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»» LKB Kronika", Nr. 76 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

_ 

Pareiškimai ir protestai 
Suvienytų Nacijų 

Organizacijos Humanitarinių 
reikalų komisijai 

Nuorašai: 
Generaliniam sekretoriui 
M. Gorbačiovui 
TSKP švietimo ministerijai 
LTSR švietimo ministerijai 

Pareiškimas 

Gudaitytės Marytės, gyv. 
Prienų raj. Skersabalio km., 

Po keleto metų varginančio ir 
beprasmiško susirašinėjimo su 
tarybinėmis įstaigomis ir, 
praradus bet kokią viltį, kad 
mano klausimas būtų teisiškai 
išspręstas ir atstatytas tei
singai, savo skriaudą nuspren
džiau išdėstyti tarptautinėms 
organizacijoms, ginančioms 
žmogaus teises. 

1983 m. rudenį įstojau moky
tis į Kauno Prano Mažylio med. 
mokyklą. Ją baigiant. 1985 m. 
šios mokyklos direktorė pa
siuntė mane į Kauno miesto 
saugumo rūmus pas saugumietį 
Jocą. Jis pokalbio metu pasakė, 
jog mokytis daugiau negalėsiu, 
kadangi esu parašiusi kuni
gams kaliniams S. Tamkevičiui 
ir A. Svarinskui kalėdinius svei
kinimus. Buvau tardoma ir gąs
dinama. 

Mokyklos direktorė Tama
šauskienė sakė, kad ji pati 
manęs iš mokyklos nepašalintų, 
bet to reikalauja saugumas ir ji 
privalo vykdyti įsakymus. 

1985.04.09. su tėvu nuvažia
vau į Aukštojo ir spec. viduri
niojo mokslo ministeriją. Mus 
priėmė švietimo ministerijos 
darbuotojas Stonys. Jis paaiški
no, jog pašalinta esu teisingai, 
tačiau sekančiais metais 
mokyklą galėsiu pabaigti. Po to 
mane iškvietė kažkoks parei
gūnas , pavarde Šnipas. Jis 
aiškino, jog laiškų rašymas 
kunigams Tamkevičiui ir Sva
rinskui yra didelis nusikal
timas. Tai yra antitarybinė 
veikla. Aš ir mano tėvas esame 
ekstremistai. Todėl mano paša
linimas yra teisingas. 

(Bus daugiau) 

Nikaragvoje vėl pilni kalėjimai 
Managva. — Pasikalbėjimai 

tarp sandinistų vyriausybės ir 
Contras partizanų, kurie buvo 
nutraukti prieš 3 mėnesius, 
galėtų būti vėl atnaujinti , 
pasakė Nikaragvos marksistų 
prezidentas Daniel Ortega. 

Bet Contrų atstovas Bosco 
Matamoros pasakė, jog jie nėra 
pasiruošę sutikti su Ortegos 
pasiūlymu, nes Ortegos praneši
mas yra skirtas kaip tik šiuo 
metu įtaigoti Amerikos Kong
resą, kuris ruošiasi vėl svarstyti 
pagalbą Contras kariams. Savo 
kalboje susirinkusiems sandi-
nistams sostinėje prez. Ortega 
sakėsi norįs siųsti delegaciją į 
Gvatemalą susitikti su contrais 
rugsėjo 18 ir 19 dienomis. Dele
gacijai vadovautų Užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
Victor Hugo Tinoco. 

Negrįš Į Managvą 

Ortega taip pat ragino 
Kongresą neskirti paramos 
Contrams, kuri jiems reikštų 
mirtį. Anksčiau buvo kalbama, 
kur turėtų būti kiti pasitari
mai, kadangi Contras pasakė 
negrįšią į Managvą, nes juos 
sandinistai neišleisdavo išeiti iš 
viešbučio, kad nesusitiktų su 
sostinės žmonėmis. Delegacijos 
tikslas, kaip sako Ortega, būtų 
tik įtikinti Contras vadus vėl at
vykti į Managvą naujiems pasi
tarimams ir išgirsti jų naujus 
motyvus. Tuoj po to Matamoros 
pareiškė, jog nėra jokių gali
mybių grįžti į Managvą. Mata
moros šiuo metu lankosi Wa-
shingtone. 

Sandinistai nesut inka 
su demokratija 

Laisvės kovotojų vadovybė 
mano, kad jokių paruošiamųjų 
susitikimų nereikia. Esminiai 
pasitarimai turi būti tokioje 
vietoje, kurioje nebūtų delegatai 
varžomi; tuose pasitarimuose jie 
nori nustatyti demokratinėms 
reformoms kalendorių. Contras 
pareikalavo, kad būsimuosiuose 
pasitarimuose dalyvautų ir 
opozicinės partijos. Contras 

Kinuos raketos iškels Amerikos satelitus. JAV Gynybos sekretorius Frank Carlucci, dešinėje, 
lydimas laivo viršininko Zhang Lianzhong, vizituoja kinų karo laivą Sanghajaus laivyno bazėje. 
Carlucci pranešė, jog Reagano administracija nusprendė, kad Amerikos satelitai būtų išmetami 
į orbitą kinų raketų. 

Vokiečiai irgi atsakingi 
už Lietuvos padėtį 

vadai prašo, kad būsimąjį 
susitarimą paliudytų ir 
garantuotų Gvatemalos, EI Sal
vadoro, Hondūro ir Costa Ricos 
prezidentai. Sandinistai šių pa
siūlymų nepriėmė. 

Paskutiniai pasitarimai buvo 
birželio 7 d., kurie iširo, nes san
dinistai nepasižadėjo, kad įves 
bet kokias politines permainas 
krašte. Jie pareiškė tik savo 
nepasitenkinimą, kaip Contras 
išdrįso tokius reikalavimus 
kelti . Po to abi pusės 
respektavo tik paliaubas. Be to, 
sandinistai areštavo daugelį 
opozicijos vadų ir contrų šimtus 
pritarėjų įmetė į kalėjimus. 

Byla Hagoje 

Prez. Ortega pasakė, jog jis 
sutinka susitikti su Centro 
Amerikos prezidentais spalio 
gale taikos reikalais. Tokį pa
siūlymą įteikė Gvatemalos pre
zidentas. Tačiau Hondūro prez. 
Jose Azcona pasakė, jog jis ne
dalyvausiąs tokiame pasitari
me, kadangi Nikaragva užvedė 
tarptautiniame Hagos teisme 
bylą prieš Hondūrą, kaltindama 
jį Contras partizanų globojimu. 
Bet kiti prezidentai pranešė 
norį pasitarimo, nes Salvadoro 
prezidento Jose Duartes svei
kata, kuris serga vėžiu, gali bet 
kada pablogėti, ir jie nenorį nu
delsti tokio svarbaus pasi
tarimo. 

Neduoda vizų 

Sandinistų vyriausybė atsisa
kė išduoti vizas tiems ame
rikiečiams, kurie pakeistų tuos, 
kuriems prieš 9 savaites buvo 
liepta išvykti iš Nikaragvos. 
Valstybės departamentas tik 
dabar tai pranešė, nors apie tai 
žinojo jau prieš mėnesį. Kiek
vieną savaitę Amerikos amba
sados reikalų vedėjas kreipėsi į 
Nikaragvos Užsienio reikalų 
ministeriją vizų reikalu, bet 
kiekvieną kartą būdavo 
sakoma, kad vizas išduos, jei jų 
buvusiam pasiuntiniui, kuris 
buvo išprašytas iš Washingtono, 

Bona. — Pabaltiečių Tarybos 
biuro Strabourge žiniomis, 
sovietinė pasiuntinybė Bonnoje 
išreiškė pageidavimą, kad būtų 
užmegzti ypatingi ryšiai tarp 
Liubecko ir Klaipėdos. Biuro 
direktorius A. Klimaitis rug
pjūčio 8 d. pasiuntė atvirą 
laišką Liubecko burmistrui, ku
riame jis primena, kad V. 
Vokietija, kaip ir daugelis kitų 
valstybių, nepripažįsta Hitle-
rio-Stalino vaisiaus — Lietuvos 
aneksijos teisėtumo. Sovietų 
Sąjunga dabar mėgina įteisinti 
Lietuvos užgrobimą, siūlydama, 
kad „sovietinės" Lietuvos ir V. 
Vokietijos miestai būtų susieti 
kaip „partneriai". 

Vokiečiai irgi atsakingi 

Pabaltiečiai apeliuoja į vokie
čių atsakomybės jausmą, nes 
vokiečiai yra didele dalimi at
sakingi už dabartinę Lietuvos 
padėtį, Liubecko ir Klaipėdos 
„partnerystė" yra labai graži 
idėja ir komplimentas lietu
viams, bet istorinės ir politinės 

sąlygos tokiam žingsniui dar 
netinkamos. Šiomis dienomis 
šimtai tūkstančių lietuvių 
demonstruoja už slaptų Hit-
lerio-Stalino pakto protokolų 
paskelbimą, o Europos Parla
mentas priėmė rezoliuciją, re
miančią lietuvių suverenumo 
reikalavimus. 

Laisvo apsisprendimo reika
lavimas „nėra nacionalizmas ar 
ekstremizmas, bet tarptautinė, 
specifiniai europietiška ir 
esminė žmonių teisė". Todėl 
pabalt iečiai prašo, kad 
Liubeckas atidėtų savo ryšio su 
Klaipėda idėją, kol tautos ir 
žmogaus teisės Lietuvoje sutaps 
su ta rp tau t inės teisės ir 
Helsinko Baigiamojo Akto prin
cipais. 

Šiuo metu Vakarų Vokietijo
je jau užmegzti ryšiai tarp 
„miestų-partnerių" Bremeno ir 
Rygos, Kielio ir Talino, Hageno 
ir Vilniaus. Planuojami ryšiai 
tarp Liuneno ir Lietuvos miesto 
bei Lippe apskrities ir „Lietuvos 
sovietinės respublikos". 

Pasitraukė dar šeši 
VVashingtonas. — Papildo

mai gauta žinia, jog pasitraukė 
dar šeši Busho komiteto nariai, 
kurie rūpinosi tautybių reika
lais. Jie visi savanoriškai buvo 
pasiryžę padirbėti, kad viceprez. 
Bushas būtų išrinktas preziden
tu. Iš etnines koalicijos, kuri 
angliškai pavadinta „Coalition 
of American Nationalities" 
pasitraukė Florian Galdau, 
kuris priklausęs rumunų anti
semitiniam pronacių judėjimui, 
kun. Philip Guarino, kuris neva 
pritariąs italų neofašistų gru
pei, Laszlo Pasztor, vengras, ku
ris savo jaunystėje buvęs 
pronacių grupėje, Radi Slavoff, 
kuris po karo priklausė Bulgari
jos Tautiniam frontui, suorgani
zuotam iš jaunuolių paimtų į 
nacių legioną. Taip pat pasi
traukė Ignatius Bilinsky ir 
Bohdon Fedorak, ukrainiečiai, 
organizavę ukrainiečius bal
suoti už Bushą. Jie ir toliau 

bus leista vėl grįžti ir čia eiti 
ambasadoriaus pareigas. 
Amerika pasakė, kad mielai 
priims naują ambasadorių, bet 
Tunnermann negalės grįžti į 
Washingtoną. Dabar Amerikos 
ambasada Managvoje negali 
vykdyti savo normalių funkcijų. 

privačiai dirbs už Busho išrin
kimą. 

Visi jie pasitraukė nenorė
dami pakenkti Busho rinkimi
nei kompanijai. Jie sakosi esą 
John Sasso aukos, kurį Dukakis 
vėl pakvietė į savo komitetą 
vadovauti jo išrinkimo akcijai. 
Sasso esąs energingas ir 
agresyvus vadovas. 

Visus nustebino, kad patarėjų 
sąraše, šalia žinomų respubli
konų, kaip pavyzdžiui Henry 
Kissinger, Bushas turi ir buvusį 
Saugumo Tarybos viršininką 
Car ter io administracijoje 
Zbignievv Brzezinskį. 

Vakar abu prezidentiniai kan
didatai buvo Chicagoje: vicepre
zidentas Bushas kalbėjo egzeku-
tyvų klube apie Amerikos eko
nominius reikalus, o gub. Duka
kis spaudos klube apie ameri
kiečių ir sovietų ryšius. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maksvoje Reuterio žinių 
agentūra pranešė, kad Gorba
čiovas pirmą kartą po šešių 
svaičių pasirodė Sibire,kur 
Krasnojarsko regione kalbėjo 
žmonėms apie ekonominius rei
kalus. 

— New York Times rašo, jog 
Jesse Jackson peržiūri Dukakio 
skelbimų tekstus ir padeda jam 
parašyti kalbas. Jis taip pat 
pataria, kaip vesti propagandą 
prieš viceprezidentą Bushą ir 
dalyvauja Dukakio rinkimų 
strategijos suplanavime. 

— Pietų Afrikos prezidentas 
Pieter W. Botha, visų nustebi
mui, atvyko į kaimyninę Mo-
zambiąue valstybę su vizitu 
marksistinei vyriausybei, kurią 
lanko ir popiežius Jonas Paulius 
II. 

— Vokietijoje 18 vadovau 
jančių baltųjų afrikiečių 
politikų susitinka su Afrikos 
Tautinio kongreso atstovais 
pasitarimui. 

— Bangladešo prezidentas 
Hussain Ershad kreipėsi į 
pasaulio valstybes, kad padėtų 
jo nukentėjusiam kraštui, kurio 
40 mil. gyventojų liko be pasto
gės po įvykusio mansoon pot
vynio ir dabar ten siaučia vidu
rių epidemija. Užsienio kraštai 
jau pažadėjo padėti su 280 mil. 
dol. suma, bet to tokios sumos 
žiaurios katastrofos ištiktam 
kraštui nepakanka. 

— Burmos vyriausybė 
pagrasino šaudyti visus, kurie 
protestuoja prieš vyriausybę. 

