškinimo pasaulyje. 

Ir manasis chirurgas, atsiradęs vėlokai, matyt, po 
savo kitų darbų, besiguosdamas dabar vis lietuvių kal
bos sunkumu, praneša ir man džiugią žinią, kad trečia
dienį ir aš galėsianti vykti namo... 

Manasis, tai išgirdęs, negali sutalpinti džiaugsmo. 
Jis sako: 

— Aš noriu šokinėti, kaip spyruokline lėlė, iš 
džiaugsmo... Jau poryt galėsi važiuoti namo. namo!... 
— Tiesiog žėri jo akys ir netelpa savyje. 

— Vai, tai tikrai gerai, bet tu per daug nepersi-
Betgi kaip 

tikrai turiu būti ten, kur esu, nes šieji mano reikalai 
negali laukti. 

Vargšė Vandelė tik nosimi gėrėjosi mano patiekalų 
skanumu. J i tegavusi sumuštinį su kalakuto pjausti
niais ir jaučiasi alkana. Bet ką jau darysi — sveikatos 
labui tebūna gerai. 

— Ta tūkstančio kolorijų dieta — tiesiog ba-

Jis pats iš to didelio džiaugsmo baigia vizitą trupu
tį anksčiau, kad kaimynės televizija tikrai įkyri. Iki 
pasimatymo rytoj — bus geriau. 

Atrodo, miegotum, kaip angelėlis dabar išlaisvinta 
nuo visų prijungimu, bet vis tie kaulų skaudėjimai var
gina ir tie naktiniai vaistai. Dar pasitaik. tokia seny
vesnė slaugė, kuri. atnešusi 6 piliules, stovi nerim-

davimas! — guodžiasi ji, o man atrodo, kad man būtų dama. kodėl tu negali vienu ypu vieną po kitos suryti, 
tikrai net per daug. užgeriant vandenėliu, kaip vištelė... O negali ir tiek. 

Jai talkina virtuvė, dietistai patys ateina pasitei- Prašai ją palikti — pamažu suimsi, bet kur tau — ji 
rauti ką ir kaip. kaip bendradarbei, o man, pagalvojau, turi matyti, būti tikra. Sakau: 
neša visokį eilinio gero pilvo maistą, nesiteiraudami, — Man pačiai šie vaistai gyvybiniai ir aš pasisteng-
nesiklausdami. Jau tas buvęs vadinamas skystas — siu įmanomai juos praryti, palik man. prašau, nevark. 
tiek to, bet dabartinė žirnienė tokia sunki, o tie negaišk savo brangaus laiko. 
gabaliukai padaže... Tik imk ir kirsk Lietuvoje per Nepadeda. Ji ištikima savo pareigai. Šiaip taip aš 
rugiapjūtę, o čia man po kelių dienų tuščiam žarnynui, juos praryju. 

Labanaktis vėl. Paskui dar kartą. Akių lašus pati 
susilašinu, nes tunu savuosius su leidimu, tad atneštų 
nereikia, o vis atnešinėja. 

Vėl ligoninės rytas su mano įprasta tvarka, o Van
da jau kraunasi pamažu savo mezginius, savo turtą į 
porą plastikinių maišų ir atsivežtą krepšį. Gaila lyg 
— liksiu viena. Taip kalbame abi... Betgi gal man nė 
negaila, nes vakar jos televizija labai įkyrėjo ir išvar
gino mano galvelę. 

Ateina vėl aplankyti mielos kaimynės daktarės 
vyras. Ji pati kas rytą aplanko. Susitinka kartais ir 
su mano chirurgu — labai geri kolegos. Vanda abu juos 
labai vertina ir gerbia už gerą elgesį su pacientais, per
sonalu ir už gerą aukštą savo srities darbą. Su tokiais 
ir personalui lengviau ir pacientams geresnės 
pasekmės. Taip. tikrai, geri daktarai ir geri žmonės, 
nors su akcentu anglų kalboje, ypač manasis chirurgas. 

Dabar užėjo aplankyti jos vyras Edis ir džiaugiasi, 
kad jau aš daug guvesnė ir linksmesnė. Tenka 
supažindinti ir su Vanda, pasakant, kas jis toks. Gal 
ir nereikėjo. Edis atveža žmonai olandiškos arbatos ir 
abu jiedu kavinėje laisvalaikiu ją išgeria ir pasidalina 
namu reikalais. Tai graži jųdviejų tradicija. Jis atveža 
ją ir į darbą ir atvažiuoja po darbo pasiimti. Likęs 
vienas namie dirba dideliame darže, gėlynuose, žuvų 
prūduose, kuriuos su manuoju projektuoja ir persta-
tinėja kuone kas pavasarį. Atliekamu laiku kada nors 
dirba su savo akcijomis. Olandai sugeba būti biznyje 
iš nieko Malonūs jie kaimynai ir labai draugiški viso
kioje pagalboje. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
AUKOS J. MATIOŠKOS 

ATMINIMUI 

Inž. Juozas Rašys iš Cam-
bridge papildomai paskyrė 
mirusio Antano Matioškos atmi
nimui 50 dol. Lietuvių Fondui. 
Tuo būdu dabar tuo reikalu 
įnešta į Lietuvių Fondą 1.790 
dol. Iki užsibrėžtos sudaryti 
2.000 dol. sumos dar trūksta 210 
dol. įnašai siųstini: Ifr. P Viš
činis. 173 Arthur St., Brocktcn. 
MA 02402 arba tiesiog j Lie
tuvių Fondą. 3001 VY. 59th St., 
Chicago. II. 60629. 

DŽIAUGIAMASI 
PASKYRIMU 

Bostono ir apylinkės lietuviai 
džiaugiasi, kad šio krašto admi
nistracijoje aukštoms pareigoms 
paskirta Ona Skirma Makai-
tytė-Kondratienė iš VVashing-
ton, D.C. duktė Gražinos Makai-
tienės-Lileikienės ir mirusio 
Broniaus Makaičio, išaugusi ir 
subrendusi Bostono lietuvių 
tarpe. Kaip žinoma, ji paskirta 
šio krašto žemės ūkio minis
terijos Maisto ir mitybos pa
tarnavimų įstaigos administra
tore. Anksčiau jai teko eiti įvai
rias pareigis respublikonų par
tijoje, vieną kartą sumaniai 
pasirodant televizijoje vykusiose 
aktualiose diskusijose. Dabar jai 
teks vadovauti darbui, kuriam 
skiriami milijardai dolerių. 
Spaudoje paskelbta jos 
nuotrauka su prez. R. Reaganu. 
kai po paskyrimo ji buvo 
supažindinama su prezidentu. 
Vietos lietuviams ypač malonu, 
kad iš jų tarpo kilusi lietuvė su
geba suderinti savo aukštas pa
reigas šio krašto administra
cijoje su lietuviškais reikalais, 
pagal galimybe dalyvaudama 
lietuviškoje veikloje. 

