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„LKB Kronika", Nr.78 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

(Tęsinys) 

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Kardinoliškoji Lietuva 
Iškilmių dienomis mūsų 

kalba tapo tarsi viena pirmųjų 
net Vatikane; kai buvo skaito
mos bendruomeninės maldos, 
nors kardinolų buvo iš visų pa
saulio kraštų, į bendruomeninių 
maldų skaičių įėjo ir lietuvių 
kalba skaitoma bendruomeninė 
malda. Ji nuskambėjo antroji — 
po anglų ir amerikiečių maldos. 
Tai ženklas, kad šv. Tėvo 
paskyrimu, mes buvome ypatin
gai pagerbti ir išaukštinti. Tikiu 
— tai pajuto visas lietuviškasis 
kraštas, tie, kurie pasilikote čia, 
mūsų tėvų ir protėvių žemėje, ir 
išeivijoje. Lietuvių kalba ir lie
tuvio širdis iki tol tarsi buvusi 
sustingusi vėl pradėjo pulsuoti 
savo gražia tautine gyvybe. 
Paskaitysiu vienos išeivijoje 

gyvenančios lietuvaitės laiškelį: 
,,Nežinau jūsų adreso, bet tikiu, 
kad šie žodžiai jus pasieks. 
Labai atsiprašau, kad drįstu 
jums rašyti, jūs manęs nepa
žįstate — aš esu lietuvaitė. Gi
miau ir augau Škotijoje. Mano 
tėvas buvo iš Airijos, o mama 
lietuvė, todėl Lietuva man yra 
brangi, nors aš niekada nesu jos 
mačiusi ir galbūt nematysiu. 
Džiaugiuosi skaitydama anglų 
katalikiškam laikrašty, kad Šv. 
Tėvas paskyrė Lietuvai kar
dinolą, tai didelė garbė Lietuvai 
ir visiems lietuviams per pa
saulį. Rašau šiandien mažą 
laiškelį, sveikinu jus naujose pa
reigose ir linkiu Dievo palaimos 
bei sėkmės jūsų darbuose. Savo 

linkėjimus aukoju, jungdamasi 
su malda: tegul Dievas ir 
Motina Marija laiko jus savo 
šventoje globoje. Su meile ir 
malda vienuolė karmelite, pasi
vadinusi vardu — Marija-Juo-
zapa Kūdikėlio Jėzaus". Iškil
mių dienomis ne vienas išeivi
jos lietuvis pajuto savo lietuviš
kumą. 

Esu įsipareigojęs ne tik kar
dinolo vardą, bet ir visą savo 
tautą, jos tikėjimą, tėvų ir pro
tėvių kalbą saugoti, ginti ir iš
laikyti, kad mes visi būtume 
verti kardinoliškos tautos var
do. Gerai suprantu, kokia didelė 
atsakomybė ir kokie sunkumai 
manęs laukia, matau savo 
silpnumą ir jėgų ribotumą, 
kuris visiems yra žinomas, 
tačiau pilnai pasitikiu, kaip ka
daise Dovydas, ne ginklais, ne 
savo jėgomis, bet Viešpačiu: 
dievas man yra uola ir tvirtovė. 
Mane stiprina Dievo žodžiai 
girdėti Evangelijoje. „Gana tau 
mano malonės, nes mano galybė 
geriausiai pasireiškia 
silpnume". 

Tad kartu su apaštalu Pauliu
mi džiaugiuosi savo silpnumais, 
pažeminimais, paniekinimais, 
nemalonumais, persekiojimais 
ir priespauda dėl Kristaus, nes, 
būdamas silpnas, esu galingas. 
Šaukiuosi Visagalio Viešpaties: 
Dieve, nežiūrint mano ir mano 
tautos menkumo, padaryk 
mane ir mūsų tautą palaimos 
ženklu visiems ir visur. 

(Bus daugiau) 

Auga Pasaulio Teismo prestižas 
Jung t inės tautos. Sovietų 

sąjunga leisianti Pasaulio 
teismui arbitruoti įvairius 
nesutarimus ryšium su kai 
kuriomis tarptautinėmis su
tartimis, kurias Sov. Sąjunga 
yra pasirašiusi. Taip praėjusią 
savaitę pareiškė sovietų parei
gūnas, besilankąs Jungtinėse 
Tautose. Arbitravimui lei
džiamų sutarčių yra apie 60, o 
anksčiau Maskva Pasaulio Teis
mui neleido nieko arbitruoti ar 
spręsti. Sovietų pareigūnas pa
aiškino, jog šiuo metu Sovietų 
Sąjungoje yra keičiami 
įs ta tymai ta ip , kad būtų 
įmanoma disputų sprendimą 
Pasuliniam teismui pavesti. 

Tai vyksta metai po to, kai 
Gorbačiovas pareiškė, jog 
Haagoje veikiantus Tarp
tautinis Teisingumo Teismas, 
kaip j is y r a formaliai 
vadinamas, turėtų vaidinti 
didesnę rolę, sprendžiant tarp
tautinius nesutarimus. 

Pradėjo derybas 

Tuo laiku Gorbačiovas siūlė, 
kad penkios valstybės, turinčios 
nuolatines vietas JT Saugumo 
Taryboje, t.y. Britanija, Kinija, 
Prancūzija, Sovietų Sąjunga ir 
JAV-ės, turėtų sustiprinti šio 
teismo vaidmenį, besąlyginiai 
priimdamos Pasaulinio Teismo 
juridikciją kai kuriose bendrai 
sutartose tarptautinės teisės 
sferose. Tuo metu JAV-ės ir 
Britanijos pareikalavo, kad 
sovietai parodytų, jog jie laikosi 
tarptautinės teisės priimdami 
daugelyje sutarčių įrašomą pa
straipą, jog abi pusės turėsian 
čios teisę pateikti bet kokį nesu
tar imą Pasaulinio Teismo 

sprendimui. Kitos valstybės 
Saugumo Taryboje taip pat tuo 
laiku pradėjo derybas su 
Maskva, kaip įgyvendinti tokį 
pasiūlymą. 

Besilankantis sovietų parei
gūnas praėjusią savaitę siūlė, 
kad JT Saugumo taryboje vietas 
turintieji kraštai galėtų pradėti 
svarstyti atidavimą pasaulio 
Teismo arbitracijai nesutari
mus, liečiančius tarptau
tinę prekybą bei finansus, 
terorizmo bei narkotikų 
kontroliavimą. 

JAV-ės nenori pavesti 
diplomatinio neliečiamumo 
disputus Pasaulio teismui, nes 
sovietuose pramonė ir verslas 
yra per arti sujungti su 
valstybine kontrole bei vals
tybiniais interesais. 

Sovietų kebli padėtis 
Pabaltijo respublikose 
Maskva švelniau žiūri į 1939 m. aktus 

Prezidentas R. Reaganas pasakė O'Hare aerouoste esąs laimingas, galėjęs pasirašyti Genocido 
sutartį. Pagal šį {Statymą, Amerika galės užvesti tarptautinę byla teisme toms valstybėms, kurios 
užsiima tautų a r genčių žudymu. 

Pagaliau pasirašyta Genocido 
sutartis 

TRUMPAI 

Saharovas Amerikoje 
Bostonas. — Rusų akademi

kas Andrei Sacharovas čia 
pasakė, kad jo išleidimas į 
Vakarus reiškia perestroiką. 
Bet tas žmogus, kuris išrado 
sovietams hidrogeninę bombą ir 
gavo Nobelio taikos premiją ir 
kuris buvo ištremtas 6 metus, 
pasakė, kad reikia į žmogaus 
teisių procesą žiūrėti „atviromis 
akimis". Daug dalykų gali su
griauti perestroiką. Visus tuoa 
vykstančius dalykus reikia 
sekti, tačiau Vakarai neprivalo 
kištis ir spausti, kad tai įvyktų 
greičiau. Didžiausias perestroi-
kos dalykas esąs pasižadėjime 
įvesti vidaus reformas. Jis ypač 
pagyrė Amerikos demokratiją ir 
tą kritikos laisvę. Ta pačia pro
ga pasakė, kad sovietai privalo 
apleisti Afganistaną. 