— Pakistane du afganų ko
munistų karo lėktuvai buvo 
amerikiečių raketomis susprog
dinti, kai jie įskrido į Pakistano 
erdvę. 

Privertė pasitraukti 2 
Busho komiteto narius 

Malek vadovavo Respublikonų konvencijai 

— Beirute Irano grobikai pa
leido vokietį Rudolfą Cordes, 
kurį grobikai išlaikė 20 mė
nesių. 

— Miami aerouoste nusileido 
trys lėktuvai su 671 kubiečių iš 
Costa Ricos, kuriems leista 
apsigyventi Amerikoje. 

— Britanijoje baigėsi pašto 
streikas. 

Lietuvoje — žmogaus 
teisių asociacija 

New Yorkas. — Ekspress 
Khronikos korespondentas Lie
tuvoje Valdas Anelauskas pra
nešė Lietuvių Informacijos 
Centrui, kad Lietuvoje įsikūrė 
Žmogaus teisių asociacija, kuri 
bus Frankfurte veikiančios In
ternationale Gesellschaft fuer 
Menschenrechte afilialu. Pana
šūs afilialai veikia Maskvoje ir 
Leningrade. Šią grupę sudaro 
Valdas Anelauskas, asociacijos 
pirmininkas, Teodora Kašdalie-
nė, sekretorė, ir nariai Euge
nijus Krukovskis ir Algimantas 
Andreika 

VVashingtonas. — Viceprezi
dento G. Busho rinkimų ko
miteto narys buvo priverstas at
sisakyti iš pareigų, kai buvo su
žinota, jog jis vienu metu buvo 
pasisakęs už Joną Demjanjuką, 
kaip nekaltą, kuris šiuo metu 
yra nuteistas mirties bausme ir 
laukia pasigailėjimo iš Izraelio 
Aukščiausiojo teismo, kuris 
pradės jo bylą peržiūrėti gruo
džio 5 d. 

Šeši žydai kongresmenai sako, 
kad Jerome Brentar , kuris 
rūpinosi tautybių reikalais, yra 
nusistatęs prieš semitus. Jam 
buvo pranešta, jog jo buvusios ar 
esamos pažiūros nesiderina su 
rinkimine viceprezidento pro
paganda, pasakė Busho išrinki
mo komiteto spaudos reikalu 
narys Mark Goodin. Jis sako, 
jog Brentar pr ik lausė tai 
grupei, kuri gynė Demjanjuką, 
kuris buvo Izraelyje rastas 
kaltu už žydų žudymą nacių 
karo metais koncentracijos 
stovykloje. 

Dėl to , k a d padėjo 
Demjanjukui 

Ukrainietis Demjanjukas, ku
ris po karo atvyko į Clevelandą, 
Teisingumo departamento OSI 
įstaigos, kai teismas atėmė jam 
JAV pilietybę, jog jis ne viską 
buvo pareiškęs dokumentuose, 
buvo išduotas Izraeliui. Minė
tasis Brentar pasakė spaudai: 
,,Aš galėjau būti ateistas, aš 
galėjau būti poligamistas, aš 
galėjau būti bet kuo kitu, ir aš 
nebuvau k l aus i amas jokių 
klausimų. Bet kai aš padėjau 
vargšui nukentėjusiam, dabar 
aš esu vadinamas visokiais var
dais". Brentar sakosi surinkęs 
įrodymus apie Demjanjuką ir 
padėjęs rinkti pinigus jo bylos 
išlaidoms padengti. Šį reikalą 
iškėlė ,,Washington Jevvish 
Week" laikraštis, atspausdin
damas straipsnį apie Busho tau
tybių komitetą. 

Kongr. Charles E. Schumer, 
demokratas iš New Yorko, su 
kitais penkiais nariais, sukvie
tė spaudos konferenciją ir pra
nešė apie tai. „Bjaurių antise-

Ok. Lietuvoje 
mirė kun. J . Jakaitis 

Rugpjūčio 27 d. Kudirkos 
Naumiestyje mirė tos parapijos 
klebonas a.a. kun. Juozas Ja
kaitis, kuris buvo ir Šakių 
vicedekanas. Velionis buvo 
gimęs 1923 m. balandžio 25 d., 
kunigu įšventintas 1945 m. 
gruodžio 21 d. Buvo įvairiose 
parapijose vikaru ir klebonu, o 
nuo 1970 m. buvo klebonas 
Kudirkos Naumiestyje, Vilka
viškio vyskupijoje. Šiemet jau 
keturioliktas Lietuvoje ir pir
mas Vilkaviškio vyskupijoje 
miręs kunigas. Vilkaviškio 
vyskupijoje vienuolika parapijų 
neturi savo kunigo ir yra ap
tarnaujamos atvykstančių iš 
kitų parapijų kunigų. 

— Jeruzalė je du buvę po
grindžio partizanai, kuriems 
tada vadovavo dabartinis Izra 
elio premjeras Itzak Shamir, 
paskelbė, jog jie padėjo nužudyti 
Jungtinių Tautų pasiuntinj 
švedą grafą Folke Bernadotte. 
Jis buvo tada, prieš 40 metų, pa
siuntinys Palestinai. Tai pirmas 
kartas, kad žydų televizija pra
nešė tokio nrthiiH*i«-> *;»%;-> 

mitistų ir rasistų paskyrimas 
komitetan parodo nejautrumą 
žydų bendruomenei ir visiems 
tiems, kurie priešinasi fanatiz
mui". Goodin pasakė, kad fana
tizmui Busho komitete nėra 
vietos. 

Tas, kuris suorganizavo 
respublikonams konvenciją 

Po kelių dienų, kai pasitraukė 
J. Brentar, turėjo pasitraukti ir 
Frederic Malek, kuris buvo Res
publikonų tautinio komiteto pir
mininko pavaduotojas. Savo 
pareiškime Malek rašo, jog sek
madienio ,,Washington Post" 
laidoje parašymas apie jį yra 
„įžeidžiąs ir neteisingas", bet jis 
nenorįs, kad tas parašymas 
kenktų viceprezidento rinkimų 
reikaluose. Laikraštis iškėlė jog 
Malek, kai buvo prez. Nixono 
personalo viršininkas, turėjo 
įvertinti arba peržiūrėti 1971 m. 
Darbo departamento Statistikos 
skyriaus duomenis, nes kilo 
įtarimas apie nedarbo paskelb
tus skaičius. 1971 m. liepos 27 
d. Malek pranešė tuometiniam 
Nixono štabo viršininkui H.R. 
Haldemanui, jog 13 iš 35-kių 
vyriausių biuro tarnautojų, 
buvo žydai. Post pranešė, kad 
dabar jo reporteriai rado memo 
Nixono prezidentiniuose archy
vuose, kuriame buvo parašyta 
kad tai yra „žydiškos intrigos, 
pinklės". 

Vėl iau du aukš t i biuro 
pareigūnai, kurie buvo žydai, 
buvo perkelti į mažesnės svar
bos pozicijas tame pačiame Dar
bo departamente. Jais buvo 
Peter Henle ir Harold Gold-
stein. 

Viceprezidento pareiškimas 

Malek vadovavo visiems Res
publikonų konvencijos darbams. 
Po to jis vadovavo kas
dieniniams rinkimų komiteto 
reikalams. Jo rezignacija įsi
galiojo tuojau pat. Tuo pačiu 
metu viceprez. Bushas išleido 
savo pareiškimą, pareikšdamas: 
,,Fred Malek padarė savo 
sprendimą pasitraukti dėl to, 
jog nenori, kad šioje rinkimų 
kompanijoje būtų remiamasi 
dalykais, kurie įvyko prieš 
daugelį metų. kurie galėtų būti 
panaudoti dabar prieš mane". 

Malek savo pareiškime rašo: 
Man buvo labai sunku apsi
spręsti pasitraukti, nes jaučiu, 
kad turėčiau pasilikti komitete 
ir apginti save prieš tuos klai
dingus kaltinančius įžeidimus. 
Tačiau mano noras yra. kad 
rinkimai vyktų tvarkingai, o 
mano tvirtas viceprezidento pa
laikymas šiuose rinkimuose pri
vertė mane padaryti šį veiks
mą". Bushas apie Malek pasa
kė, jog tai yra labai garbingas 
žmogus, kuris neturi jokio fa
natizmo. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus 
išaukštinimas. Maternas, Not-
burga, Asta, Eisvinas, Margiris. 
Krescensijus. 

Rugsėjo 15 d.: Nikodemas. 
Melitina, Nautinga. Vismantas, 
Eugenija, Rolandas. Rimgailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:28. leidžiasi 7:04. 
Temperatūra dieną 74 1., nak-
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PRADEDAMI NAUJI 
SKAUTIŠKOS VEIKLOS 

METAI 
„LITUANICOS" TUNTO 

SUEIGA 

„Lituanicos" tunto sueiga 
įvyks sekmadieni, rugsėjo 25 d.. 
10 vai. ryto lauke, prie Pasau
lio Lietuvių centro, Lemonte. 
Sueigos eigoje bus tuntininko 
p a r e i g ų p e r d a v i m a s 
perėmimas. Visi tėveliai ir 
„Li tuan icos" tunto rėmėjai 
kviečiami dalyvauti. Po sueigos 
vyks tunto štabo posėdis. 

K E R N A V I E T Ė S RENKASI 
P I R M A I SUEIGAI 

„Kernavės" tunto vienetų pir
moji pas tovykl inė sueiga 
šaukiama šį šeštadienį, rugsėjo 
17 d., 1:30 vai. p.p. Jaunimo cen
tro Il-me aukšte. Visos paukš
tytės, skautės ir prityrusios 
skautės dalyvauja pilnose uni
formose. Sueigon atvykti kvie
čiamos ir visos dar neskau-
taujančios mergaitės, norinčios 
įsijungti į kernaviečių šaunų 
būrį. Kiekviena sesė raginama 
atsivesti sueigon bent vieną dar 
neskautaujančią savo draugę, 
kad ir ji galėtų patirti skauta-
vimo džiaugsmą. 

P I R M O S J Ū R Ų SKAUTŲ 
SUEIGOS 

Chicagos jūrų skautija pra
deda naujus veiklos metus. 
Pirmosios vienetų sueigos vyks 
šia tvarka: 

J ū r ų jauniai ir bebriukai pir
majai sueigai renkasi šį šeš
tadienį, rugsėjo 17 d. Sueiga 
vyks Jaunimo centre nuo 1:45 
- 2:45 vai. p.p. Jūrų jauniai 
renkasi JC II-rame aukšte , 206 
kmb. . o bebriukai — Posėdžių 
kmb. 'prie kavinės). 

J ū r ų skautai ir budžiai ren
kasi sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
11 vai. ryto Lietuvių centre 
Lemonte . Renkamas i prieš 
koplyčią — lauke. Sueigose 
dalyvaujame uniformuoti. 

Visi susidomėję jūr iniu skau-
tavimu kviečiami įsijungti į „Li
tuanicos" tunto jūrų skautų 
veiklą. Dėl informacijų kreiptis 
į: j . s . dr. Algį Paulių, tel. 
584-5527. Lemonte ir apylinkė
se gyvenantieji kreipiasi į j .s . 
Algį Mauruką, tel. 257-7118. 

„ N E R I J O S " T U N T O 
S U E I G A 

..Nerijos" j ū r ų skaučių iš
kilminga sueiga įvyks sekma
dienį, rugsėjo 25 d. Visos sesės 
ir vadovės organizuotai daly
vaus 10 vai. ryto šv. Mišiose 
Tėvų j ė z u i t ų koplyčioje . 
Iškilminga sueiga 11 vai ryto 
Jaunimo centro maž. salėje. 
Visoms sesėms dalyvavimas 
pr iva lomas . Tėve l i a i , t un to 
draugai ir rėmėjai maloniai 
kviečiami. 

J Ū R Ų S K A U Č I Ų 
R E G I S T R A C I J A 

Visos Chicagoje veikiančios 
jūrų s k a u t ė s , ūd ry tės ir j . 
jaunės , o t a i p pa t j ū r i n i ų 
skautavimu susidomėjusios dar 
neskau tau j anč ios m e r g a i t ė s 
prašomos šį šeštadienį, rugsėjo 
17 d., užsiregistruoti ir susi
mokėti nar io mokestį . Regis
t raci ja b u s v y k d o m a t a r p 
1:00-2:30 vai. p.p. Jaun imo cen
tro nau j e snės da l i es Il-me 
aukšte. 

Turint k laus imų, kreipt is į 
tunt in inkę j .ps . Violetą Pau-
lienę. tel. 584-5527. Lemonte 
veikiančios, ar jūrų skautėms 
priklausyti norinčios, prašomos 
kreiptis i t u n t i n i n k ė s pavaduo
toją j .ps. Audronę Gulbinienę, 
tel. 448-8641. 

„ K E R N A V Ė S " IR 
„ L I T U A N I C O S " 

T U N T Ų D Ė M E S I U I 

„Kernavės" skaučių tun to ir 
„Lituanicos" skau tų tun to Chi
cagoje vienetų sueigos ir šiais 
veiklos meta i s vyks Jaun imo 
centre po pamokų lituanistinėse 
mokyklose. J a u vykdoma narių 
regis traci ja . Kvieč iami visi 
esantieji ir nauji nariai.-ės. Dėl 
registracijos, sueigų laiko ir 
kitos informaci jos p rašoma 
kreiptis: 

paukštytės — pas s. Marytę 
Utz, tel. 423-0307; 

skautės — p a s ps. Ramutę 
Kemežaitę. tel . 778-2679. 

Vilkiukai ir skau ta i kreipia
si pas ps. Viktorą Puodžiūną, 
tel. 778-1813. 