GRAŽUS PAVYZDYS 

Inž. Juozas Materas iš Cali-
fornijos buvo atvykęs į Brock-
toną aplankyti savo motinos 
Marijos Janonienės. Ta proga jis 
paaukojo per ..Laisvės Varpa" 
500 dol. Vasario 16-sios gimna
zijai Vakarų Vokietijoje. Inž. J. 
Materas yra viduriniosios kar
tos atstovas, gana sunkiomis 
sąlygomis mokslus baigęs šiame 
krašte. Jis yra pasiekęs gana 
aukštos vietos savo profesijoje, 
bet neužmiršta l ie tuviškų 
reikalų. Tarp kitko jis yra narys 
Lietuvių Fondo, kuris šiemet 
mini savo reikšmingos veikios 
25-rių metu sukakti, stengda
masis užbaigti ketvirto milijono 

tuvių Fondą ir kitas lietuviškas 
apraiškas. Tai gražus viduri
niosios ka r tos atstovo įsi
jungimas į lietuvišką veiklą. 
Neabejotinai tai įtaka jo mo
tinos Marijos Janonienės, kuri 
su savo mirusiu vyru Lietuvos 
savanoriu Fulgentu Janonių yra 
įsteigusi Lietuvių F'onde stipen
dijų fondą, iš kurio jau eilė metų 
duodamos stipendijos gabiems, 
bet neturtingiems lietuviams 
studentams, kad po išsimoksli
nimo jie būtų naudingesni 
lietuvių tautai. 

PAGERBIMO BANKETAS 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos metinis banketas su me
nine programa įvyks lapkričio 1 
d. draugijos namo trečio aukšto 
salėje. Bankete bus pagerbta 
Monika Plevokienė. uoli įvairių 
renginių šeimininkė ar talki
ninkė, nenuilstamai dirbanti to
je srityje daugelį metų. Jos pa
gerbimu bus pareikšta padėka 
visoms kitoms darbo bitelėms, 
kurios nevisuomet susilaukia 
reikalingo pripažinimo ir įver
tinimo. 

P A R A P I J O S BAZARAS 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis bazaras 
vyks lapkričio 8 d. nuo 11 vai. 
ryto ligi 5 vai. po pietų So. Bos
tone Lietuvių Piliečių d-jos an
tro ir trečio aukšto salėse. Kaip 
visuomet, j ame bus daug 
rankdarbių. įvairių dovanų, 
lietuviškų valgiu, įdomių žai
dimų. Kasmet tokie bazarai 
sudaro gražią pinigų sumą pa
rapijos reikalams. Dabar jie 
ypač re ika l ing i , kai pla
nuojamas parapijos pastatų 
pertvarkymas. 

MIRĖ A. AUSIEJIENE 

Rugsėjo 12 d. Cape Code po il
gos ir sunkios ligos mirė Ada 
Ausiejienė, palikdama vyrą 
Petrą, dukterį Ritą. sūnų Liną. 
tris anūkes šiame krašte, o Lie
tuvoje — motiną, dvi seseris ir 
brolį. Velionė buvo palaidota 
rugsėjo 14 d. Centervi l le 
kapinėse. 

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

LB Bostono apylinkės Tautos 
šventės minėjimas įvyko rugsėjo 
12 d. So Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos trečio aukšto 
salėje. Jis sutraukė arti 150 vie-

dolerių pagrindinio kapitalo tos ir apylinkės lietuvių, kurių 
sudarvma. Jis remia ir Lie-

600 METŲ KRIKŠTO 

(Atkelta iš 3 psl.) 

CLASSIFIED GUIDE 

Folk Fair rengimo komitetas Milvvaukee Tarptautiniame istitute. Iš kairės sėdi: A. Durtka — 
Intern. inst. dir.. R. Kohl — programos ved., V. Topizzas, — fest. koordinatorius; stovi: R. 
Paukštelienė, R. Pliūra, St. Milašius, S. Damašienė. M. Neumanienė ir R. Poskočimienė. 

LIETUVIAI PIRMĄ 
KARTĄ BUS PAGERBTI 

Milvvaukee tautybių festivalis 

tarpe buvo daug viduriniosios ir 
jaunosios kar tos atstovų. 
Minėjime išklausyta Algio 
Avižienio kalba ..Kaip mes 
galime padėti Lietuvai šian
dien" ir Toronto lietuvių trio 
atlikta meninė programa, o taip 

su gausiais savo padėjėjais buvo p a t perskaitytas prezidento R. 
mūsų nepavargstantis ir vidu
jine dvasia labai jaunatviškas 
Sydnėjaus klebonas prel. Petras 
Butkus. Po visų darbu ir 
užpelnytų pagyrimų, nervams 
jau pilnai atsileidus. paklausiau 
mūsų gerbiamą prelatą, kaip jis 
jaučiasi ir ar pats yra patenkin
tas šiuo visu savo ir savo padėjė
jų darbu? 

Tikrai malonu, kad taip 
viskas gražiai praėjo, kad visi 
yra taip patenkinti. O darbo 
buvo tikrai daug. Tačiau, bū
damas Romoj, stebėjau visą pa
rengimų eigą ten ir, jau grįžęs 
i Sydnėju. stengiausi išvengti tų 
klaidu, kurias pp-tebėjau Ro
moje, kas gal pasisekė, ir mūsų 
minėjimus abu sekmadienius 
reikia laikyti pasisekusiais. 

Reagano sveikinimas. Minėjimą 
pradėjo apylinkės pirmininkas 
inž. Brutenis Veitas, o jį prave
dė Marius Žiaugra. Minėjime 
sugiedoti JAV-ių ir Lietuvos 
himnai, kuriuos pianinu skam
bino komp. Jeronimas Kačins
kas. Meninėje programoje dau
giausia reiškėsi sol. Vaclovas 
Povilonis. Kai kurias dainas 
atliko visas trio: Vaclovas 
Povilonis, Vytautas Spundulis ir 
Valdas Samulevičius. Dėl jų 
atliktos programos publikoje 
buvo re iškiamos įvairios 
nuomonės. 

A.A. FULGENTAS JANONIS 

Šiais metais rugsėjo 11 dieną 
suėjo aštuoneri metai, kai 

Turėdamas tokius padėjėjus ir Brocktone su šiuo pasauliu atsi-
tokius puikius parapiečius, skyrė Lietuvos kariuomenės 
tikrai neabejojau, kad viskas savanoris-kūrėjas Fulgentas Ja- di tavo balsą. 
praei« labai gerai. Ačiū visiems, nonis. Jau aštuoneri metai. 

Kaip jau buvo rašyta, kad 
Mihvaukėje 50 m. veikiantis In
ternacionalinis institutas kas
met organizuoja Holiday Folk 
Fair. Tas vyksta lapkričio mėn. 
trečią savaitgalį. Jame dalyvau
ja daugiau kaip 50 etninių 
grupių su savo tautine prog
rama. Lietuviai tose šventėse 
dalyvauja jau 14 metų. Kiekvie-
neriais metais tarp daugybės 
etninių grupių viena tauta yra 
pagerbtoji. Tos tautos programa 
ilgesnė ir dekoracijos atspin
dinčios tos tautos kultūrą ir 
suvenyrai — viskas primena tą 
vieną pagerbtąją tautą. Be galo 
buvo džiugu išgirsti žinią, kad 
lietuviai bus ta pagerbtoji gru
pė šių metų lapkričio 20-22 d. 
Mihvaukee, Wisc. Tikimasi, kad 
ir lietuviai kuo gausiau daly
vaus paremti mūsų dalyvius ne 
tik finansiškai, bet ir moraliai. 