O 'Hare ae rouos tas . Beveik 
po 40 metų, kai Jungtinės Tau
tos priėmė Genocido Konvenci
ją, prez. Reaganas, sustodamas 
čia penktadienį rinkimų reika
lais, pasirašė įstatymą, pagal 
kurį Amerika yra 98 valstybė, 
patvir t inanti tą tarptaut inį 
susitarimą. 

Šis Genocido įstatymas papil
do JAV kriminalinį kodą, jog 
genocido aktas yra federalinis 
nus ika l t imas ir d idžiausia 
bausmė už jo nesilaikymą yra 
kalėjimas iki gyvos galvos, nors 
už tautų žudymą turėtų būti pri
taikinta mirties bausmė. Trum
pų iškilmių metu O'Hare aero
uoste prez. Reaganas pasakė, 
jog „Pagaliau mes pabaigėme tą 
užburtą ratą šiandien". Jis dar 
pastebėjo, kad „Aš esu patenkin
tas, galėdamas išpildyti Harry 
Trumano pažadą, kuris jį pada
rė viso pasaulio žmonėms ir spe
cialiai žydų žmonėms". 

Reikėtų mirt ies b a u s m ė s 

Jis dar pridėjo, kad už genoci
dinius nusikaltimus turėtų būti 
skirta mirties bausmė, bet ir 
„Šitas įstatymas suteikia mums 
labai stiprų ir aiškų pareiškimą, 
kad Jungtinės Valstybės baus 
genocido veiksmus su įstatymo 
galia ir tikru teisingumu". 

Prezidento sekretorius Marlin 
Fitzwater paaiškino, kad šita 
vieta pasirašyta šiam įstatymui 
buvo pasirinkta dėl politinių 
priežasčių, kadangi Chicagoje ir 
Illinois valstijoje yra daug žydų, 
kurie norėjo, kad ta sutartis 
būtų pasirašyta, o taip pat ir 
daug kitų tautybių žmonių, 
kurie yra nukentėję nuo geno
cido. 

Genocido konvencijos 
istorija 

Genocido konvencija pirmą 
kartą Jungtinėse Tautose buvo 
priimta 1948 m. gruodžio 9 d. ir 
prez. Trumano įteikta Senatui 
1949 metais. Senate ji gulėjo il
gus metus, nežiūrint, kad Wis-
consino senatorius demokratas 
Will iam Proxmire kasdien 
kalbėjo šios konvencijos 
priėmimo klausimu per 19 
metų. kai Senatas buvo sesijo
je. Jis pasakė daugiau negu 
3,000 kalbų, ragindamas priim
ti Genocido įstatymą. Sen. Prox-
mire. kuris pasitraukia iš Sena
to šiais metais, buvo pakviestas 

— Lenkijos komunistų vy
riausybė praneša, jog perka iš 

dalyvauti pasirašymo metu, bet Amerikos 3 Boeing lėktuvus už 
dėl labai rimtų priežasčių ^200 mil. dol., kurių pirkimą 
negalėjo stebėti pasirašant šį finansuoja Vakarų bankai 
įstatymą. Šios Genocido sutar
ties priėmimui labai daug yra 
pasidarbavusi Amerikos Lietu
vių Taryba, kurios pirmininku 
buvo Draugo redaktorius Leo
nardas Šimutis. 

Sena tas suts.rtį pagaliau 
priėmė 1986 m. vasario 19 d., o 
Kongresas ją priėmė tik praėjusį 
mėnesį. Po mėnesio prez. Reaga
nas įteisino Genocido sutartį 
savo parašu. 

Lietuvoje 
„Tikėjimo žodis" 

Vilnius. Pirmą kartą, kai So
vietų Sąjunga užgrobė Lietuvą, 
buvo pradėtas leisti religinis pe
riodinis leidinys, kurioje yra 
daugiausia katalikų. Naujasis 
žurnalas yra pavadintas „Tikė
j imo žodis" ir le idžiamas 
Lietuvos Krikščionių sąjungos. 
Tai yra ekumeninė koalicija^u-
daryta iš katalikų kunigų, pro
tes tantų dvasiškių ir poeto 
Sigito Gedos. 

Geda yra vienas labiausiai ži
nomų Lietuvos intelektualų, 
kuris turi tamprius ryšius su 
Sąjūdžiu ir pasisako už peres
troiką. Laikraštis savo pirmame 
numeryje, išleistame spalio 22 
d., pareiškia, jog^ nežiūrint 
t ikybų skirtumų, laikraščio 
t iks las yra skelbti „gerąją 
naujieną apie gyvąjį Dievą". 
Vytautas Bogušis, pranešdamas 
šią žinią LIC Nevv Yorke, pasa
kė, jog tai nėra oficialus lei
dinys. Jis atspausdintas biu
letenio forma ir veltui buvo dali
namas žmonėms. 

1940 m. visi religiniai laik
raščiai ir knygos buvo uždraus
ti spausdinti. Kaip žinome, pa
našūs leidiniai buvo spausdi
nami pogrindyje, pavyzdžiui 
„Katalikų Bažnyčios Kronika". 
Komunistai pakartotinai siūlo 
spausdinti Katalikų Bažnyčiai 
laikraštį, bet tik su sąlyga, kad 
komunistai galės jį kontroliuoti. 
Žinoma, Bažnyčia su tuo 
nesutiko. 

New Yorkas. — Spauda labai • 
dažnai rašo ne tik apie įvykius 
trijose Pabaltijo respublikose, 
kuriose atgijo tautiniai pasi
reiškimai, bet ir bando komen
tuoti, kodėl tie įvykiai vienaip 
ar kitaip reiškiasi. 

Štai New York Times ir vėl 
primena 1939 metus, kai Pabal
tijo priešai pasirašė susitarimą 
pasidalyti tuo žemės plotu. Ne
žiūrint atvirumo eros, oficialūs 
dokumentai ir pareiškimai, 
kaip Maskva pradėjo kontro
liuoti Pabaltijos valstybes ir kas 
ir kaip atsitiko 1939 ir 1940 
metais, kol kas lieka paslaptimi 
ir apie juos vengiama kalbėti, 
nors tai yra faktai, kad ir sovie
tams nemalonūs, nes buvo įvyk
dytas Genocido aktas — tautų 
naikinimas. 

Estai pirmieji 

Aiškūs protokolų tekstai bu
vo šią vasarą atspausdinti Esti
joje. Slaptieji protokolai yra pri
jungti prie pasirašyto nepuoli
mo pakto tarp nacių Vokietijos 
ir komunistų Sovietų Sąjungos. 
Dar tebesakoma, kad tie doku
mentai buvo Vakaruose sufa
brikuoti, o Pabaltijo valstybės 
laisvu noru įsijungė į Sovietų 
Sąjungą, tebeteigiama oficia
liose sferose. 

Pagal istorinius dokumentus 
Vakaruose, kas atsitiko su Pa-
baltiju II Pasaulinio karo iš-

dvylikai metų. 
— Washingtone Darbo depar

tamentas praneša, jog nedarbas 
spalio mėnesį nukrito iki 5.2%. 
Šiuo metu yra mažiausias 
bedarbių skaičius per visus 
paskutiniuosius 14 metų. 

— Jeruzalėje arabų kalba lei
džiamas laikraštis atspausdino vakarėse, buvo Stalino žiaurus 
Palestiniečių nepriklausomybės ciniškumo, diplomatijos ir jėgos 

— Baltieji rūmai praneša, 
kad Amerika pasiuntė diploma
tine protesto notą Sovietų Są
jungai, nes jos lėktuvai bom
bardavo Pakis'ane esančias af
ganų stovyklas. 

deklaracijos projektą, kuris 
turėtų būti patvirtintas kitą 
mėnesį. 