J a u n . s k a u t ė s — paukšty tės VH-je Tautinėje stovykloje. 
N u o t r . Gintarės Kere ly tės -Thaus 

GILIUKAI IR L I E P S N E L Ė S 
VĖL S U E I G A U S 

Prasidėjus naujiesiems moks
lo metams ir skautų,-čių viene
tams pradedant naujus skau
tiškos veiklos metus, Chicagoje 
vėl ruošiamasi ikimokyklinio 
amžiaus skautiško jaunimo — 
giliukų ir liepsnelių veiklai. Šis 
jauniausiųjų skautukų viene
tas, vadovaujamas patyrusių va
dovių, pasiryžęs tvirtai žengti 
į savo penktuosius našaus dar
bo metus . 

Pirmoji naujų veiklos metų 
gil iukų ir liepsnelių sueiga 
įvyks rugsėjo 24 d., Jaunimo 
centro Posėdžių kambaryje. 
Sueigos vyks du kar tus per 
mėnesį, šeštadieniais, nuo 10:00 
iki 11:30 vai. ryto. Sueigas pra
ves š iame daebe jau penkti me
tai vadovė s.t.n. Vida Milavic-
kienė. Nauji nariai kviečiami 
registruotis iki rugsėjo 20 d. pas 
vadovę Vidą, tel . 254-7473. 

-

P R E M I J A 
B R O N I U I KVIKLIUI 

Vi l to je Tautinėje stovykloje 
ASS rajone rugpjūčio 17 d. mi
nint Spaudos dieną, iš Clevelan-
do te lefonu buvo p raneš ta 
maloni žinia, kad nenuilstanti 
spaudos da rbuo to ją v.s.fil. 
Bronių Kviklį Dr. D. Kesiūnai-
tės fondas pagerbė 1000 dol. 
p remi ja . S k a u t i n i n k a s Br. 
Kviklys buvo šiemet 40 metų 
sukak t į švenčiančio „Mūsų 
Vytis" žurnalo pirmasis ir ilga
metis redaktorius. Šalia įvairių 
žurnalų ir laikraščių redakto
r i a u s p a r e i g ų , v.s.fi l . Br. 
Kviklys istorinę mūsų litera
tūrą p ra tur t ino didelio darbo 
pareikalavusiais monumenta
liais veikalais — keturtomiu 
„Mūsų Lie tuva" ir šešiatomiu 
„Lietuvos Bažnyčios". Kruopš
tumu ir darbštumu v.s.fil. Br. 
Kviklys yra šviesių pavyzdžiu 
mums visiems. Premija bus 
įteikta ASS metinėje šventėje. 

LAUMIŲ 
TAKO 

SPARNAS 

Vyresniųjų skauč ių pa-
stovyklėje stovyklauja Er ika , 
Patricia ir Susana iš Argentinos 
ir Marčia, Sandra, Cyntia ir 
Sandra iš Brazilijos. Marčia yra 
vienintelė, priklausanti skautų 
organizacijai. Brazilijoje. Lie
tuviai skautai neveikia Argen
tinoje, bet jos jaunimas dalyvau
ja Argentinos Lietuvių jaunimo 
sąjungos suruoštose stovyklose. 
Patricia ir Susana yra A L J S 
valdyboje. Šeštadieniais vyksta 
lietuvių kalbos, dainavimo ir 
taut inių šokiu pamokos. Argen
tinos ir Urugvajaus lietuviai 
dažnai susitinka kul tūr in iams 
ir socialiniams reng in iams . 
Pietų Amerikoje mažai kas 
k a l b a l i e tuv i ška i : a r g e n -
tiniečiams ir braziliečiams yra 
lengviau susikalbėti ispaniškai 
ir portugališkai. Dėl to d a u g 
P ie tų Amerikos j a u n u o l i ų 
v y k s t a į V a s a r i o 16-tos 
gimnaziją, kad išmoktų lietuvių 
kalbos. 

G. R. 

K A I P A Š IŠLAIKAU 
L I E T U V Y B E 

Aš gyvenu mažame mies
telyje, kuriame nėra lietuvių. 
Mes ne tur ime šeštadieninės 
mokyk los ir l i e t u v i š k ų 
renginių. Šiuo atveju mano 
še ima i s u n k i a u i š l a i k y t i 
lietuvybę. Aš išmokstu apie Lie
tuvą, kai rašau istorijos t emas 
mokyklai, ir iš savo tėvelių ir 
senelių. Aš dažnai rašau apie 
Lietuvos istoriją, kul tūrą ir 
re l igi ją i r k a r t a i s n e š u 
lietuviškus kepsnius j mokyklą. 

Mano tėveliai gimė Lietuvoje 
ir atvyko į Ameriką, kai buvo 
labai jauni. J ie moka labai daug 
lietuviškų tradicijų. Mano sene
liai ilgai gyveno Lietuvoje ir 
neseniai buvo nuvykę apsi
lankyti. J ie yra man papasakoję 
apie Vilnių ir ki tus Lietuvos 
miestus. J i e man irgi pasakoja, 
kaip Lietuva yra pasikeitusi 
nuo praėjusių laikų. Kai mes 
a p l a n k o m e mahb s e n e l i u s 
Miami mieste, jie mus dažnai 
nuveža į Lietuvių klubą. Tenai 
sut inkame daugiau lietuvių ir 
išmokstame daugiau apie mūsų 
tėvynės istoriją ir papročius. 

„Kaiš iador ių vyskupijos" knygos sut iktuvėse, au tor iu i v.s. fil. Bron iu i 
Kvikl iui gėlę prisega sesės akademikės — Krist ina Likandery tė ir R a m u n ė 
Gaižuty tė . 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

BROLĮ PETRĄ AMŽINYBĖN 
PALYDINT 

Bostono skautų vyčių „Perkūno" būrelis po įžodžio. Trečias iš dešinės — a.a. Petras Čepas. 

_ Vyresnis skiltininkas Pet ras 
Čepas gimęs prieš 23 metus, pri
klausė Bostono skautų vyčiu 
. ,Perkūno" būreliui. Jis tik per 
nai pavasarį, gegužės mėnesį, 
su kitais penkiais draugais, 
davė skauto vyčio įžodį. 

1982 m. baigęs Bostono litu 
anist inę mokyklą ir 1983 m. 
Quincy High School, dvejus 
metus lankė University of Mas 
sachusetts Bostone, imdamas 
inžinerijos kursą. Paskut iniu 
metu. gyvendamas su tėvais, 
dirbo Ski Market Braintree 
vedėjo asistentu. 

Be skautu Petras priklausė 
Bostono tautinių šokių šokėjų 
grupei ir „Grandies" sporto 
klubo tinklinio komandai. Tink
linį žaidė įvairiuose turnyruose 
su Tomu Kiliuliu sudarydami 
komandą. Ir šį kartą jiedu da
lyvavo tinklinio turnyre Kana 
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Aš pati irgi išlaikau lietuvybę, 
n e s mes d a ž n a i k a l b a m ė s 
l i e t u v i š k a i n a m i e , no r s 
neužtenkamai. Mano visa šeima 
moka l ietuvių kalbą. Visas 
šventes praleidžiame „lietuviš
ka i " : valgome kūčias ir margi
name margučius. Aš su savo 
sesutėmis esu dažnai važiavusi 
į l ietuviškas stovyklas. Mums 
lietuvybė y ra labai svarbi ir mes 
didžiuojamės, kad mes esame 
lietuvaitės. 
v y r . sk. R i m a S a k a l a u s k a i t ė 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 St St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
57*0 Archer Ave. 

'6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAI. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

Pirm., antr. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v. I 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
. . . GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 
EMOCINES LIGOS 

CRAVVFORD MEDlCAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. 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 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

doje. Quebec apylinkėje, ku r 
rugpjūčio 27 d., nakt į iš šeš
tadienio į sekmadienį, ir įvyko 
nelaimė. Po rungtynių, beva
žiuojant da r kiek pasižiūrėti 
miesto, žuvo automobilių susi
dūrime. 

Palaidotas penktadienį, rug
sėjo 2 d. Forest Hills kapinėse, 
palydėtas didelio būrio savo 
draugų uniformuotų skau tų 
vyčių ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusių tautinių šokių 
šokėjų bei didelio būrio Bostono 
ir apylinkių lietuvių. 

Nuoširdžiausia užuojauta a.a. 
Petro tėvams skaut in inkams 
Valentinai ir Gintarui Čepams, 
jo sesutei Rasai, seneliams; 
vyresnei skautininkei Lydijai 
Čepienei, Onai ir Adolfui ščiu-
kams. kr ikšto motinai Daliai 
Ščiukaitei ir kitiems giminėms. 

k. n . 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

n hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Te l . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette 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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Stirta 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. I l | 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOWETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonlo kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 vv 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Higlmay 
Palos Helghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545| 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. S85-7755 



Mokslininkų ir menininkų 

LAISVĖS ŠAUKSMAI 
LIETUVOJE 

Lietuvoje rugpjūčio mėnesį 
lankėsi aukštas Maskvos parei
gūnas A. Jakovlevas. J is rug
pjūčio 11d. turėjo susitikimą su 
Lietuvos Mokslų akademijos na
riais. Akademijos prezidentas J. 
Požėla savo kalboje priminė, 
kad šiuo metu Lietuvoje yra 
550 mokslo daktarų ir 6,500 
mokslo kandidatų. Jis pabrėžė: 
„Dabar mums iškilęs labai svar
bus klausimas — padidinti 
mokslininkų iniciatyvą. Kovo
dami su biurokratija, demokra
tizuodami mūsų institutus, 
ugdydami didelės atsakomybės 
jausmą, mes stengiamės dau
giau pasiekti". Jis taip pat nusi
skundė, kad, renkant delegatus 
į didžiąją konferenciją Mask
voje, nebuvo laisvės parinkti 
delegatus. 

H. Zabulis tame pat pasita
rime kėlė reikalą didesnės lais
vės vadovėlių paruošime: 
„Aukštųjų mokyklų kolekty
vams reikia suteikti platesnes 
galimybes vadovėliams, moky
mo priemonėms leisti". 

Istorijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas A. Eidintas nusi
skundė, kad „baltų dėmių mūsų 
istorijoje labai daug. Pastarieji 
įvykiai parodė, kad istorijos 
mokslas negali taip kompete-
tingai atsakyti į visus išky
lančius klausimus". Reikalau
damas laisvės istorinei tiesai 
kelti, Eidintas skelbė, kad be to 
„mes nesuprasime Stalino poli
tikos kominterne, jo užsienio 
politikos klaidų, sutarčių su 
fašistine Vokietija, slaptųjų pro
tokolų. Mums reikia atviriau at-
skleis t i s tal inizmo į taką 
1939-1941 metų įvykiams Lie
tuvoje". 

Tam pritardamas, A. Jakov
levas pabrėžė reikalą būti išti
kimais tiesai: „Nedarykime 
daugiau tokių klaidų moksle, 
sąžiningai žiūrėkime... kad 
mūsų mokslinė sąžinė būtų 
švari... O mūsų mokslas, kaip aš 
suprantu, pastaraisiais dešimt
mečiais dirbo, eidamas į 
kompromisus". 

Artistė V. Mainelytė nusi
skundė, kad „be masinių trėmi
mų", daug žmonių buvo sunai
kinta stovyklose. Buvo atvirai 
pažeidinėjama ne tik Lietuvos 
TSR konstitucija, bet ir visos 
kitos teisėtumo normos. Tačiau 
iki šiol tų žmonių, kuriuos pa
vyko grąžinti į Lietuvą, atžvil
giu pasireiškia diskriminacija, 
ribojamos jų teisės, konkrečiai, 
stojant į darbą. Mūsų nuomone, 
individualiai reabilituotis turi 
tik tie, kurių atžvilgiu buvo 
taikoma kokia nors teisminė 
procedūra. Kodėl gi turi in
dividualiai siekti reabilitacijos 
tie, kurie buvo represuoti be 
teismo ir tardymo, be jokio tei
sinio pagrindo? Mainelytė 
toliau reikalavo, kad Jakovle
vas Maskvos centriniame komi
tete iškeltų reikalą kolektyviš
kai reabilituoti stalinizmo lai
kais nuskriaustų žmonių teises. 

* 

V. Petkevičius išreiškė abejo
jimų dėl dabartinio statuso 
antrųjų sekretorių respublikų 
komunistų partijos centro komi
tetuose. Kaip žinome, tie sekre
toriai paprastai būna Maskvos 
paskirti rusai. 

Birželio 14 d. įvyko kompozi
torių sąjungos partinės or
ganizacijos susirinkimas. Ir čia, 
kaip paskelbė „Literatūra ir 
menas" Nr. 27 liepos 21 d., nu
skambėjo balsai, prieš pikt-
naudojimus sovietinėje sis
temoje. Kompozitorius J. Gai
žauskas kalbėjo: „Pagrindinis 
.pogromų' literatūroje ir mene 
organizatorius buvo A. Ždano-
vas. Keista, kad Lietuvoje dar 
yra kolūkiu, tebesipuikuojančių 
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šio barbaro vardu. Tas nesu
sipratimas turi būti nedelsiant 
likviduotas! Žinoma, dar svar
biau išsivaduoti iš ždanovizmo 
dvasios, gana giliai įsiėdusios į 
įvairias mūsų meninio 
gyvenimo sritis". Ždanovo įran
kis buvo T. Chrenikovas, pa
skirtas į kūrybinės sąjungos 
generalinio sekretoriaus postą. 
Anot J. Gaižausko „Chreniko
vas aktyviai prisidėjo prie susi
dorojimo su žymiais mūsiškiais. 
T. Chrenikovo neprincipin-
gumas, ir demagogo talentas 
leido jam ištisus 40 metų biu
rokratiniais metodais vadovaut 
TSRS Sąjungai, skatinti joje 
stagnaciją, konservatizmą". 