Man atrodo, nereikia aiškinti, 
kiek daug turime rūpesčių pasi
rodyti festivalyje ne blogiau už 
kitas buvusias pagerbtąsias 

jaučiama spraga Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos chore, sava
norių sąjungoje ir jo šeimoje. 
Aštuoneri metai, kai jo mylima 
žmona Marija lanko jo kapą, 
sodina gėles ir prižiūri pa
minklą. Ir čia nors mintimis 
pasikalba ir pasidalina gražiais 
prisiminimais. Ponia Marija 
atlieka tą, ką Fulgentas pa
geidavo: 

Mano mylimoji mane 
aplankys, 

ant mano kapelio gėlių 
prisodys. 

Dėka savanorių-kūrėjų Lie
tuva buvo laisva, nepriklau
soma ir klestėjo. Buvo saugu 
vaikščioti gatvėmis, kaimuose ir 
miškuose. Vieno poeto žodžiais: 
.,Nerasi tu niekur, niekur 
nerasi, ką t au savanoriai 
parnešė basi". 

Fulgento žodžiais tariant: 
..Mes išėjome išlaisvinti Lie
tuvos ir mums nerūpėjo, kokia 
partija ja valdys. Kas buvo 
Voldemaras, Stulginskis. 
Šleževičius ar kiti — mums ne
buvo svarbu; mes buvome tik 
paprasti tėvynės gynėjai". 
Fulgentas Janonis buvo jautrios 
širdies ir turėjo poetinių gabu
mų. Jis rašė: 

Draug su saule atsikėlęs 
Skėstu nerimo bangose. 
Dunkso miškai, pievų gėlės, 
Šypsos saulė spinduliuose. 

Veržias jausmai, tolsta akys... 
Noris viską apkabint. 
Žvilgančiais sparnais plaštakės 
Draug su debesiais pakilt* 

Gaila, kad jo eilėraščiu rinkinys 
dar neišleistas. 

Gerbiamas savanori Fulgen 
tai. nors jau aštuoneri metai, 
kai Tavęs nematome, mūsų 
mintys su tavimi, o choras gir

tautas. O tam reikia atlikti ne 
tik daugybe įvairiausių darbų, 
bet ir lėšų reikalaujantis ren
ginys. Todėl t ikimasi , kad 

MUŠU KOLONIJOS 

Gardner, Mass. 
Trijų dientĮ laikotarpyje mirė 

ke tu r i l i e tuvia i : Vincas 
Skrusdys mirė sulaukęs 68 
metų amžiaus po trumpos ligos. 
Buvo gimęs Krekenavos para
pijoje ir gyveno Gardneryje 35 
metus. Paliko dvi seseris Lie-

lietuviai, suprasdami reikalo tuvoje, dėdę Antaną Skrusdį ir 
esmę. neatsisakys paremti savo pusseserę Bronę Bekerienę, ir 
aukomis. drauge Rasą Ališauską ir jos 

Holiday Folk Fair festivalyje šeimą. Priklausė Eagles kulbui. 
dalyvauja daugiau kaip 100,000 Jų grupė laikė savo ritualą prie 
žiūrovų. Šiais metais jie pirmą karsto, lietuvių klubas parūpino 
kartą turės progos susipažinti 10 grabnešių ir garbės narius 
su lietuvių tauta, jos tautine per laidotuves, kurios buvo gra-
kultūra, šokiais ir tradicijomis, žios Bekerių pastangomis bei 
Juk mes dabar vis dažniau rūpesčiu 
amerikiečių spaudos pusla
piuose keliame Lietuves netei
sėtą įjungimą į Sovietų 
Sąjungos sudėtį, religijos 
varžymus, OSI klausimais ir 
kt., o daugelis amerikiečių bei 
kitataučių net neįsivaizduoja, 
kur ta Lietuva yra ir kas ji tokia 
yra. Tai ar ne puiki proga 
pasitaiko supažindinti juos 
plačiau su lietuvių tauta, jos 
kultūra bei tradicijomis? 

Kad ši šventė praeitu kuo 
geriau, būtų deramai organi
zuota, paruošti tinkami pro
jektai šventės dekoracijoms, 
suplanuota visa šventės pra-
vedimo programa, jau prieš 
metus laiko yra susikūręs Holi
day Folk Fair rengimo komi
tetas, į kurį įeina nuoširdžiai 
atsidavę v i suomenin inka i . 
Negailėdami savo brangaus 
laiko ir energijos, po darbo 
valandų dideliais atstumais 
suvažiuoja į r u o š i a m u s 
pasitarimus. 

Šventės programoje atstovaus 
St. Milašiaus vadovaujama tau
tinių šokių grupė „Klumpė", 
Lemonto tautinių šokių grupė 
„Spindulys" ir Internaciona
linis institutas pakvietė lietuviu 
šokėjų grupe iš Toronto „Gin
tarą". 

Reikia manyti, kad su tautie
čių parama ir bendrų pastangų 
dėka turėsime pasisekimą šioje 
šventėje. 

M. Neumanienė 

Mirė Nellie Dovidai t is . 
sulaukus 74 metų amžiaus, po 
sunkios ligos. Paliko seserį. J i 
ilgus metus dirbo vienoje krau
tuvėje. Turėjo daug draugų bei 
pažįstamų savo maloniu būdu, 
bet laidotuvės buvo privačios. 

Bronė Brusgulis Svashausky 
mirė sulaukusi 79 metų. Paliko 
dukterį bei anūkų. 

Julia Bartkus Lesneski mirė 
turėdama 64 metus amžiaus. 
Paliko du vaikus be anūkų ir 
tris seseris: Oną Novakienę, 
Birutę Marcinkienę ir Petronėlę 
Matukienę. Palaidota Šv. Jono 
kapinėse. Už poros savaičių 
buvo palaidotas Charles Ar-
monas, kuris mirė po auto ne
laimės. Kadangi žmona dar 
buvo ligoninėj, palaidojo jo 
sesuo June Yavorosky. Taip pat 
mirė John Ruska. Turėjo vos 43 
metus, buvo anūkas Antano 
Nalivaiko. kadaise Gardneryje 
katalikų tarpe veikėjo. J i s 
stengėsi iš laikyt i l ietuvių 
parapiją mūsų mieste. 

Kun. Just inas Steponaitis 
buvo pagerbtas išleistuvėmis 
rugpjūčio 30 d. Athole parapijos 
salėj. Dalyvavo daug žmonių: 
atvažiuoja į pareigas jaunas 
kun . Joseph Ju rge l ion i s . 
Linkime jam sėkmės Kristaus 
darbe. 

Vyčių kuopa ruošia autobusą 
į 600 metų krikščionybės 
minėjimą, kuris bus Bostone 
spalio 4 d. 

V. Senūta 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūrintai: 

LIETUVOS HIMNAS 
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 

Jakubėno DE PROFUNDIS 

Karnavičiaus UŽ JŪRELIŲ iš op RADVILA PERKŪNAS 

Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ. UŽ KALNŲ iš op. DANA 

Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 

Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkaus SAULĖ MOTINA PA.ULO 'š OD. PAGIRĖNAI 
Diriguoja Alvydas Vasaitis 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol Jonas Vaznelis 
Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakštai*? 