— Bonoje lankėsi Prancū
zijos prezidentas Mitterrand ir 
tarėsi su kancleriu Kohl ben
drosios politikos klausimais su 
Sovietų Sąjunga. 

— Sovietų ambasadorius Vo-
rontsovas Afganistane pasakė, 
jog sovietų karių išvežimas ne
galimas dėl to, kad Amerika ir 
Pakistanas aprūpina laisvės 
kovotojus savo ginklais. 

— Izraelio kovos lėktuvai vėl 
puolė palestiniečių bazę netoli 
Sidono miesto. 

— Paryžiuje prezidentas 
Francois Mit terrand ir jo 
ministeris pirmininkas Michel 
Rocard pareiškė nepasitenkini
mą, kad tik 37% registruotų bal
suotojų balsavo , sprendžiant 
Naujosios Caledonijos likimą. 

— Kinijoje praėjusį sek
madienį drebėjo žemė. įvyko 
daug nelaimių, nes žemės 
drebėjimas buvo matuojamas 
Richterio skalėje 7.6. Tai įvyko 
Yunan provincijoje, netoli Bur-
mos pasienio. Žuvo apie 600 
asmenų. 

— Varšuvo je komunistų 
spaudoje labai puolamas Soli
darumo vadas Lech Walesa. Iki 
šiol Walesa nebūdavo viešai 
kritikuojamas, o ypač paminint 
jo pavardę. 

— Maskvoje Raudonojoje 
aikštėje vyko pirmadienį 
kariuomenės paradas, paminint 
Bolševikų revoliucijos metines. 
Per vieną dieną aikštėje 
pasirodė apie 200,000 žmonių. 
Pirmą kartą paradą stebėjo 
Amerikos Chargė d'affaires John 
Joyce, ko nebuvo nuo 1979 
metų, kai Sovietų Sąjunga 
įsiveržė į Afganistaną. Parade 
kalbėjo Sovietų Sąjungos 
Gynybos ministeris Dmitry 
Jazovas. 

mišinys, kas ir šiandien randa 
didelį atgarsį milžiniškomis de
monstracijomis Vilniuje, Talline 
ir Rygoje, rašo Nevv York Times 
žurnalistė Celestine Bohlen. 
Sovietų Gorbačiovui yra kebli 
padėtis, iš vienos pusės skelbti 
atvirumą visoje Sovietų 

įteikti ultimatumus trims res-
• publikoms. Tuojau pat pasiuntė 
Raudonąją armiją. Pabaltijo 
valstybės turėjo konstitucines 
vyriausybes, kurios vėliau 
truputį pakrypo į autoritaty-
vines valdžias; lietuvių, latvių 
ir estų kalbos nėra slaviškos, jie 
nėra ortodoksai ir dar tebėra ir 
rusų carų blogas prisiminimas, 
kaip ir jie buvo pavergę tuos 
kraštus; pabaltiečiai nėra so
vietų draugai. 

Genocidinis sovietų 
nusikaltimas 

Kai tik Raudonoji armija 
okupavo Pabaltijo respublikas, 
tai buvo sudaryta „žmonių vy
riausybė" iš komunistų partijos 
narių, kurių tada tebuvo labai 
mažai. Po mėnesio ta partija 
tapo vienintele legalia partija. 
Buvo skubėta išrinkti deputa
tus, kurie „nubalsavo" prisi
jungti prie sovietų. Po metų 
pradėjo perrašyti istoriją ir 
kitus tekstus. Kai įsiveržė 
naciai, aneksija jau buvo beveik 
baigta. Tragiškiausias Genocido 
aktas buvo pradėtas vykdyti, 
kai Sovietų Sąjunga pradėjo 
deportacijas ir masinius pa-
baltiečių žudymus. Kai 1944 
metais Sovietų kariuomenė vėl 
sugrįžo į Pabaltijo respublikas, 
tai Stalino žiaurumai buvo dar 
didesni ir deportacijos dar 
baisesnės. O šiuo metu visuose 
kraštuose pabaltiečiai tai gerai 
prisimena ir todėl yra negalima 
stebėtis taip staiga atgijusiu 
tautiškumu, rašė Nevv York 
Times. 

— Genevoje vei prasidės 
Angolos ir Namibijos taikos 
pasitarimai šį penktadienį. 

Joachim von Ribbentrop pasirašo 
1939 metų nepuolimo sutartį, kai 
S ta l inas ir Molotovas stebi jį 
Kremliuje. 

Sąjungos istorijoje, o iš kitos — 
kontroliuoti sovietiją. Tik 
praėjusią savaitę Kremliaus 
dabartinis ideologas Jakovlevas 
aiškiai pasakė> jog tautiniai 
sąjūdžiai Pabaltijo valstybėse 
neturi teisinio pagrindo. 

Protokolai nacių archyvuose 

Slaptieji protokolai, kuriuos 
pasirašė 1939 m. Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris 
Molotovas ir Vokietijos nacių 
ministeris Ribbentroppas. buvo 
atrasti nacių archyvuose besi
baigiant karui. 

1940 m. Sovietai jau galėjo 

KALENDORIUS 
Lapkričio 9 d.: Teodoras. Eu-

stolija, Auštautas , Miglė, 
Estela, Skirtautė, Dargintas, 
Aurelijus, Paulina. 

Lapkričio 10 d.: Leonas Di
dysis, popiežius, Nirmeda, Tri-
fena, Vaišiltas, Andriejus, 
Evelinas. Žybartas, Gelvydė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:31, leidžiasi 4:37. 
Temperatūra dieną 58 1., nak

tį 29 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 9 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

MANO LIETUVA 
AMERIKOJE 

DAINA KAZLAUSKAITE 

Nors negaliu gyventi tikroje 
Lietuvoje, bet turiu savo Lietu
vą, kurioje aš ir mūsų šeima 
gyvename. Mano kaimynai ir 
daug mano draugių nekalba lie
tuviškai. Aš dažniau einu j vie
tinę anglišką mokyklą, negu į 
lietuvišką, bet vistiek aš jaučiu, 
kad „Mano Lietuva" tikrai yra 
labai lietuviška. 

Mūsų šeima namuose kalba 
lietuviškai, jeigu nėra angliškai 
kalbančių svečių. Kartais mes 
užsimirštame ir imame kalbėti 
angl iškai , bet dažniausiai 
stengiamės kalbėti lietuviškai, 
nors man lengviau kalbėti 
angliškai. Man būtų įdomu 
žinoti, ar Lietuvoje tėvai ragina 
vaikus kalbėti lietuviškai.kai jie 
kalba rusiškai? 

Vakarienei mes dažnai valgo
me lietuviškus valgius — obuo
linius ir bulvinius blynus, 
kugelį, virtinius, dešrą su ko
pūstais, varškėčius ir lietu
viškus kotletus. Vietoj konser
vuotos „Campbell soup" iš skar
dinėlės, mes valgome šalti-
barščius, kopūstų sriubą, pieniš
ką sriubą su ryžiais arba maka
ronais. Mano mėgiamiausi lie
tuviški valgiai yra: bulviniai 
blynai, kugelis ir pieniška 
sriuba su makaronais, bet ir kiti 
valgiai skanus. Aš tikiuos, kad 
tuos pačius valgius valgau, kaip 
ir mano giminės Lietuvoje. 