O. Balakauskas prisiminė 
trėmimus, dabar reikalau
damas: „Manau, kad nusikal
tėliai, kurie tuos vežimus orga
nizavo, turi būti teisiami ir bau
džiami, netaikant senaties, kaip 
ji netaikoma ir hitlerininkams. 
Apskritai, kalbėdamas apie tei
singumo re ikalus Sovietų 
Sąjungoje, O. Balakauskas 
pažymėjo: „Neseniai ,Literatur-
naja Gazeta ' puslapiuose 
žinomas teisininkas A. Vaks-
bergas pasakė, jog TSRS per 
visą savo istoriją nė dienos 
nebuvo teisinė valstybė. Ką bai
sesnio gali pasakyti .ekstremis
tai' ?'". 

Muzikologas J. Antanavičius 
nusiskundė: „Deja, praktikoje 
mūsų kultūros, meno, mokslo 
reiškiniai vegetuoja biurokra
tinio centro gniaužtuose". Nusi
skundė sunkiu priklausomumu 
nuo Maskvos, klausdamas: „Ko
dėl mes patys be metais užtrun
kančio susirašinėjimo su centri
nėmis institucijomis negalime 
priimti užsienio jaunimo, pagei
daujančio mokytis ar stažuotis 
Lietuvoje, negalime surengti 
lietuviškos muzikos koncertų 
užsienyje? Raštas, telegrama iš 
Maskvos — vienintelis mūsų 
idėjos išganymas... Argi netu
rime mes kultūros ministerijos, 
užsienio reikalų ministerijos? Į 
šimtus panašių ,kodėl' yra tik 
vienas atsakymas: todėl, kad 
biurokratinis centralizmas 
įgavo dar ir šovinistinį atspalvį 
— tik Maskvoje, centrinėse žiny
bose sėdintys, teisingai, tarybiš
kai mąsto, supranta, sprendžia, 
o periferijoje jie ką nors prakiš, 
nuklys. Žodžiu, taps sava
rankiški, o ką gi veiksime mes, 
valdantieji? 

J. Antanavičius „kėlė taip pat 
mintį, kad greta stalinizmo 
aukų sąrašų turėtų būti suda
romi ir represijų įkvėpėjų bei 
vykdytojų sąrašai... O staliniz
mo aukoms... turėtų būti taiko
mos tokios pačios lengvatos, 
kaip ir karo veteranams". 

J. Anfrejevas pageidavo, kad 
į Sovietų Sąjungos politbiurą 
įeitų ir visų sąjunginių 
respublikų kom. partijos centro 
komitetų pirmieji sekretoriai. 

Pr is imindamas religinius 
reikalus, V. Laurušas prabilo: 
„Mūsų valstybė ateistinė, reli
gija atskirta nuo valstybės. 
Tačiau santykiai turi būti palai-
komi. Gerai , kad gražiai 
paminėjome Rusijos krikšto 
1000 metų sukaktį. Tačiau, kur 
mes buvome, kai Lietuva 
minėjo savo 600 metų krikšto 
sukaktį? Viską uždarėm ir 
užrakinom. Kai norėjo atvažiuo
ti Zalcburgo vyskupai, jiems 
nedavėme vizų. Išeina taip — 
būk stačiatikis, bet ne katali
kas, ir galėsi švęsti jubiliejų". 

Reikia pasidžiaugti tais tiesos 
ir laisvės proveržiais Lietuvoje. 
Gorbačiovas turi nuopelnų už 
galimybę laisviau prabilti. Ar 
bus ryžto t a s neteisybes 
atitaisyti? 

Juoz. Pr. 

Jau spaudoje ir lietuvių radi
jo laidose minimi du kandidatai, 
gerai žinomi vardai, kurie yra 
pasiūlę savo tarnybą visų labui, 
Lietuvių Bendruomenės gero
vei. Viena, kuri sutiko kandida
tuoti į krašto valdybos pirmi
ninkės postą, yra Ingrida 
Bublienė, jau devintus metus 
sėkmingai vadovaujanti LB 
Kultūros tarybai, kurią ji išug
dė į populiarią ir reikšmingą LB 
instituciją. 

Ingridos M. Stasaitės-Bublie-
nės visuomeninis darbas prasi
dėjo nuo pat jaunystės dienų. Ją 
stebėjome ateitininkų ir skautų 
stovyklų vadovės pareigose, ji 
Grandinėlės šokėja ir pranešėja, 
Lituanistinės mokyklos moky
toja, „Giedros" korporantė, LB 
apylinkės ir Altos skyriaus 
valdybos narė, LFB c.v. narė. 
Clevelando Press dienraštis iš
rinko ją (1964) metų Amerikos 
pįliete-lietuve, Cleveland Ma
gazine (1980) ją įrikiavo į 30 
žymiųjų moterų grupę 
Clevelande. 

Ingridos vadovaujama Kultū
ros taryba suruošė sėkmingas 
premijų šventes įvairiuose mies
tuose, kaip krašto valdybos 
atstovė buvo vykdomajame 
VlII-sios tautinių šokių šventės 
komitete, pereitais metais atsto
vavo LB 600 metų Lietuvos 
krikščionybės iškilmėse Romo-
je,atstovavo LB kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus inaugura
cijoje. Jai nesvetimas spaudos 
darbas, dažna paskaitininke ir 
simpoziumų vadovė. 

Romualdas ir Ingrida Bubliai 
— penkių vaikų tėvai, kurių jau 
keturi universi tetuose. 
Romualdas, inžinierius, turįs du 
magistro mokslo laipsnius, 
Argo, Tech korp. egzekutyvas, 
kompanijos dalininkas, Ingrida, 
baigusi chemijos ir komunika
cijos mokslus, dirba Public Rela-
tions-Advertising firmoje. 

Pokalbio metu iškilo daug 
įvairių klausimų, į kai kuriuos 
kandidatė mielai sutiko at
sakyti. 

— Šiame skubos pasaulyje 
komunikacija y r a labai svar
bus faktorius sėkmingo dar
bo vystymuisi ir vykdymui. 
Turėdama ilgų ir sėkmingų 
metų komunikacijos ir vi
suomeninių ryšių tarnyboje 
patirtį, kaip ją galėtumėte 
panaudoti ir LB stiprinimui, 
augimui bei darbų raciona-
lizavimui? 

— Šio krašto biznio ir in
stitucijų gerovė bei klestėjimas 
yra paremtas reklama. Išlei

džiama milijonais dolerių vardo 
bei produkto garsinimui ir pir
kėjo patraukimui. Tie patys me
todai naudojami ir politinėje 
srityje, kada kandidato idėjos 
tiesiog supakuojamos ir įper
šamos balsuotojui, kaip tinka
miausia ir tobuliausia žmoniš
ka prekė. Kadangi su ta sritim 
susiduriu kasdieną ir dirbu tos 
srities firmoje, tad to viso reali
zavimo turiu geriausią patirtį. 
Esu susipažinusi su šio krašto 
elektronine ir rašytine mediją 
bei prie jos priėjimu. Mūsų Lie
tuvos reikalą šiandien irgi 
turim parduoti kaip prekę — su
rasti tobuliausius ir išradin
giausius metodus, kuriuos gali 
atlikti tik šiame krašte augę ir 
subrendę asmenys. Tik tada 
laisvasis pasaulis sužinos mūsų 
tautos situaciją ir šių dienų 
sparčiai vykstančius įvykius, 
kas visa tai ves viešosios opi
nijos keliu, kad būtų stipri 
atrama kovojančiai šiandieninei 
tautai. 

— Kokie šiuo metu ir atei
nančių trejų metų laikotarpy
je būtų Jūsų nuomone aktua
liausi LB darbai ir rūpesčiai, 
į kuriuos ne tik krašto val
dyba, bet ir visos kitos bend
ruomenės institucijos turėtų 
atkreipti didžiausią dėmesį, 
sukoncentruojant pastangas, 
darbo bei lėšų išteklius? 

— Svarbiausias faktorius yra 
išlaikyti lietuvybę ateičiai ir 
Lietuvos naudai. Lietuviš
kos bendruomenės išlaiky
mas yra kiekvieno lietuvio 
misija, ką esame įpareigoti Lie
tuvių chartos. To siekiant, svar
biausia yra pagyvinti ir atnau
jinti Lietuvių Bendruomenės 
apylinkes. Tik tada veikla bus 
vaisinga, jei apylinkėse įvyks 
atsinaujinimo procesas ir susi
darys dirva, iš kurios kils 
derlius. Todėl dabar labai svar
bu sukoncentruoti veiklos pa
stangas j x>litinę, švietimo, kul
tūros, S' talinę bei religinę sri
tis ir joms atrasti geriausius 
vadovus, kurių darbai būtų rea
lūs, siekiant lietuvybės išlai
kymo, ir būtų atrama tautai. 

— Jaunimo problema ak
tuali. Ar Jūsų atėjimas į kraš
to valdybos postą duotų kiek 
vilties sugrąžinti ir įjungti 
Jūsų generaciją, vadinas, čia 
jau mokslus baigusius i 
bendruosius lietuvių darbus? 

— I šią poziciją kandidatuoju 
kaip tik ir paskatinta savo gene
racijos ir jaunosios kartos. Pa
garba iki šiol bendruomenėje 
dirbusiems ir pasišventusiems 

lietuvybės misijos darbuose ir 
atliktų darbų gausai iššaukia 
akciją ir norą ir man atiduoti 
duoklę savo kilmei. Šia linkme 
noriu paveikti ir mano genera
ciją bei jaunesnius. O čia 
mokslus baigusių ta lentus 
įjungti į bendruomenę būtų 
naudinga ir nepaprastai reikš
minga. 

— Ar tarp generacijų susi
daręs plyšys, kuris taip jau
čiamas mūsų gyvenime,būtų 
įmanoma kiek sumažinti ar 
net panaikinti, kad visos 
gyvybinės jėgos galėtų būti 
panaudotos reikalingiau
siems projektams įgyvendin
ti? Ar ši problema yra mūsų 
veiksnių prioriteto viršūnė
je? 

— Tai yra mano trejų metų 
vizija atgaivinti bendruomeninį 
veiklumą mūsų jaunesnėje ge
neracijoje ir paruošti juos perim
ti darbą ateityje. Receptai šiam 
reikalui yra visiškai paprasti: 
atrasti bendrą kalbą, išklausyti, 
rizikuoti ir turėti viltį. Todėl 
svarbu, kad mūsų jaunos kartos 
profesijos taip pat tarnautų 
bendram tautos labui, kaip 
žurnalistika, medicina, eko
nomika ir t.t. Ir beveik tikra, 
kad daugelis ateis padėkai pa
vaduoti ilgus metus dirbusius 
bendruomenininkus ir iš jų 
perimti kovos vėliavą. 

— Ar sudarant krašto val
dybą, nesusidurtumėt su 
sunkumais surasti talentingų 
asmenų paskirtom tarybom? 
Ar būtina, kad visas LB apa
ratas turi būti vienoje vie
toje? Ar paskirų tarybų su
darymas skirtingose vietose 
neapsunkintų kuklaus LB 
biudžeto? 

— Šiuo metu kalbuosi su įvai
rių sričių profesionalais ir kvie
čiu juos į talką. Sekasi neblogai. 
Sesijoje paskelbsiu pilną savo 
kadrą žmonių. Labai svarbu, 
kad būtų energingi atskirų sri
čių pirmininkai, kurie duos ir 
visą toną Bendruomenės 
valdybai ir veiklai. Todėl čia ir 
išryškėja darbas, o ne vietovė, 
kuri pasidaro visai antraeilis 
klausimas. Juk esant veiklioms 
taryboms, tai ir posėdžių tiek 
nereikės. Platesnis bendruome-
nininkų įjungimas j veiklą ki
taip įvertina bendrus siekius ir 
tuo nelieka tik vieno kaimo opi
nija. Centralizacija valdybos 
vienoje kolonijoje gali būti labai 
vienašališka ir minčių pasidali
nimas būtų tik tarp savųjų. 
Turime atsiminti, kad augam ir 
senstam Amerikoje. Net ir JAV 

Ingrida M. Bublienė, kandidatė j JAV* LB krašto valdybos pirmininkes. 
Nuotr J o n o Urbono 

prezidentas pasirenka savo 
bendradarbius iš visos Ame
rikos. Atliktų darbų dydis bus 
toks, kokį leis b iudže tas . 
Pinigus taupiai naudosime gy
viems ir svarbiems projektams. 

— Ar santykiuose su kitais 
mūsų veiksniais bus stengia
masi išlaikyti d a r n u s sugyve
nimas, respektuojant jų dar
bus lietuvių ir Lietuvos labui, 
nors kai kuriose srityse, ypač 
politinėje, galima tikėtis kon
frontacijos? 

— Visos institucijos savo 
ruožtu atlieka svarbų mūsų išei
vijos ir Lietuvos ateičiai darbą. 
Lietuvių charta mus įpareigo
ja dalyvauti aktyvioje misijoje 
už Lietuvą ir Bendruomenė nuo 
tos misijos negali nutolti ir ne
gali leistis į konfliktus su kitais 
veiksniais, nes tai eitų prieš jos 
misijos tikslą. Vienybė sužydės 
tik mūsų bendrų darbų sie
kiuose, o ne t a rp atskirų 
asmenų. Jei savo kelionėje ir 
konfrontacijos neišvengsime, tai 
yra gyvenimo realybė, kuri kar
tais taip pat neša pozityvius vai
sius. 

— Keičiantis la ikams, sąly
goms i r išeivijos genera
cijoms, a r ne l a ikas r imčiau 
peržiūrėti veiklos metodus , 
juos supras t inant , p a d a r a n t 
Jūsų ir Jū sų vaikų kar ta i la
biau pr i imtinus? 