Kaina su persiuntimu $16.75. Illinois gyventojai moka $17.95 

Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu: 

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

HELP VVANTED 
REAL ESTATE 

NOW HIRING!!! 
FULL & PART TIME 

LUBE TECH & MECHANIC 
SOOPER TUNE & BRAKES 
4635 W. 63rd St., Chicago 

284-8100 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH 

SIUVĖJA 
PILNAM LAIKUI 

leškon- i patyrusi siuvėja dirbti dienomis ant 
..overlock & straightstich" mašinų 
Skambinti 

648-5505 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
___ . . ^ 

10% — 20% — 3J% pigiau mokėsit ut. 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th Street 

T e l . — G A 4-8654 

H M I S KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778 2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Privatūs asmenys nori investuoti 
MARO.UETTE PARKE 

Pasiruošę mokėti grynais pinigais už 
bent kokiam stovyje pastatą 

Skambinti 
434-7477 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dir
bu ir užmie^*'. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PAIEŠKOJIMAS 
Paieško, Pranas Jonikas (Jur

gio) iš Lietuvos. Tauragės savo dviejų 
pusbrolių: 

STURONAS ZENONAS (Jurgio) 
StURONAS ALOIZAS (Jurgio) 
Jie gyveno Čikagoje 1944 m., kai 

susirašinėjimas nutrūko. 
Prašau rašyti šiuo adresu: Juozas 

GEČAS, 6967 ANGORA WAY, 
OAYTON, OHIO, 45424. 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpės geriausias sąlygas" 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
NeapTiokana; ikainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl., kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tremtinė — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios daiL POVILO 
PUZENO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są-
jimgoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetfrntaucaui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
KRIKŠČIONYBĖS 

J U B I L I E J A U S MINĖJIMAS 
P A R A P I J O S E 

Philadelphija pagrįstai gali di
džiuotis plačiais užsimojimais 
deramai paminėti krikščionybės 
jubiliejų. Kaip j au spaudoje 
buvo skelbta, didysis minėjimas 
bus lapkričio 1 d. Šv. Petro ir 
Povilo katedroje. Tikimasi, kad 
į jį a ts i lankys daugelis Delavva-
r e s lėn io l ie tuvių. Ma lonu 
praneš t i , kad į šį svarbų mūsų 
tautos įvykį reikiamą dėmesį 
skir ia ir visos trys lietuviškos 
parapijos. 

C e n t r i n i a m m ū s ų m i e s t o 
komitetui talkinant, Šv. Andrie
j aus parapijoj minėjimas bus 
spalio 11 d. ir susidės iš trijų 
dalių: pamaldų, kurios prasidės 
10:30 vai . r., vaišių ir aka
demijos. Didžiausia šio minėji
mo atrakcija , be abejo, bus jau
nos m o k s l i n i n k ė s dr. Ra
sos Mažeikaitės, atvykstančios 
iš Toronto, paskaita, pavadinta 
„Religija ir politika pagoniškos 
Lietuvos kunigaikščių diploma
tijoj". Tai bene vienintelė mūsų 
jaunesniosios kartos akademi
ke, kur i t a ip giliai yra pasinė
rus i į senąją Lietuvos istoriją. 

Rasa Mažeikaitė gimė 1953 
m. Toronte, Kanadoje. Lankė 
Maironio šeštadieninę mokyklą. 
Jaunystė je buvo aktyvi skautė . 
1978 m. l ankė lietuvių kalbos 
ku r sus Vilniaus universi te te ir 
po to susidomėjo Lietuvos is
torija. 1987 m. balandžio mėn. 
įsigijo viduramžių istorijos dak
t a rės laipsnį Fordhamo uni
versi tete, parašiusi ir apgynusi 
disertaciją apie DLK Algirdą. 

Istorinio pobūdžio paskai tas 
y ra skaičiusi įvairiuose lietuvių 
ir k i ta taučių mokslininkų susi
būr imuose: Katal ikų Mokslo 
akademijos suvažiavime Los 
Angeles (1985), Penk ta j ame 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
Chicagoje (1985), Conference of 

the Association for the Advan-
cement of Baltic Studies 11984) 
ir 1.1. P a s k u t i n ę moks l inę 
paskaitą ji skaitė šiais metais 
V a t i k a n o s u o r g a n i z u o t a m e 
tarptaut iniame simpoziume Ro
moje. Tada ji kalbėjo apie di
džiojo kunigaikščio Algirdo san
t y k i u s su ry tų i r v a k a r ų 
k r ikšč ion imis . Nemaža i jos 
studijų y ra patekusių į moksli
nius veikalus. 

Mums t ikra garbė tokią didelę 
istorikę tu rė t i Philadelphijoj. 
Jos paskai ta bus tuojau po 
vaišių, kur ias suruoš specialus 
parapijos komitetas Šv. Andrie
j a u s parapi jos salėje, 1913 
VVallace St. Philadelphia, Pa . 

Šv. Jurgio parapijoj minė
j imas bus rugsėjo 27 d. J i s 
4 vai. p.p. prasidės jubilie
j inėmis Mišiomis ir progai pri
ta iky tu pamokslu. Po bažny
t inių apeigų bus iškilminga 
vakarienė, kuri 5 vai. prasidės 
kokteiliais. Bilietų kaina — 12 
dol. asmeniui. Laukiami svečiai 
ir iš kitų parapijų. 

Krikščionybės jubiliejų Šv. 
Kazimiero parapija gražiai pa
minėjo kovo mėnesį, kartu pa
gerbdama ir mūsų globėją šv. 
Kazimierą. Ta proga Mišias 
atnašavo vysk. DeSemone, o 
išsamią paskaitą apie krikščio
nybę skaitė didelė vyčių veikėja 
Loreta Stukienė. 

Rugsėjo 27 d. Philadelphijos 
skautai ruošia blynų pusryčius 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
tuojau po lietuviškos sumos. 
Visas pelnas bus sk i r iamas 
kr ikšč ionybės jubil iejui pa
minėti Philadelphijos katedroje. 
Bilietų ka ina — 3 dol. asmeniui. 

BALFO RŪPESČIAI 

Artė jan t spalio mėnes iu i , 
Philadelphijos Balfo valdyba in
tensyviai posėdžiauja ir ruošiasi 
piniginiam vajui. Kaip anks

čiau, taip ir šįmet la iškais bus 
apeliuojama į geraš i rdžius tau
tiečius, p rašan t a u k o s vargan 
patekusiems. Žinant , kad mūsų 
kolonijos ir apyl inkių gyven
tojai v a r g š a m s buvo laba i 
j au t rūs praeityje, valdyba su pa
grindu tikisi, kad j ie dosnūs bus 
ir š iais metais . Žmonių didelė 
meilė ar t imui nemažai impulso 
ir ryžto priduoda dabart inės, jau 
gerokai metų naš tos slegiamos 
va ldybos a t e i t i e s d a r b a m s . 
Gyvenimo nuskriaustųjų vardu 
ji nuoširdžiai dėkoja už aukas , 
g a u t a s praeityje, ir už tas , 
ku r i a s gaus šiais meta i s . Kar tu 
norisi praneš t i , kad į Balfo 
direktorių suvažiavimą. įvyks
tant į spalio 3-4 pas Pu tnamo 
seseles, vyks ta mūs i šk i s direk
tor ius Fel iksas Andr iūnas . 