Neseniai buvo Velykos. Mano 
Lietuvoje mes ridinėjame ir 
vaškuojame kiaušinius, o taip 
pat ir susidaužome kiaušiniais 
su giminėmis, taip kaip žmonės 
ir Lietuvoje daro. Amerikiečiai 
tokių papročių neturi. Kitų 
švenčių proga mūsų papročiai 
skiriasi nuo amerikiečių. Kalė
doms mes puošiame eglutę su 
šiaudiniais papuošalais. Šįmet 
mano teta Marytė buvo atskri
dusi iš Lietuvos mus aplankyti. 
Ji mus išmokė Kūčių vakarie
nei padėti šieno po staltiese ir, 
kai visi baigia valgyti, kiek
vienas ištraukia po šiaudą iš po 
staltiesės. Tas, kuriam tenka il
giausias šiaudas — ilgiausiai 
gyvens, o tas. kuris ištraukia 
trumpiausia — trumpai gyvens. 
Mano sesuo Vida ištraukė il
giausią šiaudą, o mano tėtė 
trumpiausią. 

Mano Lietuvoje mes šven
čiame ir kitas šventes, pavyz
džiui Vasario 16, Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. 
Lietuvoje uždrausta švęsti 

Vasario 16, bet mano Lietuvoje 
būna gražūs minėjimai su tauti
niais šokiais, patriotinėm dai
nom ir kalbom apie Lietuvą. 

Kita šventė yra Kaziuko 
mugė. Visi skautai ir visos 
skautės susirenka uniformuoti 
Jaunimo centre. Sueina į di
džiąją salę ir susirikiuoja tun
tais. Kiekvienas tuntas iš eilės 
labai garsiai sušunka savo šūkį 

Po šūkių visi išsiskirsto ir 
eina žaisti žaidimus, traukti bi
lietus loterijose ir pirkti saldai
nius. Kaziuko mugė yra kaip 
karnivalas. Man nelabai sekasi 
loterijoje, bet saldainiai būna 
pigūs,tai aš jų daug prisiperku. 

Mūsų šeimos vaikai, sulaukę 
3, 4 arba 5 metukų einame į lie
tuvišką Montessori darželį, 
kuris vadinasi „Žiburėlis". Ten 
mes išmokstame skaičiuoti, 
klausyti mokytojų ir žaisti su ki
tais vaikais. Mes ten dainuo
jame ir šokame. Baigę darželį 
lankome šeštadieninę mokyklą 
— Maironio mokyklą, kurią aš 
dabar lankau. Ten mes moko
mės gramatikos, skaitom, šoka
me ir dainuojame. Po pamokų 
einame į skautų sueigą. 

Po aštuonių metų lietuviškos 
pradinės mokyklos ir trijų arba 
keturių metų lietuviškos gim
nazijos mes lankysime Pedago
ginį institutą. Ten dėstomi sun
kūs dalykai ir užduoda daug 
namų darbų. Bet užtai labai 
daug išmokstama. 

Aš dabar esu šeštame skyriu
je. Visi mano pažymiai geri. 
Mano mokytoja yra ponia Na
vickienė. Nors man gerai sekasi 
mokykloje ir man smagu būti 
su draugėmis, bet aš vis laukiu 
pamokų pabaigos. Tada vyksta 
skautų sueigos. 

Sueigos pradžioje sušunkame 
savo skilties šūkį. Mūsų būrelis 
vadinasi „Aidės". Po šūkio 
mūsų vadovė sesė Dalia 
Januškienė praveda žaidimą, 
arba išaiškina, kaip padaryti 
rankdarbį. Kartais mes audžia
me, kartais piešiame, kartais 
klijuojame ir kartais dažome. 
Man geriausiai patinka audi
mas. 

Mes, vyresnės skautės, pade
dam jaunesnėms sesėms, tuo 
pačiu laiku kalbamės ir juokau
jame. Pabaigoje sueigos, kuri 
trunka vieną valandą, sueina
me į ratą ir giedame „Ateina 
naktis". „Ateina naktis" yra 
malda, tai mes privalome gra
žiai giedoti ir neišdykauti. Bet 
kartais neiškenčiame ir kraipo-

Skautininkai vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir kun. Antanas Saulaitis, S.J., po šv. Miš ių VTI-je 
Tautinėje stovykloje. Dešinėje — skautų ir skaučių sukurtos bažnytinės vėliavos. 
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mės giedodamos. Lietuvoje 
nėra skaučių ir skautų, yra tik 
pionieriai, nes skautės ir 
skautai tiki į Dievą, o Rusijoje 
tai nėra leidžiama. Aš manau, 
kad vaikai Lietuvoje tikrai 
mėgtų skautus. 

Šiais metais aš važiuosiu j 
Tautinę stovyklą. Dešimt dienų 
aš stovyklausiu su skautais ir 
skautėm iš įvairių kraštų. Ten 
būdama aš su kitom skautėm 
duosiu įžodį ir gausiu geltoną 
kaklaraištį. Negaliu sulaukti! 
Aš stovyklavau Rako stovyklo
je ir ten buvo taip smagu!. Mes 
eidavome pasivaikščioti giliai į 
mišką, ten kur aš nedrįsčiau 
viena eiti. Aš atsimenu, kaip 
mes žaidėme su taukuotu 
arbūzu vandenyje. Buvo labai 
juokinga, kai jis slydo iš visų 
rankų. Prie laužo būreliai turė
jo juokingus pasirodymus ir mes 
garsiai dainavome visokias dai
nas. Stovykloje sutikau daug 
naujų draugių. Viena vadovė 
man išaudė diržą. 

Aš žinau, kad jeigu taip sma
gu buvo Rakė, bus dar smagiau 
Tautinėje stovykloje. Mes 
plauksime, dirbsime, dainuosi
me, žaisime ir susikaupsime 
kartu su skautais ir skautėmis 
iš Kanados, Australijos ir Euro
pos. Aš nekantriai laukiu. 

Mano šeima eina į lietuviškas 
Mišias. Mes esame katalikai. 
Mes giedame giesmes, meldžia
mės ir priimam Šv.Komuniją, 
kaip ir kiti katalikai. Man tru
putį prailgsta melstis visą 
valandą, bet aš iškenčiu. Nors 
Lietuvoje l ie tuviams nėra 
leidžiama tikėti į Dievą, bet jie 
vistiek turi slaptas šv. Mišias. 

Aš lankiau lietuviškas tiky
bos pamokas kelis metus ir 
išmokau melstis lietuviškai. Aš 
moku „Tėve mūsų", „Sveika, 
Marija", „Tikiu į vieną Dievą" 
ir kitas maldas. Aš visai nemo
ku melstis angliškai, moku tik 
angliškai persižegnoti. Mano 
kitatautės draugės mano, kad 
tai yra labai keista. Kai jos 
atvažiuoja pas mane vakarienei, 
joms įdomu girdėti lietuvišką 
maldą prieš valgį. 

Po Mišių būna ateitininkų su

sirinkimai. Šiais metais mūsų 
tema yra Marijos Metai. Mes 
kartą į mėnesį sausirenkame ir 
kalbame apie Marijos stebuk
lingus paveikslus Lietuvoje, 
apie šventoves ir kitus dalykus, 
kurie siejasi su mūsų tema. Po 
pasikalbėjimo mes padarome 
kokį darbelį ir tada einame val
gyti „donuts". Man tie susirin
kimai patinka, tik kartais 
truputį nusibosta... 

Tai yra tik keli dalykai, kurie 
sudaro Mano Lietuvą Ameri
koje ir padaro ją lietuvišką. 
Žmonės, apsilankę iš Lietuvos, 
net pasakė: „Jie yra lietuviškes-
ni negu mes". 

Red. Šio rašinio autorė Dai
na Kazlauskaitė yra 11 m. 
„Aušros Vartų" tunto Chicagoje 
skautė. Šis jos rašinys laimėjo 
III-čia premiją LSS Tarybos pir-
mijos skelbto rašinių konkurso 
I-je grupėje. 

SKAUTŲ KŪČIOS 
DETROITE 

Tradicinės Skautų kūčios 
ruošiamos gruodžio 4-tą dieną, 
5 vi. p.p. Kultūriniame centre. 
Maloniai kviečiami visi skautai, 
buvusieji skautai, jų tėveliai ir 
šeimos. Įėjimo auka — lėkštė 
Kūčių maisto. Tradicinės 
Skautų kūčios yra labai gražus 
ir įspūdingas pobūvis. Kvie
čiame ir jus atsilankyti į šiltas, 
vaišingas Skautiškas kūčias. 