— Kaip anksčiau minėjau, 
yra labai svarbu suderinti mūsų 
veiklos metodus su šio krašto 

aplinka ir jame užaugusių gal
vosena. Reikia žinoti ir supras
ti čia gimusių ir augusiu bend
ruomenės narių modus ope-
randi. nes tik tada galėsime kal
bėti apie metodus ir kaip išei
viją išlaikyti gyvą. Negalime 
sakyti, kad taip buvo veikiama 
Vokietijoj ar Lietuvoje ir štai 
tokiais pagrindais buvo atsta
tyta mūsų nepriklausomybė. 
Žinoma, reikia stiprybe semtis 
iš praeities. Amerikos lietu
viškos praeities supratimas 
bus tas slaptingas raktas, su 
kuriuo pajėgsime atrakinti 
mūsų jaunesnės kartos veiklos 
skrynią. Teisingai išsireiškė 
disidentas V. Skuodis: šian
dieną svarbiausia kiekvieną 
dieną laimėti — ne tuščia, bet su 
veikimu. 

Čia paliesta tiktai keletas 
klausimų. Jų yra žymiai dau
giau. Pasidalinimas mintimis, 
kurios nebūtinai tur i atitikti 
kiekvieno galvoseną, vis tiek 
šiek tiek praturtina mus visus, 
žvelgiančius į išeivijos ir 
Lietuvos tautą. Nors a'škiai 
žinome, kad tik vienas iš kandi
datų bus išrinktas Krašto valdy
bos pirmininku, bet tai toli 
gražu nereiškia, kad nepatekęs 
į šį didelės atsakomybės postą 
yra mažiau garbingas ar ver
tingas mūsų išeivijos nuoširdus 
darbuotojas. 

Ačiū. Ingrida, už mielą 
pokalbį! 

V. Rociūnas 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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Jam įėjus, pastebėjau besinešant lietsargį ir kad 

tikriausiai neatvyko karietoje, nes nuo jo skrybėlės var
vėjo tirpstanti kruša, o jo apsiaustas savo svoriu lenkė 
jį prie žemės, tiek jis buvo prisigėręs vandens. Jis nusi
ėmė skrybėlę, apsiaustą ir kaliošus ir juos paliko 
kertėje ir tada. padoriai vilkėdamas, ramiai prisiartino 
prie sakyklos. 

Ši, kaip dauguma senoviškų sakyklų, buvo labai 
aukšta, tokia aukšta, kad įlipti į ją būtų reikalingi il
gi laiptai, kurie būtų labai sumažinę mažos koplyčios 
erdvę. Vengti šito nepatogumo architektas, be abejo, 
sekdamas tėvo Mapple nurodymus, pastatė sakyklą 
visiškai be laiptų, jų vietoje viename jos šonų pasta
tydamas statmeniškas kopėčias, kokios vartojamos 
jūroje lipant iš valties į laivą. Bangininku kapitono 
žmona padovanojo koplyčiai porą gražių raudonų vilnų 
virvių, kurios atstojo turėklus. Sustodamas prie 
kopėčių ir uždėjęs abi rankas ant mazgų, puošusių vir
ves, tėvas Mapple žvilgterėjo į viršų, o paskui su tikro 
jūreivio vikrumu, tačiau taip pat ir su didžiausiu 
orumu lipo pakopomis, tarsi kildamas į laivo didįjį 
stiebą. 

Šių kopėčių statmeniškos dalys, panašiai j tas, 

kurios kabo ant laivų šonų, buvo padarytos iš virvių, 
apvyniotų medžiaga; vien tik pakopos buvo medinės 
ir kiekviena jų turėjo suleidimą. Šitie suleidimai man 
pasirodė nereikalingi, bet štai tėvas Mapple, įkopės j 
sakyklą, iš lėto pasisuko ir pasilenkęs surinko visas 
kopėčias viena pakopa paskui kitą, ligi pagaliau liko 
viršuje visiškai atskirtas. 

Bet tos kopėčios nebuvo vienintelė vietos ypatybė, 
primenanti buvusį kapeliono jūreivišką gyvonirną. 
Siena už sakyklos buvo papuošta dideliu paveikslu, 
vaizduojančiu laivą narsiai bekovojantj su baisia audra, 
supamą tamsių uolų ir didelių putotų bangu. Bet 
viršuje properšoje tarp juodų debesų plasnojo maža 
saulėta salelė, kurioje švitėjo angelo galvutė. Tasai 
šviesus veidas atsispindėjo spindulių dėme ant skalau 

jamo denio. „O, taurusis laive, rodos sakė angelas, 
— kovok! Laikyk savo kryptį, nes matai, saule jau pra 
siskverbia pro debesis! Jau nebetoli ramusis žydris!" 

Ir pati sakykla taip pat priminė jūreiviška skonį, 
kuris buvo parūpinęs kopėčias ir paveikslą. Jo? 
priešakys atrodė, kaip stiprus laivo nosgalys. 

IX. Pamokslas 
Tėvas Mapple išsitiesė ir švelniu, bet įsakmiu balsu 

paliepė tikintiesiems susiglaudinti. Pasigirdo kurčias 
sunkių batų girgždėjimas tarp suolų ir lengvesnis mo
teriškų batų čežėjimas. Po to įsiviešpatavo tyla. Vi<u» 
akys nukrypo į pamokslininką. 

Šis gi atsiklaupė sakyklos priekyje, sudėdamas savo 
dideles parudavusias rankas ant krūtinės ir, pakėlęs 
akis, pradėjo taip dievobaimingai melstis, kad atrodė 
tarsi jis klūpotų ir melstųsi jūros dugne. Baigęs pra
gydo psalmę ir beveik visi balsai prisijungė prie jo. 

užglušindami lauke siautusios audros staugimą. 
Trumpos pertraukos metu pamokslininkas iš lėto 

sklaidė Šventąjį Raštą ir galiausiai, uždėjęs ranką ant 
pasirinkto puslapio, tarė: 

— Mano mylimi jūreiviai, sustokime prie prana
šo Jonos pirmo skyriaus paskutinės eilutės: ir Die
vas sukūrė didelę žuvį. kuri turėjo nuryti Joną". 

— Bičiuliai jūreiviai, ši knyga, teturinti tik keturis 
skyrius, yra vienas ploniausių siūlų galingoje Švento 
Rašto virvėje ir vis tik su jos pagalba, kokios sielos 
gelmės gali būti matuojamos! Kokią išganingą pamoką 
mums teikia šis pranašas! Koks taurus himnas kyla 
Dievop iš pačiu žuvies vidurių! Jaučiame vilnis griū
vant ant mūsų ir prisiliečiame prie jūros dugno žolių, 
ir visas jos dumblas supa mus. 

Bet ko mus moko Jonos knyga? Tai pamoka kiek
vienam nusidėjėliui, kuris tūno kiekviename mūsų, ir 
pamoka man. kaip gyvojo Dievo pilotui. Kaip pamoka 
nusidėjėliams kreipiasi į mus visus, nes tai yra 
nuodėmės istorija, s ta iga pažadintų baimių, 
laukiančios bausmės, atgailojimo, maldų ir pagaliau 
džiugaus dėkingumo už Jonos išvadavimą. Kaip 
dažniausia esti su dauguma nusidėjėlių, šito Amitajaus 
sūnaus nuodėmė buvo jo nenoras paklusti Dievo 
įsakymams. 

— Tuo tarpu negalvokime, apie tai. ką tie įsakymai 
liepė ir kokiu būdu buvo perduoti, tik įsidėmėkime, kad 
Joną laikė juos labai kietais. Bet visa, ką Dievas liepia, 
yra kieta, gerai atsiminkite tai! Ir dažniausia mums 
liepia, o ne mėgina įtikinti. Paklusti Dievui turime 
neklausyt i savęs pačių, ir tame savęs pačių 
neklausyme, pasirodo, glūdi sunkumas paklusti 
Dievui. (Bus daugiau^ 
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BOSTONO 2INIOS 
TRAGIŠKA MIRTIS 

Bostono ir apylinkės lietuvius, 
ypač jaunimą, pirmiausia skau
tus, pritrenkė žinia, kad rugpjū
čio 27 d. automobilio nelaimėje 
Kanadoje žuvo Petras Čepas, sū
nus Valentinos ir Gintaro Čepu 
iš Quincy, 23 metų jaunuolis. 
Ten jis buvo nuvykęs į sporto 
turnyrą. Mat, su šio krašto lie
tuviais sportininkais jis turėjo 
vėliau skristi j Australiją, į 
IlI-ąsias Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes. 

A. a. Petras Čepas 

Petro Čepo tragiška mirtis 
taip subūrė visas tris mūsų 
visuomenės kartas — jaunąją, 
viduriniąja ir vyresniąją 
laidotuvėse, kaip joks kitas 
ivykis nėra subūręs. Ypač daug 
jaunimo buvo ne tik iš Bostono 
ir apylinkės, bet taip pat iš 
Worcesterio, Hartfordo, New 
Yorko ir kitur. Juozo Caspero 
laidotuvių namai. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčia ir 
kapinės buvo pripildytos įvai
raus amžiaus lietuvių. Prie 
karsto visą laiką garbės sargy
boje budėjo skautai; bažnyčioje 
ir kapinėse nešant karstą, 
stovėjo išsirikiavę skautai. 

Juozo Caspero laidotuvių 
namuose, po maldų, kurioms va
dovavo kun. Albertas Kon-
tautas, Česlovas Kiliulis vado
vavo atsisveikinimui. Velionio 
nueitą kelią apibūdino Bronius 
Banaitis, o atsisveikinimo 
kalbas pasakė LB Bostono 
apylinkės pirmininkas Brutenis 
Veitas, darbovietės reikalų ve
dėjas Bob Verge, „Perkūno" 
skautų vyčių atstovas Tadas 
Kulbis, Bostono tautinių šokių 
sambūrio atstovė Audra Vei-
taitė. Bostono lietuvių skautų 
abiejų tuntų atstovas Vytautas 
Jurgėla ir kiti. Visi kalbėtojai 
iškėlė velionio geras būdo 
savybes, jo draugiškumą, pa
slaugumą, judrumą. Bene 
paskutinis velionio reikšmin
gesnis darbas Lietuvos reikalu 
buvo įsijungimas į rugpjūčio 23 
d. demonstracijos organizavimą 
ir dalyvavimas joje, pasiliuo-
suojant iš tarnybos. Pabrėžta, 
kad jo draugai dabar turės nešti 
aukštai iškėlę Lietuvos vėliavą, 
kaip jis tai darė. 

Vietoje gėlių šermeninėje su
aukota Lietuviškosios Skauty-
bės fondui 1,940 dol., o Lietuvių 
Fondui — 545 dolerių. Tai rekor
dinė suma, siekianti beveik 
2,500 dol. Bet didžiausia pagar
ba žuvusiajam bus pareikšta, jei 
visos trys mūsų visuomenės 
kartos dalyvaus visose lietu
viško gyvenimo apraiškose 
tokiu vieningumu, gausumu ir 
solidarumu, kaip jos dalyvavo 
Petro Čepo laidotuvėse. 

SUNKIAI SUSIRGO 

Inž. Edmundas Cibas vėl sun
kiai susirgo. Jau kelinta savaitė 
jis tebeguli ligoninėje. Liga — to 
paties pobūdžio, kaip pirmoji, 
ištikusi jį prieš keletą metų. 

APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

LB Bostono apygardos metinis 
suvažiavimas šaukiamas 
rugsėjo 25 d. 10 vai. ryto So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose. Suvažiavime bus 
pateiktas veiklos pranešimas, 

finansinė apyskaita ir renkama 
nauja valdyba. LB Bostono apy
gardai priklauso Bostono. 
Brocktono, Cape Codo, Worces-
terio, Providence. R.I. apylinkės 
ir Kennebunkport seniūnija. 

ATVYKSTA L BUBLIENĖ 

{ LB Bostono apygardos 
suvažiavimą ir „Laisvės Varpo'" 
rudens koncertą rugsėjo 25 d. 
atvyksta LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublienė iš 
Clevelando. Numatoma vietoje 
su ja aptarti įvairius rūpimus 
reikalus. 

NAUJŲ JĖGŲ 
ĮSIJUNGIMAS 

Bostono ir apylinkės lietuviai 
buvo susigyvenę su tuo, kad 
mūsų jaunimas, baigęs moks
lus, išvyksta kitur ieškoti dar
bo, palikdamas mūsų visuome
ninę ir kultūrinę veiklą be 
reikalingo prieauglio. Bet 
paskutiniu metu turime gražių 
pavyzdžių, kurie rodo, kad gali 
reikalai vystytis priešinga 
linkme. Štai į Suffolk universi
tetą Bostone finansų profesoriu
mi atsikėlė dr. Edvardas Bub
nys iš Chicagos. Jis tuoj susi
siekė su „Laisvės Varpu" ir 
įsijungė į jo rėmėjų eiles. — 
Kitas pavyzdys — Ignas Budrys, 
atsikėlęs darbo reikalais į Hop-
kinton. Jis buvo pagrindiniu 
kalbėtoju Juodojo kaspino 
demonstracijoje rugpjūčio 23 d. 
miesto rotušės aikštėje Bostone. 
Tai reikšmingas mūsų veiklos 
sustiprinimas naujomis jėgomis. 

SOL. AUDRONĖ 
GAIŽIŪNIENĖ 

Sol. Audronė Gaižiūnienė 

„Laisvės Varpo" rudens kon
certo susidomėjimo centre yra 
sol. Audronė Gaižiūnienė, 
sopranas, iš Chicagos. kuri ligi 
šiol „Laisvės Varpo" rengi
niuose dar nėra dalyvavusi. Ji 
yra Chicagos lietuvių operos 
solistė ir chormeisterė. Ji lygiu 
pasisekimu koncertuoja lietuvių 
ir amerikiečių visuomenei. 
Tokių dainininkų paskutiniu 
metu nedaug teturime. Iš jos 
koncertų amerikiečių visuome
nei pažymėtini: liepos 21 d. su 
Rockfordo Pops orkestru, 
rugpjūčio mėnesį Muzikos fes
tivalyje Wisconsine, kur per 
vieną savaitę atliko trijų kon
certų programą, o gruodžio 4 d. 
ji a t l iks solo partiją F. 
Mendelssohn „Elijah" su choru 
ir simfoniniu orkestru 
Janesville, Wisconsin. Atei
nantiems metams ji jau turi 
visą eilę užsakymų. 