DR. S T I K L O R I A U S 
L A I Š K A S 

A M E R I K I E Č I A M S 

Rugpjūčio 23 d. „Delavvare 
County Daily Times '" dien
raštyje, tur inčiame apie 400,000 
skaitytojų, tilpo ilgokas konden
suotas dr. Jono A. St iklor iaus 
laiškas, k u r i a m e 47 metinių 
p roga va izdžia i a t s k l e i d ž i a 
dviejų dikta tor ių — Hit ler io ir 
Stal ino — šlykštų suokalbį ir jo 
pasekmes. Išskaič iavęs Stalino 
k l a s t a s , u ž g r o b t u s k r a š t u s , 
m a s i n e s d e p o r t a c i j a s bei 
žudynes, laiško au to r iu s sako, 
k a d t a i d a r ą s , n o r ė d a m a s 

pr imint i tiems Amerikos žmo
nėms, kur ie dar ir dabar dėl blo
gos informacijos tiki, jog žiau
rus is diktatorius karo metu 
buvęs j ų ištikimas sąjungi
n inkas . Laiško pabaigoje Stik-
lorius primena, kad, 1946 m. 
N i u r n b e r g e p a s m e r k i a n t 
Hit ler io režimą ir teisiant prie 
jo prisidėjusius, keturių teisėjų 
tarpe sėdėjo ir sovietinis. Išvada 

— vienas tironas nubaudžiamas, 
o k i t a s n e m a ž e s n i s l i e k a 
nekaltu. 

Dr. Stiklorius laikas nuo laiko 
laiškus aktual ia is k lausimais 
parašo ir „The Philadelphia In-
ąuirer". J i s labai pageidauja, 
k a d mūsų kolonijoj t o k i u s 
laiškus rašančių atsirastų ir 
daugiau. 

Bron ius V a š k a i t i s 
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G R A H A M G R E E N E 
K E L I O N Ė 

B r i t ų r a š y t o j a s G r a h a m 
G r e e n e k e l i a u j a po Sibirą, 
išvykęs rugpjūčio 25 d. iš Mask
vos. Tai t rečias rašytojo vizitas 
Sovietų Sąjungoj. Vienam anglų 
laikraščiui rašytojas pasakęs, 
kad k e t u r i s k a r t u s su t ikęs 
Maskvoje b r i t ų šn ipą Kim 
Philby. Graham Greene kelionę 
surengė Sovietų rašytojų drau
gija-

,.Juodojo kaspino" demonstracija Chicagos centre. 

Į \^ midlcind FedGrcil 
• H M r Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai Iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR1DGEVIEVV 
- 8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

BEE 
tjuiHOusaG 
LfNDER 

P A D Ė K A 
TERESĖ STANKŪNAITĖ 

Rugpjūčio 21 d. staigia ir netikėtai mirusi mūsų sesutė 
buvo palaidota Bostone, Forest Hills kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Albertui Kontautui 
už maldas koplyčioje, šv. Mišias už velionės sielą ir palydėjma 
j amžino poilsio vietą. 

Dėkojame visiems už dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse. Ačiū E. Vasyliūnienei už pravestą atsisveikinimą 
koplyčioje ir kalbą Mot. Federacijos vardu. Ir. Manomaitienei, 
kalbėjusiai Neo-Lithuania vardu ir inž. Veitui atsisveikinu
siam Liet. Bendruomenės vardu. 

Dėkojame visiems už užprašytas šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėles, aukojusiems Lietuvių ir Tautos Fondams ir pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Kasperui už malonų 
patarnavimą. 

Seserys ir artimieji 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ELENA BABIANSKIENĖ 
Mirė 1987 m. rugpjūčio mėn. 31d. Palaidota rugsėjo mėn. 

3 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 

pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje ir dalyvavimą paly
dint mūsų mamą į amžinybę. 

Didelė padėka kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
gedulingas šv Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems atsiuntusiems gėles, užprašiusiems šv. 
Mišias bei kita? aukas ir pareiškusiems užuojautą žodžiu bei 
raštu. 

Dėkojame karsto nešėjams - anūkams išpildžiusiems jos 
norą. Padėka sol. J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje. 

Taip pat esame dėkingi laidotuvių direkt. D. Petkui. 

Liūdinčios dukterys Genė ir Lionė su šeimomis. 

M a n o mielai mokytojai ir vėl iau kolegei 

A.tA. 
KOTRYNAI MARIJOŠIENEI 

mirus , giliai užjaučiu jos vyrą dirigentą prof. VYTAU
T Ą MARIJOŠIU ir jo šeimą. 

Elena Skirmantienė 

A.tA. 
APOLONIJAI PUŠINSKIENEI 

m i r u s , liūdinčią dukrą , mūsų narę JOSEFĄ ŠIMAI
T I E N Ę ir jos še imą nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime. 

U. P. Lietuvių draugija 

A.tA. 
APOLONIJAI PUŠINSKIENEI 

mirus , jos dukrai , mūsų mielai draugijos narei JUZE
F A I ŠIMAITIENEI, jos šeimai ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
BRONIUI GIRNIUI 

mirus, žmoną dr. 
džiai užjaučiame. 

Sunny Hills, FL 

BIRUTE GIRNIUVIENĘ nuošir-

Juozas ir Onutė Peleckiai I 1 

A.tA. 
Konstancija Buinevičienė 

(ČIUČ1LYTĖ) 
Gyveno Chicagoje. Palos Parko apylinkėje. 
Po sunkios ligos mirė 1987 m. rugsėjo 21d. 
Gimė Lietuvoje. Rokiškio apskrityje. Panemunio valsč., 

Puodžialaukes kaime. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Zenonas su žmona 

Ona ir Algimantas su žmona Kleopatra; anūkai Rimantas. 
Gintas. Diana ir Aris; Lietuvoje broliai Petras ir Juozas su 
šeimomis; Kanadoje pusseserė Monika Obelienius su šeima 
bei kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį nuo 6 iki 9:30 v.v. 
Palos Funeral Home koplyčioje. 11208 Southwest Highvvay. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 25 d. Už velionės 
sielą šv. Mišios bus atnašautos rugsėjo 25 d., 9 v. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po Mišių bus nulydėta iš laidotuvių namų 
į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs su šeimomis ir Lietuvoje broliai su 
šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
974-4410. 

Mylimai mo t ina i 

A.tA. 
ANELEI M. KUZINSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, giliausią užuojautą reiškiame 
jos sūnui, gerb. kun . J. KUZINSKUI . Brighton Parko 
Nekal to Pras idėj imo parapijos k l ebonu i , i r visiems 
a r t imies iems . 