35-MECIO 
SUKAKTUVĖS 

WORCESTERYJE 

Worcesterio „Neringos" skau
čių ir „Nevėžio" skautų tuntai 
švenčia 35 m. savo veiklos su
kaktį. Numatyta tokia sukak
ties minėjimo programa: 

Šeštadienį, lapkričio 12 d., 
įvyks iškilmingas banketas su 
programa ir šokiais Maironio 
Parke, 52 South Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Massa-
chusetts. Programą atliks ir šo
kiams gros „Gintaras" iš Chi-
cagos. Pradžia 7:00 v.v. punk
tualiai. Banketo pakvietimai — 
12.50 dol. asmeniui. 

Sekmadienį, lapkričio 13 d., 
skautai ir skautės, jų vadovai, 
tėvai ir rėmėjai dalyvaujau šv. 

LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS 70-MEČIO 

MINĖJIMAS 

Lietuviškos Skautybės 70 
metų sukakties minėjimą — 
vakaronę lapkr ič io 18 d. 
Jaunimo centro kavinėje ruošia 
Chicagos skautininkų ir skau-
tininkių Ramovė. Visa plačioji 
Chicagos ir apylinkių skautiš
koji šeima kviečiama dalyvauti. 

KALIFORNIETES SKAUTES GEROS 
ŠEIMININKĖS 

Los Angeles prityrusios skautes - Laima Žemaitaitytė. Tara Barauskaite , draugininke Gailė 
Radvenytė, Andrytė Giedraitytė, Vilija Žemaitaitytė ir Vanessa Varnaitė. 

Skautės stovyklose stato pala
pines ir mokosi pionerijos, kuria 
laužus ir iškylauja, o grįžusios 
į miestą jos irgi moka atlikti 
namų ruošos darbus. Ramiojo 
Vandenyno rajono, „Palangos" 
tunto prityrusios skautės gavo 
progą parodyti savo kepimo ir 
namų valymo gabumus. Šešta
dienį, spalio 22 d., po pamokų 
lituanistinėje mokykloje prity
rusios skautės Vanesa Kašelio-
nytė, Rima Mulokaitė, Lidija 
Tompauskaitė ir Laima Žemai-
taitytė nuvažiavo j drauginin-
kės Gailės Radvenytės namus 
pernakvoti ir išbandyti savo šei
mininkavimo sugebėjimus. Da
lyvavo taip pat vyr. skautė 
kandidatė Vilija Žemaitytė ir 
draugininkės padėjėja Andrytė 
Giedraitytė. 

Kai visos susirinko ir 
nusprendė ką kepti vakarienei, 
kelios nuvažiavo į maisto par
duotuvę apsipirkti, o kitos 
pasiliko skusti bulves. Kai tas 
darbas buvo atliktas, reikėjo 
bulves sutarkuoti, tai atliko su 
naujosios technologijos pagalba 
(Rima buvo atsivežusi bulvių 
tarkavimo mašiną, kuri visas 
bulves greitai sutarkavo). Iš 
parduotuvės su prekėmis 
grįžusios sesės tuoj įsijungė į 
darbą ir visos l inksmai 
nusiteikusios gamino cepelinus 
ir kugelį. 

Cepelinai virė ir kugelis kepė, 
kai Andrytė pastebėjo, kad 
kugelis kilo, kai neturėjo kilti. 

Susijaudinusi Gailė patikrino 
gaminimo receptą ir pastebėjo, 
kad užmiršo įdėti kiaušinį. 
Greit iš orkaitės ištraukusi 
pusiau iškeptą kugelį, įmaišė į 
jį kiaušinį, mėgindama ati
taisyti klaidą. 

Išvirus cepelinams, visos 
skaniai pasisotinusios sku
bėjome tvarkyti virtuvę. Po to 
kepėme žagarėlius ir širdelių 
formos sausainiukus. Vėliau 
savo kepinius pasigardžiuo-
damos valgėme, žiūrėdamos 
Laimos dėdės prieš daugelį 
metų pagamintus „Spindulio" 
ansamblio filmus. Buvo labai 
įdomu matyti šokėjus šokusius 
prieš dešimtį ar dvidešimt metų. 
Paskui žiūrėjome labai baisų 
filmą. Buvo taip siaubinga, kad 
mūsų draugininke Gailė iš 
baimės net keletą kartų bėgo iš 
kambario — tai pavyzdys! Juk 
ji turi būti labai tvirta ir pa
vyzdinga vadovė! Fi lmui 
pasibaigus, dar kurį laiką kal
bėjomės, žiūrėjome televizijos 
programos iki, pagaliau, ėjome 
miegoti. 

Kitą rytą anksti atsikėlusios 
ruošėmės vykti į bažnyčią, bet 
prieš tai skaniai papusryčia
vome prancūziškai kepinta 
duona. 

Čia pa t e ik i au t rumput į 
vaizdelį, kaip Los Angeles 
pr i tyrusios skau tė s tęs ia 
skautavimą mieste, toli nuo 
mielosios stovyklos. 

L. Tompauskaitė 
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Mišiose, 10,00 vai. ryto Sv. Ka
zimiero l ietuvių parapijos 
bažnyčioje, 41 Providence St., 
Worcesteryje. Po pamaldų — 
iškilminga tuntų sueiga ir ka
vutė Maironio Parke. 

KERNAVĖS TUNTAS 
KVIEČIA 

Mergaites ir berniukus nuo 4 
iki 6 metų įsijungti į naują 
skautišką vienetą — Aguonėles 
ir Giliukus. Pirmoji sueiga 

OR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

><• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 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 
Tel . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
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DR. IRENA KURAS 
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DR. S. LAL 
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ketv 9-12 Penkt 2-7 

įvyks lapkričio 13 d. Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte „Žibu
rėlio" mokyklos patalpose 12 
vai. po Mišių. Šio vieneto va
dovės: ps. fil. D. Bielskienė ir 
vyr. sk. vyr. si. Gintarė Kerely-
tė-Thaus. Informacijai skam
binti Gintarei: 257-5480. 
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D A N T Ų GYDYTOJAS 
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Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 
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Gorbačiovo veikla 

IR TOS VEIKLOS 
ATRAMA 

Gorbačiovas Sovietų Sąjungos 
politiniame, ekonominiame ir 
kultūriniame gyvenime vykdo 
tokį stiprų posūkį, kad ne kartą 
mums kyla klausimas, kaip jis 
galės atsilaikyti ir kur jo atra
ma, kai ten tokia stipri opozici
ja iš privilegijų netenkančios 
biurokratijos, iš naujai išaugu
sios buržujų klasės. 

Apie šį naująjį posūkį įdomų 
straipsnį yra parašęs JAV 
centrinės žvalgybos viršininko 
pavaduotojas Robert M. Gatės, 
kurio svarstymai „What's Go-
ing on in the Soviet Union" yra 
išspausdinti „Freedom at Issue" 
spalio mėn. numeryje. Jis pa
brėžia, kad Gorbačiovo iš
rinkimas generaliniu sekreto
riumi (1985) yra politbiuro 
pripažinimas, kad sovietų 
Sąjunga yra pavojuje, ypač eko
nomijos ir dvasios srityje. Polit
biuras suprato, kad t ie 
sunkumai greit galės veikti į jų 
militarinį pajėgumą ir į jų tarp
tautinę padėtį. Ekonomistai 
matė vis didėjantį plyšį tarp jų 
ir JAV bei Japonijos ekonomi
nės, technologinės pažangos ir 
apskritai visose gyvenimo sri
tyse. To poveikyje politbiuras 
pamatė, kad Sovietų Sąjunga 
nebegali toliau pasilikti sustin
gusiuose Brežnevo metų rėmuo
se ir politbiuro dėmesys 
nukrypo į ryžtingą, plačių 
užmojų vadą, kuris galėjo nešti 
atgaivą šaliai, nerizikuodamas 
sugriauti pagrindinės sovietinės 
s truktūros ar nublokšt i 
komunistų partijos. 