Audronė Gaižiūnienė yra bai
gusi Gruodžio muzikos mokyklą 
ir valstybinę Vilniaus konserva
toriją, o taip pat CMC Roosevelt 
universitetą Chicagoje. Ji yra 
gavusi visą eilę atžymėjimų ir 
stipendijų studijų gilinimui. Jos 
populiarumas ir pareikalavimas 
amerikiečių tarpe yra nema
žesnis, o gal net didesnis, negu 
lietuvių tarpe. 

„Laisvės Varpo" koncerte 
rugsėjo 25 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 

CLASSIFIED GUIDE 

Su a.a. sūnum Petru paskutini kartą atsisveikina jo tėvai Gintaras ir Valė Čepai. 

salėje ji atliks lietuvių liaudies 
dainas, mūsų kompozitorių kū
rinius, o taip pat Mozarto, Puc-
cini, Massenet, Leharo ir J. 
Stzausso kūrinius. Šalia solo ji 
dainuos su sol. Benediktu 
Povilavičiumi duetus, kurie bus 
viena iš koncerto naujovių. 

DR. SAULIUS CIBAS 

Pianistas dr. Saulius Cibas 

Mirus komp. Juliui Gaideliui, 
o komp. Jeronimui Kačinskui 
atsidėjus daugiau kūrybos dar
bui, dr. Saulius Cibas liko 
pagrindiniu lietuviu pianistu, 
koncertuojančiu su lietuviais 
da in in inkais . Pirmuoju jo 
muzikos mokytoju buvo komp. 
Julius Gaidelis, kuris sužadino 
jame meilę muzikai ir pasi
tikėjimą savimi. Vėliau jis 
pianino studijas tęsė New 
England Conservatory of Music 
pas Russel Sherman ir Harriet 
Shirvon. 1973 m. jis laimėjo 
pirmą vietą Pabaltiečių ir Wol-
laston Mens suruoštuose kon
kursuose. Tais pačiais metais jis 
koncertavo kaip solistas su Ar-
thur Fiedler ir Boston Pops 
orkestru. 

Baigės Harvard University, 
Saulius Cibas studijavo Har
vard Medical School, kurią 
baigė 1982 m. Šiuo metu jis dir

ba Brigham & \Vomen's ligo
ninėje Bostone, patologijos sky
riuje, kur neseniai paskirtas 
citologijos laboratorijos direkto
riaus pareigoms. Tai ypatingų 
gabumų vyras. „Laisvės Varpo" 
rudens koncerte jis akompanuos 
dainininkams. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Tai vienintelė lietuvių radijo 
programa Bostono ir apylinkės 
l ie tuviams, perduodama 
sekmadieniais 9-10 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV - FM 98. 
Vedėjas — Petras Viščinis. 173 
Arthur St., Brockton. MA, 
02402, telefonas (508) 586-7209. 
Programos metu skambinti tele
fonu: (508) 587-9898. 

RENGINIAI 
Lietuviškų filmų vakaras 

rugsėjo 17 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vakaro So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje. Rengėjas — So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-ja. 

„Laisvės V a r p o " rudens 
koncer tas rugsėjo 25 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje, 368 W. Broadway. So. 
Boston. 

Spalio 2 d. — Gc elenų ir 
dailės da rbų paroda . Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

Balfo 72 skyr iaus pobūvis 
lapkričio 5 d. 6:30 vai. vakaro 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone. 

Lapkričio 13 d. — Henriko 
Nagio poezijos rečitalis. Ren
gia Lietuvių Tautodailės insti
tuto skyrius. 

Martyno J a n k a u s šaulių 
kuopos veiklos 30-ties metų su
kakties minėjimas lapkričio 19 
d. 6:30 vai. vakare Sandaros sa
lėje, 30 Intervale St., Brocktone. 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
šventės minėjimas, rengiamas 
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
Bostone, lapkričio 20 d. Sv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje ir salėje po bažnyčia. 

Lietuviai Floridoje 

Ft. Lauderdale, FL 
JAUNŲ LIETUVIŲ 

KULTŪROS KLUBAS 

Jaunų Lietuvių Kultūros klu
bas, pirmasis tokio socialinio po
būdžio klubas skatinimui 
bendravimo Amerikos lietuvių 
tarpe, turės savo pirmą 1988-89 
m. veiklos metų susirinkimą su 
pietumis šeštadienį, rugsėjo 24 
d., 7:30 v.v., Holiday Inn 
patalpose, 2275 State Road 84. 
Ft. Lauderdale, FL (1-95 ir 84 
kelio sankryžoje). Kviečiami ir 
ne nariai, atvykusieji turės gali
mybę rinktis vakarienę iš 
meniu. 

Šiame susirinkime nariai ir 
svečiai turės progą susipažinti, 
pasidalinti mintimis bei in
formacija, planuoti renginius ir 
pasidaryti nariais . Susi
rinkimas vyks anglų kalba. No
rint daugiau informacijų skam
binti Ramučiui S. Račiūnui 
305-475-0668. -̂*— 

fs<(\ midkind FeclGrcil 
• • • • • ^ 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 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEvV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

5 9 8 - 9 4 0 0 

EEE 
LENDER 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

3 Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BAC6 REALTORS 

INCOm TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Te l . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame 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 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėt; lietuviškai 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės, įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

CHRYSLERIO 
MAŠINERIJA KINIJAI 

Kinijos Liaudies respublika 
liepos mėn. pabaigoje susilaukė 
didžiulės siuntos pilno kom
plekto Chrysler Corp. mašine
rijos automobilių variklių ga
mybai. Ji bus įtaisyta Kinijos 
pagrindinėje automobilių ga
mykloje, kuri tarp kitų 
riedmenų gamina „Raudonos 
Vėliavos" limuzinus. Numato
ma, kad su Chryslerio 
mašinerija bei technologija 
fabrikas galėsiąs pagaminti 
300,000 automobilių variklių 
per metus. Manoma, kad ši 
mašinerija buvo nupirkta už 15 
milijonų dolerių. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis banketas 
1989 m. balandžio 23 d. Lan
taną restorane Randolphe. 

P. V. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

^-3 
Knygos antrinis pavadinimas: ,,The VVorld's Best Russian 

(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IM. 60629 

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje. 

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol . Illinois gyventojai moka 11.30 dol. 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. Ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 

Kaišiadorių vyskupija .VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psi.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siųsti: 

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

Illinois gyventoj i dar prideda $1 84 valstijos mokesčio. 

• •omus KVIMYS 

*'* LIETUVOS 
: BAŽNYČIOS 

Kaii ladoriu, vyskupija 



VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
K. B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Bonnone reziduoja 157 valsty
bių pas iun t in ia i , labai dažnai 
rengdami d ip lomat in io korpo 
nariams iški lmingus priėmimus 
su savo kraš to mais tu , gėrimais, 
p r idėdami t a u t i n į meną a r 
kokią ki tą k u l t ū r i n ę programos 
dalį. 

Sprendžiant iš spaudos psl. bei 
pasirodžiusių t r u m p ų priėmimo 
žinučių s u s i d a r i a u nuomonę, 
kad daug iaus ia i i r labai mielai 
laukiamos at l ikt i muzikinę pro
gramos dalį, y r a Ispanijos pa
siuntinys Edvardas Fancilla. J is 
tur i s t iprų ba r i tono balsą ir 
platų ispanišką da inų reper tua
rą p r o g r a m o j e . G r a i k a s 
Leonidas Evange l id i s t a i p pa t 
neb logo b a l s o d i p l o m a t a s , 
mėgsta da inuo t i savo kraš to 
dainas. K a d a v i e n a m diploma
tu i atėjo m i n t i s į da in in inkų 
tarpą p r i sk i r t i Kinijos atstovą, 
š i s , v i s i š k a i n e p a s t e b ė t a s , 
paėmęs už r a n k o s savo žmoną, 
dingo iš l inksmos kompanijos. 

Jamaikos a t s tove yra moter is 
(televizijoje m a č i a u ją su tau
t i n i a i s r ū b a i s N . M e t ų 
p r i ė m i m e p a s p r e z i d e n t ą ) . 
Pas i rodo, k a d jos t a r n y b o s 
sąstate y r a v ien t ik moterys . 
Taip pa t ir Sri Lankos a ts tovė 
yra moter is . K i e k keis tokai at
rodo, k a i ekselencijos vyra i , 
p a k l u s n i a i a t i t o l ę v i e n u 
žingsniu nuo žmonos, žygiuoja 
į oficialius p r i ėmimus . Arabų 
kraštų ats tovai t a i laiko dideliu 
vyro p a ž e m i n i m u . 

Singapūro a t s tovas A n t a n a s 
Siddiąue y ra l a b a i p a n a š u s į 
Leniną i r pu ik i a i moka imituo
t i S.S-gos įkūrėją. Ne t ir J . 
Kviecinskio ei lėse j is sus i laukė 
p r i p a ž i n i m o . L i u k s e m b u r g o 
d i p l o m a t a s su savo ž m o n a 
operos sol. C. Johnson daug 
laiko praleidžia p r ie pianino. J ie 
taip pat k a r t a i s a t l i eka meninę 
dalį. Tago a t s tovas labai gerai 
kalba vokiška i i r ne t Saaro 
dialektu. J i s t e n l ankė germa
nistikos ins t i tu tą . Šveicarijos 
pas iunt inys y r a „fantas t in io 
real izmo" pave iks lų r ink imo 
mėgė j a s . I t a l i j o s a t s t o v a s , 
Alfa-Romeo automobi l ių vaira
vimo e n t u z i a s t a s , „ s k r e n d a " 
vokiška au tos t r ada 180-220 km 
g r e i č i u . M a t V o k i e t i j o j e 
važiavimo gre i t i s neapr ibotas . 

* * * 

Knygų l e n t y n o s e pas i rodė 
1988 V o k i e t i j o s s t a t i s t i k o s 
m e t r a š t i s , l i e č i ą s v i s a s t o 
krašto gyven imo sr i t is , pra
dedant g i m i m a i s , m i r i m a i s , 

K E L I A U S SU 
G A S T R O L Ė M I S 

Chicagos Cand le l igh t t e a t r a s 
rugsėjo 24 d. č ia u ž b a i g s 
„Dreamgi r l s " v a i d i n i m u s ir su 
tuo spek tak l iu vyks į k i tus 
miestus, ka ip L a s Vegas ir 
kitur. 

A T Ė M Ė N A M U S 

Cook apyl inkės te ismas atėmė 
iš savininko n a m u s , 2332 W. 
Montrose, Chicagoje, . nes j ie 
buvo bais ia i aple is t i . Teismo 
s p r e n d i m a s a t i m t i n a m ų 
kontrolę nuo sav in inko buvo 
paskelbtas rugpjūčio 29 d. 

P E R P I L D Y T A S 
K A L Ė J I M A S 

Cook apskri t ies kalėjimas sun
kiai besu ta lp ina nu te i s tuos ius . 
Pradedami iš leis t i t ie , kur ie 
n ė r a n u s i k a l t ę p r i e v a r t o s 
veiksmais, bet gal i tekti pradėti 
išleisti i r s u n k i a u nus ika l tu
sius. Paleidžiama net po 117 per 
dieną, iš tų, k u r i e įkal int i iki 
teismo. P l a n u o j a m a pas ta ty t i 
naują p r i e s t a t ą , k u r t i lp tų 
netoli 1000 kal in ių . Numa toma 
d a r p a s t a t y t i k a m e r a s iš 
kilnojamų sienų. 

i r b a i g i a n t s p o r t i n ę sferą 
liečiančiais uždaviniais. 

Pasirodo, kad 1987 m. Vakarų 
Vokietijoje gyveno 61.17 mil. 
gyventojų (1986 m. - 61.66 
mil.), kurių tarpe buvo 4.63 mil. 
užsieniečių (1986 m. — 4.45 
mil.). Beveik kas an t ras gyven

tojas ( į skai tant kūdikius ir 
senelius) turėjo nuosavą au
tomobilį, nes Flensburge (čia 
y r a autovežimų centras — regis
tracija, leidimų registracija, 
pažangos, atžymimi nusikalti
mo taška i ir t.t.) buvo užregis

t ruo ta 27,910,000 lengvų auto
mobilių. 

Liūdna gimimų statist ika. 

Tiesa, 1987 m. buvo užregis
t ruota 642,000 naujagimių — 
16,000 daugiau negu 1986 m., 
tač iau į paskutinę poilsio vietą 
išlydėti 687 tūkst. asmenų. 
Gimimų padidėjimas jungiamas 
su užsieniečiais, ypač islamo 
tikėjimo išpažinėjais, nes jų 
ta rpe 1987 m. buvo užregis
t r u o t i 59 t ū k s t . kūd ik ių . 

Amžiaus vidurkis vyrų tarpe 
— 72 m., moterų — 78 m. Tuo 
t a rpu Islandijoje vyrai — 75.1 
m., moterys Šveicarijoje — 81 m. 
Dirbančiųjų skaičius pereitais 
meta is siekė 25,971,000. 

Aiškiai padidėjo susidomė
j imas lauko tenisu. Ta i Stp. 
Grafaitės ir B. Beckerio nuopel
nai , kadangi šios sporto šakos 
klubai turėjo 1.9 mil. narių. Pa
lyginus su 1980 m. jų skaičius 
padidėjo 670 tūkst. taigi beveik 
52.6%. 