L iekame nuoširdžiai l iūdėdami. 
Parapijos choras 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 470-2345 

1410 So . 50 th A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t Hvvy. - Te l . 974-4410 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
Cicero. Illinois 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

i H i 
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x Kun. Donaldas Petraitis. 
MIC, Marijonų vienuolijos gene
ralinis vyresnysis, kuris šiuo 
metu iš Romos lankosi Ameri
koje, aplankęs Marianapolio 
mokyklą Thompson, Conn., 
dalyvavęs Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II sutikime Los An
geles mieste, rugsėjo 21d. grį
žo į Chicagą ir vėl išvyko pabūti 
pas savo tėvus. Jis dalyvaus 
..Draugo" bankete rugsėjo 27 d., 
sekmadienį. Martiniąue salėje 
ir pasakys trumpą sveikinimo 
kalbą susirinkusiems svečiams. 

x Sol. Laima Stepaitienė, 
Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės kviečiama, šiomis 
dienomis išvyksta į Šveicariją ir 
dalyvaus Lietuvos krikščiony
bės 600 metų minėjime, atlikda
ma religinį koncertą Rap-
persvvill pilyje, netoli Zuricho, 
kartu dalyvaujant vietiniam 
vyskupui Otmar Mader, vys
kupui Antanui Deksniui ir prof. 
dr. Pauliui Rabikauskui. 

x Kun. dr. V. Cukuras atva
žiuoja pravesti Chicagos moterų 
rekolekcijas spalio 2-4 d. 
Cenacle v^nuolyne. Bus Chi-
cagoje spalio 1 d., apsistos mari
jonų vienuolyne. Rekolekcijos 
prasideda 6 v.v. vakariene 
penktadienį, spalio 2 d. 

x Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmių Chicagoje 
metu rengiamas lapkričio 28 d. 
vakare simfoninis koncertas 
Austin auditorijoje. Programoje 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Atlieka Lietuvių Operos choras, 
diriguojamas Arūno Kaminsko. 

x Don Varno Amerikos le
giono posto pagelbinio moterų 
vieneto naujos valdybos įvesdi
nimas bus ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 26 d.. 7 vai. vak. posto 
salėje. Naują moterų vieneto 
valdybą sudaro: pirmininkė 
Anele Pocienė. 1 vicepirm. 
Mary Jurgel. 2 vicepirm. Rita 
Radcliff. sekr. Jean Pargauskas. 
ižd. Valeria Stanaitis, istorikė 
Violet Jocius, kap. Joanne 
Sobeckis. marš. Francis Urna-
zus, vėliavų nešėjos Antoinette 
Bervitz ir Josephina Wasiliaus-
kas. 

x Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubo poatostoginis na
rių susirinkimas bus ketvirta
dieni, -spalio 1 d.. 1 valandą po 
pietų Anelės Kojak salėje. 4500 
So. Talman A ve. Narės prašo
mos dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus ir vaišės. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST. Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valando-, pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vyten i s Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Av*-.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Dail. Ada Korsakai-
tė-Sutkuviene, dalyvavusi dau
giau kaip 50-tyje parodų su mo
zaikos, keramikos, vitražų, 
akvarelės ir grafikos darbais, 
padariusi keliasdešimčiai kny
gų aplankų projektų, daugelį jų 
iliustravusi, dariusi operai 
plakatus, apipavidalinusi 
plokšteles, bendradarbiavusi 
įvairiuose žurnaluose, kūrusi 
dekoracijas „Dainavos"' an
samblio. Dariaus Lapinsko, 
skautų teatr iniams pasta
tymams, piešusi kalėdiniams 
sveikinimams korteles, šių 
metų Putnamo seselių rėmėjų 
ruošiamai madų parodai spalio 
11d. Jaunimo centre meniškai 
paruoš sceną. Pakvietimus į pa
rodą dar galima įsigyti Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Istorinę vakaronę spalio 
16 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre rengia Chicagos skauti-
ninkių draugovė. Paskaitą apie 
DLK Algirdo bandymus krikš
tyti Lietuvą skaitys istorikė dr. 
Rasa Mažeikaitė iš Toronto. 
Chicagos lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti. 

x „Margutis" kv iečia visus 
atsilankyti į muz. St. Šimkaus 
gimimo 100 metų sukakties mi
nėjimą-koncertą, spalio 4 d. 3 
vai. p.p. vyksiantį Jaunimo cen
tre. Po koncerto bus bendros 
vaišės Jaunimo centro kavinėje. 
Minėjimo koncerto bilietai gau
nami Vaznelių parduotuvėje ir 
,.Margučio" raštinėje. 

x Paulina Mačiulienė, muz. 
Juliaus Mačiulio žmona, pra
važiuojančio automobilisto sun
kiai sužeista, grydoma Mt. Sinai 
ligoninėje. Jos giedojimo per šv. 
Mišias pasigenda visi Šv. Kry
žiaus parapijos lietuviai para-
piečiai. Linkima jai greit pa
sveikti ir savo giedojimu vėl 
praturt int i lietuviškas pa
maldas Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 

x A. Petkevičius, Hamilton. 
Kanada, lietuviškos knygos pla
tintojas, mūsų artimas bendra
darbis, atsiuntė čekį 117.94 dol. 
už parduotas ..Draugo" knygas, 
gražino laimėjimu šakneles su 
10 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x N. Alvikienė, Adelaidės 
Lietuvių namų spaudos kiosko 
vedėja. Adelaide. Australia, at
siuntė 110.94 dol. už parduotas 
. .Draugo' ' knygas ir dar 
daugiau jų užsisakė. 

x Estelle Rogers, Knights of 
Lithuania Mid of America 
District vardu. Chicago. 111., 
suorganizavo visą 10 asmenų 
stalą į ..Draugo" metinį banke
tą, kuris bus rugsėjo 27 d., 
sekmadienį. Martiniąue salėje 
Evergreen Park. Illinois. 

x Gerojo Ganytojo rude
ninis piknikas Cedar Lake. In
dianoje, ruošiamas rugsėjo 27 d. 
Visuomenė kviečiama ten džiu
giai praleisti sekmadieni, išban
dyti savo laime loterijoje ir su
sipažinti su tos vietos reikalais. 
Kas turi paaukoti loterijai 
fantų, skambinti 737-4148 arba 
778-5434. Ten ir registruojasi 
norintys vykti nuomojamu au
tobusu. Kelias: 94. autostrada į 
Indianą — 41 keliu 'Indianapo-
lis Blvd.) į pietus iki Cedar Lake 
— ties šviesa 133 gatve į rytus. 
iki dešinėje pasirodo ežeras, po 
to pakrantės vaistinė (John's 
Pharmacy1 — nuo jos Cline gat
vė į šiaurę priveda prie Gerojo 
Ganytojo vartų. 

(sk.) 
x Planuokite jau dabar da

lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
i egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills. 111. 60465. tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

x „Nerijos" jūrų skaučių 
tunto vienetų sueigos prasidės 
šį šeštadienį po pamokų Mairo
nio lituanistinėje mokykloje 
Lemonte ir Chicagoje Jaunimo 
centre. Visos sesės prašomos 
dalyvauti ir susimokėti nario 
mokestį. Dar neskautaujančios 
lietuvių kilmės mergaitės yra 
kviečiamos įsijungti į jūrų skau
čių įdomią veiklą. Redaguoja J. Piaėas. 

x Akademinio skautų sąjū
džio akivaizdinis suvažiavimas 
šaukiamas Chicagoje spalio Jonas Minelga 
16-18 dienomis. Visi ASS nariai 
ir narės kviečiami asmeniškai OBELĖLE 
ar per įgaliojimus dalyvauti 
suvažiavime. 

x „Chicago Sun-Times" 
rugsėjo 20 d. laidoje buvo pilno 
puslapio straipsnis apie rugsėjo 
8 d. Chicagon atvykusį Vytau
tą Skuodį. Skuodis pats aprašė 
savo pergyvenimus Sovietų 
tremtyje: Varevo kalėjime Mor-
dovia, Chelyabinske ir Sibire. 
Jo pasikalbėjimas su vertėjo 
pagalba buvo Balfo patalpose. 