Bet, žinoma, Gorbačiovas turi 
ir stiprią opoziciją, visų pirma iš 
senųjų biurokratų, kurie nenori 
skirtis su savo privilegijomis ir 
prarasti tą prabangą, kurią 
teikia aukšti postai partijoje ar 
valstybėje. Tą labai gerai 
suprasdamas, Gorbačiovas 
plačiai atvėrė duris Stalino kru
vinos tironijos kritikai. Iš
ryškinant to diktatoriaus siau
tėjimus, murkdomi ir visi jo 
bendrininkai tuose kriminali
niuose nusikaltimuose, o tie 
bendrininkai kaip tik ir sudaro 
Gorbačiovo opozicijos branduolį. 
Šiuo būdu jų įtaka pakertama 
ir tai sudaro naują atramą Gor
bačiovui. * 

prisidėjo prie paskutiniu metu 
vykdytos KGB modernizacijos. 
Valstybiniame gyvenime tei
giamai atsiliepiama apie KGB 
darbą. Tiesa, ir KGB gauna 
pylos už korupcijos ženklus, bet 
vis dėlto pažymima, kad tai vie
nintelė institucija, kuri gali pa
dėti sukontroliuoti sovietinę 
mafiją. Radio Free Europe 
biuletenis skelbia: „Yra keletas 
ženklų, kad Gorbačiovas tikisi, 
jog KGB suvaidins pagrindinį 
vaidmenį., prižiūrint įgyven
dinimą jo politikos, kur bus rei
kalinga įsikišti, kad būtų 
palaužtas partijos biurokratų 
pasipriešinimas". Reikšminga, 
kad ir spaudoje pasirodė 
informacijų, paremiančių tą 
mintį. Ukrainos KGB virši
ninkas M. Goluško savo pasikal
bėjime laikrašty ,,Pravda 
Ukrainy" pabrėžė, kad Ukrai
nos KGB neturi nieko bendro su 

.ta priespaudą nešusią organiza
cija, kuri siautėjo asmenybės 
kulto metu. Laisvosios Europos 
radijos informacijų biuletenis 
skelbia, kad jau ir iš tikrųjų yra 
žinomi faktai, kada KGB parodė 
paramą Gorbačiovui. Kai Čitoje, 
Sibire, buvo iškelta mintis pasta
tyti paminklą Stalino aukoms, 
KGB įstaiga parūpino doku
mentus iš archyvų, parodančius 
teroro faktus ir net patys KGB 
nariai nešė aukas tam pa
minklui. Laisvosios Europos 
informacija skelbia, kad KGB 
vadovybė yra daugiau palanki 
perestroikai, kaip daugelis par
tijos biurokratų. 

• 

Lietuviai turi labai tamsią 
nuomonę apie KGB ir ji yra pa
remta faktais, tačiau negalima 
nepaisyti ir kitų galimybių. 
Nepamirština, kad Gorbačiovas 
paskyrė naują KGB viršininką 
— Vladimirą Kriučkovą, kuriuo 
Gorbačiovas pasitiki ir net buvo 
parinkęs jį būti vyriausiu savo 
saugotoju, kai vyko Washing-
tonan į konferenciją su Rea-
ganu. Vladimir Rubanov laik
rašty „Komunist" paskelbė apie 
reikalą užbaigti slaptumo kul
tą, kur is kliudo Sovietų 
Sąjungai tapti „informuota 
visuomene". Atsimintina, kad 
Rubakov yra KGB tyrimų de
partamento viršininkas. Vidaus 
reikalų ministeriu Gorbačiovas 
paskyrė savo šalininką Alek
sandrą Vlasovą. Suprantama, 
dalykai komplikuoti ir daug ką 
turės parodyti ateitis. 

Nors susidurdamas su sunku
mais, Gorbačiovas pasiryžęs 
suplanuotas reformas pravesti. 
Jau 1987 metais, atsilankęs Es
tijoje, jis kalbėjo: „Aš giliai tikiu 
į tą, ką mes pradėjome. Tikiu 
giliai. Jeigu man pasakytų, kad 
turime sustabdyti atsinau
jinimo vyksmą, aš niekados su 
tuo nesutikčiau. Nenoriu su
tapti su jokia kita politika. Dėl 
to man jau nėra kito kelio". Šių 
metų sausio mėnesį, kalbė
damas rašytojų susirinkime, 
Gorbačiovas prabilo: „Jeigu mes 
išsigąstume ir sustabdytume 
procesą, kurį pradėjome, tai tas 
turėtų labai rimtas pasekmes, 
nes mes tiesiog negalime antrą 
kartą išjudinti mūsų žmonių 
tokiam dideliam užmojui. Su
stabdyti tai dabar būti; nelaimė. 
Jokiomis aplinkybėmis mes 
neturime to leisti". Sustab
dymas net galėtų turėti nei
giamų pasaulinių padarinių. 
Gorbačiovas 1987 m. Prahoje 

1 d. Čia yra įdėtas informacinis kalbėjo: „Šiandien pasaulio tau-

Šiemet pasirodė nauja knyga 
apie Gorbačiovą „Mikhail S. 
Gorbachev: An In t imate 
Biography". Ją sudarė „Time" 
žurnalo redaktoriai. Joje su
telkta labai gausi ir vertinga 
medžiaga Gorbačiovo klausimu. 
Čia paliudijama apie smun
kančią Sovietų ekonomiją. Jų 
gamybos visuma 1975 m. 
sudarė 56% JAV gamybos, o 
1984 m. tik 54%. Gorbačiovas 
įžvelgė piliečių apgaudinėjimą 
melaginga informacija ir ryžosi 
ją nutraukti. Jo posūkio ženklas 
buvo staigmena su Nobelio 
premijos laureatu Sacharovu, 
kuriam 4 metus nutrauktas 
telefonas buvo vėl įvestas ir jis 
tuoj išgirdo Gorbačiovo balsą, 
pranešant, kad baigiasi jo trem
tis ir jis gali grįžti į Maskvą. 
Laikraščiai pajuto laisvę kelti 
įsistiprinusių b iurokra tų 
kreivus darbus. Visi šie Gor
bačiovo posūkiai stiprino juo 
pasitikėjimą miniose ir sudarė 
vertingą atramą. 

įdomius samprotavimus pa
skelbė Miunchene Laisvosios 
Europos radijo biuletenis spalio 

Apie žiląją mūsų tautos pra
eitį žinome tik iŠ svetimtaučių 
rašytų kronikų, užsilikusių jų 
archyvuose. Istorinės Lietuvos 
valdovai-kunigaikščiai rašto pa
minklais nesirūpino. Ir apie pir
mojo Lietuvos karaliaus Min
daugo karūnaciją ir krikštą ži
nome tik iš popiežiaus Inocento 
IV dekretų, išlikusių Vatikano 
archyvuose. Kiekviena tauta 
brangina savo istoriją. Ji yra 
gaivinantis šaltinis, iš kurio 
ateinančios kartos semiasi stip
rybės ir kūrybinių jėgų tautos 
ateičiai. Senosios Amerikos 
lietuvių kartos sparčiai žengia 
į užmirštį svetimame krašte. 