A.tA. 
STASYS PATLABA 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 12 d., sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Frances Nikolic, 

žentas Frank, ir Jadvyga Matutienė su šeima Lietuvoje, 2 
anūkai Linda Konecy su vyru James ir Christine Mikolic, 2 
proanūkai Jennifer ir Nicholas Konecy ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionio žmona buvo a.a. Pranė. 
Priklausė Marąuette Parko Liet. Namų Savininkų dr-jai. 
Kūnas pašarvotas rugsėjo 13 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkaus 

Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 

11:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 

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

P ranešama , kad 1988 m. rugsėjo 13 dieną mirė 

A.tA. 
Dipl. inž. VYTAUTAS GOGELIS 

Gyv. Merlo, Buenos Aires, Argentinoje, nuo 1949 
metų. Skausme liko žmona Nelida, brolis Kazys Gogelis 
su šeima, gyv. Redford, Michigan, sesuo Ona Gogelytė 
gyv. Vilkijoje, Lietuvoje. 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

M a n o m i e l a m draugu i zaras i šk iu i mirus , nuoširdžią 
užuojautą re i šk iu Jo žmonai ALDONAI ir dukroms 
DAIVAI ir RITAI ir k i t i ems giminėms ir k a r t u 
l iūdim. . 

Vaclovas Butkys 

Asmeninės dovanos 
giminėms Lietuvoje 

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines 
Lietuvoje. 

Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jiems 
dovanas ten, arba paremti finasiniai. 

Pageidaujamos prekės iš užsienio yra šios: 
Striukės-anorakai, sportiniai batai, bliuskutės, suknelės, 

sportiniai kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava. 

Populiarus siuntinys, 1988-1. 

Vyriška arba moteriška stirukė-anorakas, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai, puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta 
skarelė, pasiunčiant oro paštu kainuoja $240. 

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 

PAVELDĖTOJUI naudingiausiu būdu. 
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. 

Z. JURAS, 
11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB, 

England. 
Tel. 01-460—2592. 
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4 A.tA. 
SESUO 

M. JOACHIMĄ TRAKŠELIS 
Mūsų mylima Seselė mirė 1988 m. rugsėjo 13 d, sulaukus 

94 m. amžiaus, Šv. Kazimiero Vienuolyne Motiniškame name. 
I Vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo parapijos, 

Chicago, Illinois 
Vienuolyne Įžaduose išgyveno 57 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: sesutę Stasę Šerpytienę gyvenančią Lietuvoje, 
Amerikoje brolvaikius: Alfred, Frank ir Anna, Sudeikis: 
Sedakis: Puckoris ir jų šeimas, taipgi kitus gimines ir 
pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago, trečiadienį, rugsėjo 14 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios, rugsėjo 14 d., trečiadieni 7 vai. vak. 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Koplyčioje. 

Laidotuvės į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ketvirtadienį 
10 vai. r. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Trakšelių šeima. 

Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. 

A.tA. 
VALTERIS M. KIAUPA 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 12 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 57 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Žalpių kaime. 

Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Petras ir Ona Kiaupai, 

2 broliai. 7 seserys, seserų ir brolių vaikai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį nuo 4 iki 9 v.v. Lack-
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Ketvirtadienį, rugsėjo 15 d.. 4 vai. popiet kūnas bus 
perkeltas į Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčią, 6641 S. 
Troy St., kur bus budėtuvės 7 vai. vak. 

Laidotuvių pamaldos įvyks penktadienį, 10 vai. ryto 
bažnyčioje. Po pamaldų bus nulydėtas į Bethania kapines. 

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

Nuliūdę tėvai, broliai ir seserys su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

A.tA. 
Florijonas Tallat-Kelpša 

Gydytojas-Chirurgas 

Mirė 1988 m. rugsėjo 10 dieną, 9:25 vai. vak., sulaukęs 
94 m. amžiaus. 

Gimė Liepojuje 1894 metais gegužės 4 dieną. 
Amerikoje išgyveno 39 metus. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 16 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d. Iš koplyčios bus 

išlydėtas 9:30 vai. ryto į Christ the King bažnyčią, 9235 S. 
Hamilton Avenue, Chicagoje, kur 10 vai. bus atnašautos 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuliūdę vaikai, anūkai, proanūkė ir giminės. 

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

Brangios a tmint ies 

A.tA. 
ALEKSANDRAI LINGIENEI 

mirus , gilią užuojautą reiškiame sūnu i A N T A N U I ir 
šeimai , dukter ims - G E N E I ir J U O Z U I PAŽE-
RŪNAMS, ELENAI JABLONSKIENEI, AURELIJAI 
i r KĘSTUČIUI KRIAUČIŪNAMS, LIUCIJAI ir 
ALGIUI TIRVAMS ir visų jų šeimoms. 

Stasys ir Liudvika Kybartai su šeima 
Aldona Rimienė su šeima 

A.tA. 
ADOLFAS I. BALTARAGIS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl 
Mirė 1988 m. rugsėjo 10 d., 11:41 vai. vak., sulaukęs 61 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. I Ameriką atvyko iš 

Australijos 1959 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaitė 

(Mykolaitytė), du sūnūs: Ray (Ramūnas), marti Susan ir 
Audrius, duktė Dalia Padgurskis, žentas Chuck; anūkai: 
Jamie ir Kimberly Baltaragiai ir Chuck, Steven ir Natalie 
Padgurskiai; Australijoje du broliai Geras ir Laimas 
Gružauskai ir jų motina Elena Baltaragiehė; Detroite uošviai 
Bronė ir Kostas Mykolaičiai, žmonos broliai Kazys ir Kostas 
Mykolaičiai ir žmonos sesuo Rūta su šeimomis ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Lack ir 
Sūnų Hickory koplyčioje, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills. 

Laidotuvės trečiadienį, rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, duktė, marti, žentas ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
430-5700. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR C M C A G O S PRIKMIKSCICOSK 

4330-34 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4005-07 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 
4348 S . C'al i fornia 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 FLNERAL HOMK 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 S t . . ( h i e a g o 
Te le fonas — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v.. C i c e r o 
Te l e fonas — 803-2 lOH 

STEPONAS C. LACK ir SI M S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H v v y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Donald M.. I r . 

A.tA. 
Mielam Broliui 

Lietuvoje mirus, nuoširdi užuojauta sesutei VANDAI 
PRUNSKIENEI ir jos vyrui J O N U I . 

Chicago J. Z. Budriai 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas ir naujos 
valdybos rinkimai bus rugsėjo 
20 d., antradieni, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Kviečiami visi nariai ir norin
tieji nariais būti susirinkime 
dalyvauti. 

x Lietuvių visuomenė kvie
čiama pasižymėti savo kalendo
riuose, kad tradicinis „Ateities" 
akademinis savaitgalis bus rug
sėjo 30 d. - spalio 2 d. Chicagos 
Jaunimo centre ir Ateitininkų 
namuose. Vyks vakaronė, 
paskaitos ir simpoziumai. 

x Dar priimami nauji 
mokiniai į Jaunimo centre vei
kiančią Dariaus Girėno litu
anistinę mokyklą. Mokykloje 
veikia 8 pradinės mokyklos sky
riai ir vaikų darželis. Priimami 
mokiniai nuo 4 metų amžiaus. 
Visuose skyriuose dirba prityrę 
mokytojai. Pamokos vyksta nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Visi lie
tuvių kilmės vaikučiai kvie
čiami ir laukiami. 

x Margutis maloniai kvie
čia atsilankyti į „Nauji vardai 
— nauji balsai I" koncertą, kuris 
rengiamas spalio 2 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Prašoma bilie
tus įsigyti iš anksto. Bilietai 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje. 

x Mok. Sofija Jonynienė, 
prityrusi ilgametė lituanistinių 
mokyklų vedėja ir mokytoja, 
šiais mokslo metais įsijungė į 
švietimo darbą Dariaus Girėno 
mokykloje. Dirbs su pirmuoju 
skyriumi. Mokyt. S. Jonynienė 
taip pat yra įsipareigojusi LB 
Švietimo tarybai paruošti va
dovėlį lietuviškai silpnai kal
bantiems mokiniams. 

x „Kernavės" tunto paukš
tyčių, skaučių ir prityrusių 
skaučių pirmoji poatostoginė 
sueiga bus šį šeštadienį, rugsėjo 
17 d., 1:30 vai. p.p. Jaunimo cen
tro H-ro aukšto klasėse. Daly
vaujama pilnose uniformose. 
Dar neskautaujančios mergaitės 
kviečiamos ateiti į šią pirmąją 
sueigą ir įsijungti į kernaviečių 
smagią veiklą. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
poatostoginis narių susirin
kimas bus šeštadienį, rugsėjo 24 
d., 1 vai. po pietų Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak. 
Šeštad 9 v r iki 1 vai d. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

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 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Dr. Dalia Petreikytė, dan
tų gydytoja, pasistatė nuosavas 
dantų gydymo kabineto 
patalpas ir sekmadienį, rugsėjo 
11 d., turėjo at idarymą, 
kuriame atsilankė daugiau kaip 
šimtas žmonių. Tarp ni buvo 
giminių, draugų ir jos pacientų, 
kurie linkėjo pasisekimo savo 
profesijoje. Naujas gydymo ka
binetas yra 9055 So. Roberts 
Rd., Hickory Hills, 111. 

x A.a. ses. Joach imą 
Trakšelis, kilusi iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Parke, įstojusi į Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyną prieš daugiau 
kaip 60 metų, 94 metų amžiaus, 
mirė motiniškame name rugsėjo 
13 d., antradienį. Bus pašarvota 
motiniškam name trečiadienį, 
rugsėjo 14 d., 10 vai. ryto. 
Koplyčioje 7 vai. vak. bus šv. 
Mišios. Ketvirtadienį, rugsėjo 
15 d., bus koplyčioje pamaldos 
ir palydėjimas į Šv. Kazimiero 
kapines. Lietuvoje liko sesuo 
Stasė Serpytienė ir Amerikoje 
brolvaikiai Pranas ir Alfredas ir 
seserėčia Ona. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
poatostoginis narių susirin
kimas bus trečiadienį, rugsėjo 
21 d., 1 vai. po pietų Anelės Ko
jak salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai prašomi į susirinkimą at
silankyti, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstyti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Pat iksl inimas. Po A. 
Algmino nuotrauka iš ok. Lie
tuvos „Draugo" rugsėjo 9 d. lai
doje parašas turėjo būti: Prie 
katedros pasižiūrėti ba
daujančių susirinkusi minia". 
Taip pat po kita nuotrauka, ku
rioje parašyta, kad demonstra
cijos Vingio parke, turėjo būti: 
„Prie Vilniaus katedros prie ba
daujančių susirinkusi minia 
lietuvių". Už klaidingus pa
rašus atsiprašome. 

x A. a. Algio Šaulio atmi
nimui Lietuvių Katalikų reli
ginei šalpai aukojo 10 dol. Jonas 
ir Ramutė Kriviai iš Largo, Flo
rida. Lietuvių Katalikų religi
nės šalpos štabas labai dėkoja už 
auką ir prisimena velionį savo 
maldose. 

x V. Šeštokas, Los Angeles, 
Cal., mūsų bendradarbis, rėmė
jas, atsiuntė dienraščio stipri
nimui 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Antanas ir Julia Jano
niai, Downers Grove, 111., Stel-
la Žukauskas, Los Angeles, 
Cal., grąžindami laimėjimų šak
neles, pridėjo po 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Eleonoros Marčiulionie
nės paroda įvyks rugsėjo 16 d. 
iki 25 d. Atidarymas penkta
dienį, rugsėjo 16 d., 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijos valandos 
penktadienį 7 v.v. iki 9 v.v., šeš
tadienį ir sekmadienį 11 v.r. iki 
7 v.v. 

(sk.) 

x 434-2243 Užsakai „Atei 
ties" vakarui JC spalio 1 d. 

(sk.) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Pas Norman Burstein 
Chicagoje galima įsigyti įvairių 
kailinių moterims. Ypatinga 
nuolaida vykstantiems į Lietu
vą. Skambinti 312-677-8489. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro medicinos mu
ziejaus privatus atidarymas bus 
rugsėjo 28 d., trečiadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centro 202-207 
kambariuose. 

x Lietuvių Tautiniai 
namai, švęsdami 20 metų 
sukaktį, pasipuošė dviem 
gražiais ir brangiais paveiks
lais. Tai Korp! Neo Lithuania 
dovanotas mūsų atgimimo dai
niaus Maironio portretas ir dr. 
Prano ir Valentinos Mažeikų 
dovanotas dailininko Vytauto 
Kasiulio paveikslas „Lietuvą 
palikus". Mecenatams Lietuvių 
Tautiniai namai giliai dėkingi. 

x Jūrų skautų vienetų pir
ma sueiga bus šį savaitgalį šia 
tvarka: jūrų jauniai ir bebrai 
šeštadienį, rugsėjo 17 d., 
renkasi Jaunimo centre Chica
goje. Sueiga vyks nuo 1:45 iki 
2:45 vai. p.p. Jūrų jaunių — 206 
kmb,, bebrų — posėdžių kmb. 
Jūrų skautai ir jauniai budžiai 
sueigai renkasi sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., 11 vai. ryto Lie
tuvių centre Lemonte. Renka
masi lauke prieš koplyčią. Visi 
susidomėję jūrų skautų veikla 
dar neskautaujantys berniukai 
ir jaunuoliai kviečiami atvykti 
į šias sueigas. 

x Lietuvių Fondo valdyba 
išsiuntinėjo nariams laišką, 
kviečiantį įsijungti į vykdomą 
rudens vajų ir pridėjo 
pranešimą apie 1988 metų 
pelno paskirstymą. Techniškas 
5000 laiškų sutvarkymas ir iš
siuntimas atliekamas talkos 
būdu, vadovaujant valdybos 
sekretorei Alei Steponavičienei. 
Šiais metais į talką buvo įsi
jungę šie LF rėmėjai: Vaclovas 
Momkus (v-bos narys), Apo
linaras Bagdonas, Bronius Kru
čas, Pranas Mažrimas, Povilas 
Šimoliūnas, Ada Neverauskie-
nė ir Aleksas Pabrėža. Tai vy
resnioji lietuvių karta nuolat re
mianti ir talkinanti lietuvybės 
išlaikymui. LF būstinėje 
atsilankęs tarybos pirmininkas 
Stasys Baras atvežė lauktuvių 
ir asmeniškai padėkojo talki
ninkams. 

x K. ir EI. Gudinskai, Ha-
milton, Kanada, Vincas Greb-
liūnas, Chicago, 111., A. N. Kul-
pavičius, Burlington, Kanada, 
Stasys Rudys, Worcester, Mass., 
Marija Paulaitis, Philadelphia, 
Pa., Jonas Jasimavičius, Chica
go, 111., Bronė Lankutis, Lans-
dale, Pa. grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Stella Kaulakis, Chicago, 
111., Marijonų bendradarbių 
pirmininkė, A. Keraminas, 
Rockford, 111., V. Aukštinaitis, 
Ft. Lauderdale, Fla., Bronė Ta
rutis, Willowick, Ohio, Jadvyga 
Povilaitis, Omaha, Nebraska, 
grąžindami laimėjmų šakneles 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Racine Bakery & Deli ofi
cialus atidarymas bus šį šeš
tadienį, rugsėjo 17 d., nuo 6 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Adresas: 
6216 S. Archer, tel. 581-8500. 
Delikatesų sk. tel. 581-8501. 
Didelis pasirinkimas dešrų, 
kumpių, namie gamintų pro
duktų ir importuotų prekių. 
Kviečiame visus atsilankyti. 