x Dr. Asė Zaksienė iš 
Izraelio yra atvykusi į Ameriką 
ir apsistojusi pas savo buvusią 
klasės draugę Reginą Rasla-
vičienę. Viešnia yra baigusi 
Šiaulių gimnaziją, vėliau me
diciną Lietuvoje. Emigravusi į 
Izraelį dirba vaikų ligoninėje 
Nazarete. Dr. A. Zaksienė 
aplankė „Draugą" ir domėjosi 
lietuviška spauda. Ji nori išleis
ti savo iš Lietuvos atsiminimų 
knygą lietuvių kalba. 

x „Chicago Tribūne" 
rugsėjo 13 d. kalendoriun 
įtraukė iš Nevv Yorko atvykusio 
Kęstučio Nako vieno žmogaus 
suvaidintą vaidinimą ..Crimes 
of Age". Vaidinimas, kurį Kęs
tutis pastatė Tabor Farm per 
Santaros-Šviesos suvažiavimą, 
buvo pastatytas Chicagos Prop 
Theatre rugsėjo 15-16 dienomis. 

x Apolinaras P. Bagdonas 
paskaitys savo kūrybos Tautos 
šventės minėjime rugsėjo 27 d. 
11:30 v.r. Rengia LB Marąuette 
Parko apylinkės valdyba, vado
vaujama Jono Levicko. Mi
nėjimas vyks parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Kun. J. Pakalniškis , 
Brooklyn, N.Y., mūsų nuoširdus 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Kun. J. Pakal
niškį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už gražią auką 
labai dėkojame. 

x Vincas ir Šarlotė 
Ruseckai iŠ Sun City, Arz., 
neseniai atšventė savo giminių, 
draugų ir artimųjų tarpe 50 
metų vedybinę sukaktį ir ta pro
ga atsiuntė ..Draugui" 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū už mielą 
auka. linkime geros sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos. 

x V. Platakis, St. Catha-
rines. Ont., Kanada, atsiuntė 20 
dol. auką ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. V. Pla-
takį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką labai dė
kojame. 

x Lietuvos Dukterys malo
niai kviečia į jų spalio 10 ruo
šiamą Rudens pokylį. įdomi 
programa, karšta vakarienė, 
„laimės šuliniai". Ą Stelmoko 
muzika šokiams. Stalai rezer
vuojami tel. 925-3211 (nuo 10-2 
vai.). 

(sk.) 
x Čikagos lietuvių moterų 

rekolekcijos spalio 2-4 dd.. 
Fullerton Cenacle rekolekcijų 
namuose. Jas praves kun. dr. 
Valdemaras Cukuras. Informa
cija ar registracija pas A. Dau
girdienę 476-7399 arba A, 
Prapuolenytę 863-1769. 

(sk.) 

x ZARASIŠKIŲ KLUBO 
rudeninis piknikas įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 27 dieną, 12:00 
vai , ŠAULIŲ NAMUOSE. 
Visi prašomi atsilankyti pasi
vaišinti, pasižmonėti ir pa
silinksminti. 

Valdyba 
(sk.) 

Obelėlė pakuždėjo 
Man į ausį: 

— Geras būsi, obuoliukų 
Paragausi. 

Kai žali dar, neprinokę, 
Jų neskinki, 
O nuo kiškių ilgakiškių 
Sodą ginki. 

Net stebėjaus, obelėlė 
Daug išmano... 
Obuoliukai nokti baigia — 
Bus jie mano. 

MANO RELIGIJA 

Jei ne krikščionis paklaustų 
manęs apie mano religiją, aš 
daug jam papasakočiau. 

Pirma, aš papasakočiau apie 
Dievą, kuris sukūrė viską ir 
davė mums gyvenimą. Kaip 
mes nusikaltome Dievui, bet Jis 
mūsų nepaliko vienų. 

Antra, aš pasakyčiau kaip 
Dievas mums pasiuntė Jėzulį. 
kad Jis mus išganytų. Jėzus 
buvo šventas, bet mes Jį 
prikalem prie kryžiaus, tačiau 
Dievas suprato mūsų silpnybes 
ir atleido mums. 

Trečia, aš priminčiau apie 
Mišias, kurių metu galima 
priimti Kristų vyno ir duonos 
pavidale. Kunigai skaito Dievo 
žodį, paaiškina mums ir auko
ja Dievui auką. 

Pagaliau pasakyčiau kaip mes 
per visą gyvenimą augame su 
krikščionybe per sakramentus. 
Kai mes gimstame, mes esame 
pakrikštyti ir priimti į katalikų 
religiją. Kai sulaukiame septy
nerių metų, priimame pirmąją 
šv. Komuniją, kuri vadinasi 
Eucharistija. Sulaukę trylikos 
metų amžiaus, mes patvir
tiname, kad mes norime visą 
laiką būti krikščionimis. Tas 
vadinasi Sutvirtinimo sakra
mentas. Susitaikymas (išpa
žintis) duoda mums privilegiją 
gauti nuodėmių atleidimą. Per 
ligonių patepimą, mes jaučiame 
Jėzaus gydymo galią. 
Jaučiamės dvasiniai geriau, kad 
mes padedame sergančiam 
žmogui. Kai vyras yra labai 
tikintis, jis gali tapti kunigu per 
Kunigystės sakramentą. Kai 
kas nors tampa kunigu, jis rodo 
žmonėms ir Dievui, kad jis nori 
tarnauti Dievui ir būti krikščio
nių mokytoju. Ir pagaliau Mote
rystė. Kai du žmonės mylisi, jie 
susijungia visam gyvenimui 
gyventi kartu. 

Tikėjimas, sakramentai ir 
meilė sudaro mano religijos 
esmę. Ta visą aš nekrikščioniui 
pasakyčiau. 

Tanya Barauskaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(„Jaunystės garsai") 

Svajotojas. 
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ŽVAIGŽDUTĖ 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
sti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Dabar žiogų koncerto sezonas 
P ieš inys da i l . J i n o s Leškienės iš 

A. Gus t a i č io knygos va ikams „Žuvininkai" 

LIETUVA, KODĖL TU 
TAIP TOLI 

Lietuva, tu taip toli, 
Bet man esi labai graži! 
O, tolimoji Lietuva, 
Tu man lyg antroji mama! 

Tavo girios tokios gražios! 
O lygumos tokios plačios. 
Tavo dangus mėlynuoja. 
O paukšteliai gražiai dainuoja! 

Baltijos jūra ošia garsiai. 
Viršum tavęs skraido paukščiai. 
Pajūry daug gintarėlių, 
O kopose — balto smėlio. 

Daugel upių esą plačios 
Ir jos visos labai gražios. 
Lietuva, tu man tokia graži. 
Bet kodėl tu taip toli? 

Aušrinė Bagdonaitė, 
Buvusi Mrąuette Parko 

lit. m-los mokinė. 

JEIGU SUSITIKČIAU SU 
PREZIDENTU REAGANU 

Jam pasakyčiau, kad jis yra 
geriausias prezidentas. Primin
čiau jam Lietuvą ir pasakyčiau, 
kaip rusai ten mūsų žmones 
skriaudžia. Ten ir mano giminės 
kenčia. Prašyčiau, kad jis pasi
kalbėtų su Gorbačiovu tuo rei
kalu. 

Alina Colemanaitė 

Aš būčiau labai laiminga ir 
paklausčiau apie jo dukrytę, su 
kuria aš norėčiau susitikti. Pa
klausčiau ar aš galėčiau pernak
voti jo namuose. Aš manau, kad 
jis man leistų. 