Nepertoliausiai nuo Bostono, 
kaimyninėje Connecticut vals
tijos, Putnam miestelyje yra tur
tingas rinkiniais ALKOS archy
vas. Spalio 14 d. bostoniškiai 
kultūrininkai kalbininkas An
tanas Mažiulis, ALTS Bostono 
skyr. valdybos kasininkas Adol
fas Ščiuka, Juozas Vaičjurgis ir 
rašytojas Jonas Vizbaras, pasi-
važinėdami rudens gamtos 
išpuoštais Naujosios Anglijos 
keliais, užsukome į ALKOS 
rūmą. Mus sutikęs archyvo ve
dėjas dr. J. Kriaučiūnas mielai 
aprodė Alkos kambariuose 

į sutelktą ir toliau renkamą lie
tuviškos raštijos ir meno lobį. 
Ta pačia proga dr. Kriaučiūnas 
maloniai sutiko atsakyti į dien
raščio „Draugo" bendradarbio 
J. V. Sūduvo pateiktus paklau
simus, liečiančius Alkos 
administravimą, lėšas ir toli
mesnį archyvo išlikimą, kuriais 
domisi dauguma lietuviška 
kultūra ir jos išlikimu besi
domintys lietuviai. 

— D a k t a r e , s u g l a u s t a i 
nusakykit Alkos a ts i radimo 
ir jos įsikūrimo istoriją. 

— Didžiųjų raidžių junginys 
ALKA reiškia — Amerikos Lie
tuvių kultūros archyvą — yra 
Putnam Connecticut valstijoje. 
Jaunas lietuvis imigrantas 
Pranciškus Juras, 1922 m. 
Amerikoje baigęs kunigų 
seminariją ir gavęs kunigo 
šventinimus, pradėjo rinkti ir 
saugoti katalikišką spaudą, 
leidžiamą Amerikoje. Vėliau jis 
pradėjo rinkti visą lietuvišką 
periodiką: laikraščius, žurnalus, 
knygas mokslo ir dailiosios 
literatūros. Po kelerių metų, kai 
kurių kultūrininkų paskatin
tas, kun. Juras rinko ir svetimo
mis kalbomis iše inančius 
veikalus, liečiančius lietuvius ir 
Lietuvą. Drauge rinko lietuviš
kos kultūros bei meno kūrinius, 
audinius, papuošalus, lietuvių 
menininkų darbus, žymių daili
ninkų paveikslus. Ilgą laiką rin
kiniai buvo saugojami laik
raščio „Darbininko" patalpose 
Bostone. 1951 m. rinkiniai 
perkelt i į Brocktoną prie 
Nukryžiuotojo Jėzaus lietu-

VIEŠNAGE ALKOJE 
Pokalbis su archyvo vedėju dr. J. Kriaučiūnu 

vaičių seselių vienuolyno. Me
tams iš metų rinkinių skaičiui 
vis didėjant, 1963 metais P. Ju
ras, jau prelatas, perkėlė visus 
rinkinius į jo lėšomis pastatytą 
vienaaukštį namelį šalia Ma
rijos Neka l t o Prasidėjimo 
seselių vienuolyno Putname. 
Tačiau ir čia, vis daugėjant lie
tuviškos kultūros rinkiniams, 
namelis buvo užpildytas. 

1972 m. prel. Juras, sveikatai 
silpnėjant, pastatą su rinkiniais 
perleido Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijai. Akademija 
pakvietė daugiau kaip 50 
asmenų, kultūrininkų ir vi
suomenininkų į komitetą Alką 
globoti, telkti lėšas, reikalingas 
jos išlaikymui ir praplėtimui. 
1978 m. rėmėjų surinktomis 
lėšomis pradėta pridėtinio prie
stato statyba. Statybai vado
vavo ir ją prižiūrėjo dr. A. Ma
tukas. Ją vykdė rangovas R. Pa-
rent pagal vietinio architekto F. 
Dziki planą. Naujas pastatas su 
rūsiu turi daugiau kaip du su 
puse didesnį grindų plotą. Pa
stato sienos tinku apsaugotos 
nuo drėgmės. Apsaugoti rūsį 
nuo vandens įsiveržimo įruoštas 
drenažas. Statybą užbaigus 
1982 metais, pradėtas surinktų 
vertybių planingas išdėstymas. 
Už 15.000 dol. nupirktos len
tynos knygoms išdėstyti, spe
cialios spintos kiekviena kai
nuoja po keletą šimtų dolerių ir 
kiti reikmenys. Šį darbą pradėjo 
ir toliau tęsia kun. R. Krasaus
kas ir dr. J. Kriaučiūnas, pade
dant R. Kriaučiūnui. 

— Kiek įvairių kūrinių ir 
knygų apyt ikr ia i iki d a b a r 
yra Alkoje įregistruota? 

— Apytikriai knygų mokslo 
ir beletristikos^ yra daugiau 
20,000. Įvairūs meno ir tau
todailės kūriniai dar nėra su
skaičiuoti, bet jų yra daug ir 
žymių menininkų. Senajame pa
state įruoštas muziejus. Spin
tose išdėstyta daugybė tauto-

'ės darbų: audinių, mezginių, 
papuošalų, medžio drožinių, lie
tuvių liaudies meno darbų. Ant 
sienų sukabinėta dalis pa
veikslų, grafikos, kilimų. Ki
tiems trūksta vietos kabinti. Pa
minėtini sienos didumo paveiks
lai: dail. Ad. Smetonos-Vilniaus 
akademijos įsteigimas, dail. P. 
Kalpoko-Napoleonas Vilniuje ir 
dail. Galdiko-LDK Vytautas po 
Žalgirio pergalės. Alkos prie
menėje pastatyta didžiulė LDK 
Vytauto statula, Lietuvos ka
raliaus Mindaugo ir prezidento 
A. Smetonos biustai bei mu
ziejaus statula „Lietuva". Visi 
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daryti skulpt. V. Kašubas. O iš
vardinti paveikslai ir skulp
tūros yra iš Lietuvos paviljono, 
buvusio įruošto pasaulinėje pa
rodoje New Yorke 1939 m. Stik
linėse spintose telpa Lietuvos 
pašto ženklų rinkiniai, apyvar
tos pinigai (banknotai), apdo
vanojimų medaliai, gintaro dir
biniai, svarbūs valstybiniai 
raštai. Ypatingą dėmesį kreipia 
gintarinio Rūpintojėlio replika 
prieš ketvirtį šimtmečio Lie
tuvos katalikų pasiųsta dovana 
popiežiui. 

Knygų yra nuo labai senų 
laikų, iki dabar išleidžiamų ir iš 
okup. Lietuvos. Alkoje turime 
„Lietuvišką Bibliją", išleistą 
1657 m., „Naująjį Įstatymą" — 
1816 m., „Tėvynės Sargą" — 
1884-98 m., „Varpą" - 1889-93 
m., „Vienybę Lietuvininkų" — 
1897-1905 m. Buvusi Kybartų 
gimnazijos biblioteka prieš po
rą metų atsidūrė Alkoje, kun. V. 
Gidžiūno 1064 knygos, ypač 
daug Lietuvos istorijos šaltinių, 
kun. St. Ylos 3480 knygos, kun. 
R. Krasausko 4395 knygos, kun. 
Tautkaus 1752 knygos, St. 
Griežės-Jurgelevičiaus 731 
knyga, istoriko A. Kučo, kun. 
prof. V. Cukuro, dr. J. Balio tau
tosakinė literatūra, Lietuviškos 
Enciklopedijos, žodynų ir kalbo
tyros rinkiniai. Į sukataloguo
tas knygas įklijuojamas dail. V. 
Igno sukurtas ir Alkai dova
notas prasmingas ,,ex libris". 

Saugiame ir sausame priesta
to rūsyje (langai iš nedūžtamo 
stiklo) spintose sutalpinta 
žymių kultūrininkų, švietėjų ir 
visuomenininkų archyvai: J. ir 
V. Sirvydų, A. Giedriaus, A. 
Kučo, prel. J. Balkūno, kai kas 
prel. M. Krupavičiaus, dr. J. 
Gimbuto, konsulo A. Shallnos, 
Amerikos Lietuvių federacijos ir 
kiti. Kalbininko P. Butėno, 
„Keleivio" ir kitų laikraščių bei 
žurnalų komplektai. Balfo, 
Vliko, Tautos Fondo, Lietuvos 
Vyčių, Lietuvos konsulo archy
vai. Lietuvių muzikų kūriniai. 
Taip pat prel. P. Juro, kun. St. 
Ylos, A. Mažiulio archyvai 
atskirose spintose. 