(sk.) 

x Mutual Federal Savings 
ieško kasininko-ės (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. Skambinti 
847-7747. 

(sk) 

x Aktorius Regimantas 
Adomaitis ir poetas Sigitas 
Geda, abu Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės nariai, rugsėjo 16 d., 
penktadienį, 7:30 v.v., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje dalyvaus 
poezijos ir dailiojo žodžio vakart. 
Po koncerto vyks pasikalbė
jimas su svečiais apie pasku
tiniuosius įvykius Lietuvoje. 

Rengia Santara-Šviesa 
(sk.) 
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Jonas Minelga 

LIETUVIŠKA KNYGELĖ 

Kiek daug knygelių! 
Imu va šitą, 
Nes ji lietuvių 
Kalba rašyta. 

Tikrai — ne anglų 
Ir ne ispanų... 
Visai kitokia 
Knygelė mano. 

Eilėraštukai 
Ir pasakėlės — 
Tarytum aidas 
Iš tėviškėlės. 

Skaityti mėgau — 
Tėveliai žino; 
Šeštadieninėj 
Mane mokino. 

Iš daug knygelių 
Rinkausi šitą, 
Nes ji lietuvių 
Kalba rašyta. 

i 

DAINAVOS KRYŽIAI 

Pirmas kryžius stovi už 
tėvynę Lietuvą. Antras atsto
vauja Kryžių kalnui Lietuvoje, 
kur lietuviai ne visuomet gali 
lankytis. Kiti keturi kryžiai 
a t s tovauja s ienoms tarp 
Lietuvos — Latvijos, Rusijos, 
Lenkijos ir Prūsijos. 

Kristina Mataitė, 
(„Atkastieji lobiai") 

Labai, labai seniai buvo na
mas an t kalniuko, kuriame 
gyveno žmogus. Jis buvo tikin
tis ir labai mylėjo Dievą. Jis 
pasistatė daug kryžių savo 
kieme. Vieną dieną jo ugnia
vietėje kilo gaisras. Užsidegė 
visas namas, todėl ten nebėra 
namo nei medžių. Liko tik šeši 
kryžiai, truputį apdegę, bet 
pataisomi. Tas žmogus išėjo į 
kunigus ir vėliau mirė. 

Marius Paulikas, 
(„Atkastieji lobiai") 

„AUŠRA" IR 
AUŠRININKAI 

„Aušra" buvo pirmutinis Lie
tuvai skirtas lietuvių laikraštis. 
, ,Aušrą" išleido dr. Jonas 
Basanavičius. Iš viso „Aušros" 
buvo išleista 40 numerių: nuo 
1883 m. iki 1886 metų. Ją slap
ta spausdino Tilžėje ir gabeno į 
Lietuvą. Tai buvo caro valdymo 
laikais. „Aušroje" daug rašė 
apie senovės Lietuvos istoriją. Ji 
skleidė tautinį susipratimą ir 
tėvynės meilę. „Aušra" mėgino 
lietuviams parodyti, kad jų 
kalba y ra svarbi ir kad jie turi 
teisę patys savo reikalus spręs
t i . Taip pat mėgino parodyti, 
kad lietuviai yra suaugę su Lie
tuvos žeme ir kad Lietuva yra 
vienas kraštas. 

„Aušros" bendradarbius, pla
tintojus ir šalininkus vadino 
aušrininkais. Prie žymesnių 
aušrininkų galima priskirti: 
Basanavičių, Šliupą ir Sauer-
veiną. „Aušra" buvo labai ver
tinga lietuvių tautai . 

Baltija Udrytė. 
„Židinio" neakivaizdinės 

lit. m-los 8 sk. mokinė. 

Vaidilutė budi prie aukuro. 

MANO KELIONĖ Į 
LIETUVĄ 

Ar tai sapnas, ar tikrovė? 
Negalėjau tikėti sužinojusi, kad 
vyksiu į Lietuvą. Aš buvau susi
jaudinusi, viskas buvo nežino
ma, tačiau džiaugiausi žinoda
ma, kad pamatysiu tėvų gimtą 
kraštą. 

Mano kelionė prasidėjo išskri
dus iš Chicagos ir nusileidus 
Belgrade, Jugoslavijoje. Iš lėk
tuvo kraštas atrodė labai gra
žiai; geltoni ruožai rugių ar javų 
laukų, tai žalios pievos, daug 
miškų ir vis tarpuose matėsi 
balti nameliai su raudonų 
plytelių stogais. 

Kitą dieną išskridome į Mask
vą. Aerodromas buvo lyg mau
zoliejus — juodas, šaltas mar
muras, visur mirtina tyla. 
Jauni, uniformuoti vyrai rūsčiai 
žiūrėjo į visus praeinančius, 
sukeldami didelę baimę ir 
išgąstį. 

Labai anksti atsikėlę iš Mask
vos keliavome į Vilnių. Man 
buvo toks jaudinantis momen
tas, kai aš susitikau gimines su 
gėlėmis rankose ir ašaromis 
akyse. Man suspaudė širdį ir 
džiaugsmo ašaros pripildė akis. 

Kitą dieną, žiūrėdama pro 
viešbučio langą, pamačiau Gedi
mino kalną ir bažnyčių bokštus. 
Prisiminiau lituanistinėje mo
kykloje skaitytas knygas, min
timis nukeliavau į senovės 
Lietuvos laikus. Mačiau kuni
gaikštį Gediminą, iškėlusį 
kardą ir garsiai kartojantį: 

— Šlovė Lietuvai , šlovė 
protėvių gimtinei! 

Vilniaus pakraščiai tokie 
gražūs su beržynais ir pušynais. 
Sustojome vienoje pamiškėje pa
grybauti; ten radome gražiau
sių baravykų rudomis kepurai
tėmis. 

Toliau važiavome į Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią, kurios prie
angyje pamatėme 600 metų 
krikšto sukakties skydą. Po to 
matėme Šv. Onos bažnyčią. Čia 
pat buvo ir Vilniaus univer
sitetas. Ėjome siauromis gatvė
mis su senomis mūrinėmis sie
nomis ir senais pastatais. Ma
čiau K. Donelaičio paminklą, 
prie kurio sustojau prisiminus, 
kad tai mano mokyklos vardas. 
Tą vakarą universiteto sodely-

Piešė Kristina -lakstyte 

je vyko etnografijos ansamblio 
pasirodymas. Aktoriai buvo il
gais baltais apsiaustais apsi
rengę, su žvakėmis rankose. 
Laužo šviesoje jaunimas 
dainavo dainas žemaičių tarme 
apie Lietuvos senovę. 

Toliau sustojome Anykščiuose 
ir aplankėme Antano Vienuolio 
namą ir Puntuką. Miške 
radome daug mėlynių ir 
bruknių, matėme daug ežerų, 
kuriuose plaukiojo baltos gul
bės. 

Kitą dieną važiavome į 
Kauną, kuriame matėme 
Kauno katedrą, rotušę, 
Maironio kapą ir Čiurlionio 
muziejų. 

Palangoje buvome Gintaro 
muziejuje ir lipome i Birutės 
kalną, pajūryje prisirinkę 
gintarėlių. 

Pakutinę dieną važiavome į 
Kernavę. Prieš akis mačiau 
karalių Mindaugą, kunigaikštį 
Gediminą ir daugelį kryžiuočių 
uginimi ir kalavijais puolančius 
mūsų žemę, kurią mūsų protė
viai taip gynė. 

Pagaliau atėjo liūdniausia 
diena, laikas išsiskirti. Apsup
ti verkiančių giminių, ėjome į 
lėktuvą, kuriam pakilus mačiau 
žmones) mojuojančius baltomis 
nosinaitėmis: 

— Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais,— 
Iš tolo meilė neprapuola 
Po balto marmuro namais. 

Kristina Jakštytė, VI kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

PAVYZDINGAS 
GENEROLAS 

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Pilietiniame kare A. Lin-
colnas paskyrė generolui 
Hookeriui at l ikt i svarbų 
uždavinį. Generolas pasiryžo šį 
uždavinį sąžiningai atlikti. Jis 
važinėjo ir jodinėjo palei visus 
kariuomenės dalinius ir skelbė 
prezidento įsakymus. Kad paro
dytų Lincolnui, kaip jis veikia, 
pasiuntė raportą ir pažymėjo 
savo dabartinį adresą: „Head-
ąuarters in the Saddle". 

Lincolną paveikė tas generolo 
sąžiningo uždavinio atlikimas. 
Jis taip išsireiškė: „The trouble 
with Hooker is that he's got his 
headąuarters where his hind-
ųuarters ought to be". 

Močiutės sodyba Lietuvoje. 
Piešė Kristina .lakstytė 

Už marių kerta — namo 
skiedros krinta. (Sninga). 

Be rankų, be kojų — palan-
giais beldžiasi. į vidų prašosi. 
(Vėjas). 

IŠVYKA l CALGARĮ 

Šią vasarą su tėvais turėjau 
progą aplankyt i Calgario 
miestą. Rugpjūčio 26 d. visa 
mūsų šeima įsėdo į Air—Canada 
lėktuvą - Boing 727. Po 
keturių valandų ir 10 minučių 
nusileidome Calgario tarptau
tiniame aerodrome. Mus pasiti
ko mano puseserė Silvija ir par
sivežė pas save. 

Mes buvome kviesti krikšty
noms. Aš buvau prašytas būti 
krikšto tėvu jos dukrelei 
Stefanijai. 

Būdami Calgaryje susipažino
me su artimesnėmis ir toli
mesnėmis vietovėmis. Aplan
kėme Banff ir Lake Louise. 
Buvome nuvažiavę į Drumhel-
ler apžiūrėti paleontologijos 
muziejų. Ten mačiau dinosaurų 
ir kitokių suakmenėjusių 
gyvulių ir augalų liekanų. Toji 
vieta vadinosi „Arm Pit of 
Alberta". Vietovės reljefas labai 
keistas. Visur labai banguota ir 
iškarpyta. Būdamas Calgaryje 
aplankiau stambų apsipirkimo 
centrą. Susigundžiau ir nusi
pirkau už savo sutaupytus 
pinigus įgrotų muzikos juoste
lių. Išleidau beveik 100 dolerių. 
Už likusius dar turėtus 50 
dolerių video juostelių. Pra
džioje džiaugiaus savo pirki
niais. Kai patikrinau savo pi
niginę ir beradau joje vos porą 
dolerių, labai nusiminiau, 
beveik verkiau. 

Tą dieną mes grįžome namo. 
Lėktuve visą laiką grojau savo 
naujųjų juostelių muziką. Visa 
ši kelionė man paliko daug ma
lonių įspūdžių. 

Raimundas Verbyla. 
Ottavvos Dr. V. Kudirkos 

lit. m-los mokinys 

(„Trupinėliai"). 

NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA 

LIETUVAI 

• (Tęsinys) 

Visų pareiga, jaunų ir senų, 
yra melstis už okupuotą 
Lietuvą. Gal kartais jaunimui 
atrodo neprasminga tiek daug 
melstis, nes jau meldėsi 45 
metus. Tai netiesa. Jei mes nu-
stotumėm melstis, Lietuva ne-
atgautų laisvės, visi žino, kad 
blogis negali laimėti prieš gėrį-
Esame jau patyrę, juk rusai 
laikė priespaudoje Lietuvą dau
giau negu 120 metų, o Lietuva 
atgavo laisvę. Reikia melstis, 
dirbti ir nenustoti vilties. 

Jaunimui reikia kurt i ir 
išlaikyti lietuviškas organi
zacijas. Joms turi priklausyti 
kalbą ir nekalbą lietuviškai lie
tuviškos kilmės jaunuoliai,-ės. 
Kodėl organizacijos yra svar
bios? Vienas žmogus negali tiek 
daug atlikti, kiek atlieka grupė 
žmonių, todėl jaunims turi bur
tis į organizacijas, kad galėtų 
daugiau darbų atlikti. 

Priklausąs jaunuolis,-ė orga
nizacijai patiria ir asmeniškos 
naudos. Save daugiau supranta 
ir savimi pasitiki, įsidrąsina, 
susipažįsta su principais ir už
sidega veiklai. Dirbdamas orga
nizacijose, susitinka nemažai 
naujų žmonių, panašiai galvo
jančių. Susidraugauja su jais, 
sužino jų idėjas, kurios suveda 
į bendrą veiklą. 

(Bus daugiau) 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 