Andrytė Kušneraitytė 

KITAS PASAULIS 
Vieną dieną buvau namuose 

ir žiūrėjau televiziją. Staiga 
televizija nustojo veikti. Aš 
negalėjau pata isyt i . Po to 
namas pradėjo d rebė t i . 
Pažiūrėjau pro langą, pamačiau 
„skrendančią lėkštę". Ji turėjo 
labai daug lempu, kurios sukosi. 
Lėkštė sustojo prie mano namo. 

Aš pamačiau išlipančius penkis 
žalius žmones. Jie įėjo į mano 
namą ir pradėjo šaudyti į mane. 
Aš įbėgau į virtuvę ir paėmiau 
peilį. Kai jie įėjo į virtuvę, aš 
juos visus nudūriau. Tada 
paėmiau jų šautuvą ir pradėjau 
šaudyti į „skrendančią lėkštę". 
Ta lėkštė nuskrido ir niekada 
atgal nebesugrįžo. 

Tomas Bacevičius, 
Toronto Maironio lit. 

mokyklos mokinys Kanada. 
(Maironio m-los metraštis). 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Mes gyvenome toli. Persikė
lėm atgal į Kanadą. Mama ir 
tėtė aptvarkė naujus namus. Aš 
ir mano sesytės buvome pas mo
čiutę ir tėvuką. J ie turėjo 
katinėlį Putciuką. Mes žai
dėme su juo. Buvome nuvykę 
pas tetą Nellie. J i gyvena 
kaime. Ten matėme arkliukus. 
Mano mėgiamiausias arkliukas 
buvo pavadintas „Žvaigžde" 
(Star). 

Asta Baršauskaitė 

Šią vasarą aš buvau skautų 
stovykloje „Romuvoje". Ten 
labai gražu. Mano mamytė ten 
virė pietus. Man labai patiko 
sriuba. 

Andrius Čeponkus 
Abu Ottavvos Vinco Kudirkos 

lit. m-los mokiniai. Kanada. 
(„Trupinėliai"). 

MILICININKO SMEGENYS 

Nuotr G. P l a č o 

1944 m. rusams sugrįžus į Lie
tuvą, buvo suorganizuota milici
ja — istrebiteliai, daugiausia iš 
vietinių gyventojų. Padorūs 
žmonės atsisakė šios tarnybos. 
Milicija buvo sudaryta iš vi
sokių atsilikėlių, bukapročių, 
buvusių visuomenės atmatų, 
kurie aklai tarnavo okupan
tams. Jie vykdė teroro veiks
mus, žmogžudystes lietuvių 
tarpe pagal rusų įsakymą. 
Žmonės t a proga sukūrė 
anekdotą. 

Kartą pas vieną seną chirur
gą atėjo žmogus ir prašo pa
daryti galvos operaciją. Chirur
gas operacijos metu išėmė jo 
smegenis ir padėjo į lėkštę. 
Radęs galvoje auglį išpjovė, 
užsiuvo galvą ir išleido pacientą 
namo. Netrukus pastebėjo, kad 
to žmogaus smegenys tebėra 
lėkštėje. Pradėjo ieškoti pa
ciento. Pagaliau surado. Prašė, 
kas sugrįžtų pas tą gydytoją, jis 
jam įdėsi ąs smegenis. Pacientas 
nebenorėjo pergyventi antros 
operacijos ir atsisakė sugrįžti. 
Gydytojui taip pasakė; 

— Milicijoje tarnauti, tai ne
labai man tie smegenys reika
lingi. 

AŠTUNTAME SKYRIUJE 

Per pirmuosius du mėnesius 
aš išmokau labai daug apie 
tėvynę Lietuvą. Apie gražią 
kalbą, istoriją ir geografiją. 
Mano mokytoja ponia Jauto-
kienė mokė mane labai gerai. 
Pirmą mėnesį buvo sunku, nes 
aš turė jau aps ipras t i su 
aštuntuoju skyriumi. Mane ir 
mano draugę perkėlė iš šešto į 
aštuntą skyrių. 

Mano mokytoja yra gera. Ji 
mane bara, kai kartais ko ne
išmokstu ir neruošiu pamokų. 
Ji pagiria, kai aš esu gera 
mokinė. Kai aš ko nors nesu
prantu, ji man padeda. Esu 
labai nelaiminga, kai mane 
bara, bet tai mano kaltė. Man 
patinka, kaip mūsų mokytoja 
mus moko, bet kartais ji per-
greitai diktuoja. 

Vida Gaižutytė, 
Buvusi Marąuette Parko 

lit. m-los mokinė. 

KONKURSINĖ LIETUVIŲ 
LIAUDIES PASAKA 

Baidyklė 

(Tęsinys) 

Baidyklė paklausė duonos: 
— Kodėl tu šauki naktį? 
— O ko tu šauki? — paklausė 

duona baidyklės. 
— Aš esu vėlė, nelaiku iš šio 

pasaulio išėjus. Dabar neturiu 
vietos nei danguje, nei pragare, 
nei skaistykloje. Turiu būti 
baidykle , kol paskyr imą 
gausiu. 0 tu kodėl šūkauji 
naktį? 

— Šeimininkas nuėjo namo, 
mane padėjo prie ugnies, karšta, 
šaukiu, kad kas nors man 
pagelbėtų. 

Tada baidyklė šmukšt su 
ranka, atitraukė nuo ugnies ir 
įsakė duonai daugiau naktimis 
nešūkaut i . Taip pasakiusi 
baidyklė nuėjo savo keliu į 
mišką. Bernas, kuris visa tai 
ma tė ir girdėjo, būdamas 
krūmuose, visą naktį išsigandęs 
drebėjo . Rytą, ka i atėjo 
šeimininkas iš namų, išsigandęs 
bernas jam viską papasakojo, 
kas atsitiko tą naktį. 

Nuo tos dienos šeimininkas su 
bernu susitarė pakeisti gyve
nimo tvarką. Kai ateis vakaras: 
ar važiuos, ar jos (ant arklio), ar 
pėsčias eis, ar poterius kalbės, 
ar kokius kitus darbus dirbs, 
viską atliks tyliai. Šaukimo, 
švilpimo vengs. Tą nutarimą 
vykdė ir savo vaikus taip mokė. 
Kai sus i r inkdavo būrys 
žmonių, tada garsiai kalbė
davo, šūkaudavo, dainuodavo, 
nes ne vienas esi, o būry 
nebaisu. Bernas visą gyvenimą 
tarnavo pas tą šeimininką. Visą 
laiką prisiminė tą baisią naktį 
ir niekada garsiai nekalbėjo. 
Nakties metu nekalbėjo nė šei
mininko, nė berno vaikai, nes 
taip buvo mokyti. Tai darė iki 
mirties. 

Ši pasaka užrašyta 1883 m. 
Pakalnupio kaime, Raseinių 
valsčiuje. Papasakojo Tamošius 
Jocius. 

Tamsesnėmis raidėmis iš
spausdin tus žodžius paaiš
kinkite. 

Paaiškinki te šią patarlę: 
„Ranka ranką mazgoja". 

Iš veiksmažodžių: skaityti, 
sportuoti , žengti, pasinau
dodami priesagomis ir prieš
dėliais, padarykite iš jų kaip 
galima daugiau daiktavardžių. 
Pvz. ska i tymas , paskai ta . 
Pabrėžiu, tik daiktavardžius, o 
ne kurias kitas kalbos dalis. 