— Knygų registraciją ve
date kortelėmis a r kompiu
teriu? 

— Knygas kataloguoti pra
dėjome tik prieš pusantrų metų. 
Kortelėmis registraciją veda 
bibliotekininkė Beatričė 
Vasarienė. Kompiuteriu kun. R. 
Krasauskas. 

— Apytikris metinis Alkos 
išlaikymo sąmata? 

— Kol kas visokie vidiniai 
tvarkymosi darbai buvo atlie
kami talkos būdu. Niekas už 
darbą neėmė atlyginimo. Ne
seniai pradėtas mokėti tik sim
bolinis mažas a t lyginimas 
nuolatinei kataloguotojai 
Beatričei Vasarienei. Išorinius 
Alkos kiemelio pagražinimus, 
lietuviško ornamentuoto kry
žiaus pastatymą ir kita fi
nansavo sponsorius prel. Vyt. 
Balčiūnas. Šiaip apytikris me
t inis Alkos išlaikymas su 
apšildymu kainavo daugiau 
kaip 8000 dolerių per metus. 

— Iš kokių šaltinių gauna
te lėšų Alkos išlaikymui, žy
mesnių fondatorių pavardės? 

— „Alka" išlaikoma ir 
plečiama lietuviškąją kultūrą 
remiančių asmenų ir organiza
cijų. Ligi šiol didesnėmis su
momis Alkai yra aukoję 7 
asmenys: dr. Jonas Bačiulis 
28,700 dol., Vincentas Mickus 
23,000 dol., dr. Jonas Balys 
10,200 dol., Alfonsas Burneika 
10,000 dol., kun. Rapolas Kra
sauskas 10,200 dol., Juozas 
Vembrė 10,000 dol., Pranas 
Žemaitis 10,000 dol. Vienuolika 
asmenų aukojo po 5 ar daugiau 
tūkstančių, 43 asmenys po 1000 
dolerių, po 500 dol. aukojo 43 
asmenys. Mažesnėmis sumomis 
Alką rėmė daugiau kaip tūks
tantis asmenų. Didesnes sumas 
Alkai aukojusiems yra garbės 
lenta, kurios grafose telpa auko
tojų vardai. Mažesnes sumas 
aukojusieji yra Alkos rėmėjai, jų 
vardai ir sąrašai saugojami 
tvarkomoje kartotekoje. 

— Je i asmuo a r organiza
cija pageidautų Alkai palikti 
savo biblioteką, asmeninius 
dokumentus, ar pr i imate ir 
kokiomis sąlygomis? 

— Priimame ir saugojame 
knygas, dokumentus. Tik dėl 
vietos stokos asmeniniams kny
gynams čia negalime garantuoti 
tokias išdėstymo sąlygas, kaip 
namuose. 

— Ar priimate testamenti
nius turto palikimus? 

— Priimame, kaip ir visokias 
aukas. Piniginės aukos atlei
džiamos nuo federalinių mokes
čių. Atleidimo Id. Nr. 
237227294. Alka įregistruota 
Connecticut valstijoje. 

— Ar Alką remia Lietuvių 
Fondas ir kiti fondai? 

— Taip, yra parėmęs ir LF ir 
Tautos Fondas, Lietuvos Vyčiai, 
Kunigų Vienybė per atskirus 
asmenis. 

— Kas iš mokslo žmonių, 
ku l tū r in inkų d a u g i a u s i a i 

domisi Alkos rinkiniais? 
— Alkos archyvas yra ži

nomas plačiai ir už Amerikos ri
bų. Archyvo biblioteka labai 
domisi okup. Lietuvos moksli
ninkai ir atvyksta čia rinktis 
medžiagos moksliniams dar
bams rašyti. Iš Lietuvos lankėsi 
istorikai Albertas Zalatorius, 
Alfonsas Edimtas, Gargasaitė, 
dail. Kiserauskas, vietiniai prof. 
Pr. Zunde, dr. Vyt. Kavolis, Leo
nas Sabaliūnas, Alf. Šešplaukis, 
Zigmas Raulinaitis, S. O'Conor, 
Ida ir Jonas Valauskas ir daug 
kitų. 

— Alka stovi t a rpe dviejų 
valstijų: Massachuset ts ir 
Connecticut. Ir ta rpe dviejų 
d idesn ių l i e tuv ių b e n d 
ruomenių. Kuri iš tų bend
ruomenių daugiau domisi ir 
remia Alką? 

— Daugiau dėmesio, talkos ir 
aukų susilaukėme iš Connecti
cut lietuvių bendruomenės. 
Ypač iš Waterburio, Putnamo 
apylinkių. Iš Massachusetts 
Bostono apygardos mažai, dau
giausiai aukomis remia tik 
paskiri asmenys. 

— Alkai vis plečiantis, bet 
d rauge kasmet vis didėjant 
iš la ikymo išlaidoms, ka ip 
planuojate užtikrinti archy
vo egzistenciją ateičiai? 

— Prieš metus būrelis Alkos 
ateitimi besirūpinančių asmenų 
įsteigė Alkos išlaikymo fondą, į 
kurį visos įmokos eina kapitalo 
sudarymui ir tik jo nuošimčiai 
eitų Alkos reikalams. Fondas 
priima visokio didumo pinigines 
aukas, testamentinius pali
kimus. Kiekvienas asmuo bei 
organizacija, įmokėjęs 100 
dolerių, tampa nuolatiniu fondo 
nariu su balsavimo teise. Jei 
susidarytų kapitalas keliolikos 
tūkstančių dolerių, fondo ateitis 
būtų užtikrinta. Fondas yra 
nepriklausomas ir nepavaldus 
akademijai. Jeigu fondas likvi-
duotųsi, jo kapitalas būtų per
vedamas bet kuriai kultūrinei 
organizacijai. Fondo valdybos 
pirmininkas yra dr. Česlovas 
Masaitis, sekretorius dr. J. 
Kriaučiūnas, kasininkas St. 
Miknius. Direktorių tarybos pir
mininkas dr. J. Gimbutas. Fon
do adresas: Alka, P.O. Box 608, 
Putnam, CT. 06260. 

Alkos archyve sutelk rin
kiniai ir rašto paminklai atei
tyje turės neįkainojamos vertės 
Lietuvos kultūros istorijai. 
Todėl pavieniai asmenys ir or
ganizacijos turėtų jį remti 
aukomis, palikimais tuo pa
lengvintų jame dirbančių pasi
aukojusių žmonių pastangas 
archyvą tvarkyti, jį išlaikyti, o 
drauge aukotojai įamžintų ir 
save Tėvynės — Lietuvos 
garbei. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

pranešimas: „Gorbachev Ex-
pects KGB Major Role in Mak-
ing Perestroika Work". Tokioj 
totalitarinėj valstybėj, kaip 
sovietų Sąjunga, organizuota 
ginkluota jėga yra svarbi. Čia 
skelbiama, kad Gorbačiovas 

tos priklauso viena nuo kitos, 
kaip tie kopiantieji į kalną, 
besilaikanieji tos pačios virvės. 
Jie gali arba kartu įkopti į 
viršūnę, arba kartu kristi į 
bedugnę". 

Juoz. Pr. 

51 
1829 metais laivas „Essex", vadovaujamas kapitono 

Palardo, iš Nantucketo plaukė Pacifiko vandenynu. 
Vieną dieną pamatė čiurkšlius, suleido valtis į vandenį 
ir pradėjo persekioti sperminių banginių būrį. Ne
trukus kai kurie jų buvo sužeisti, bet staiga vienas la
bai didelis banginis išsiskyrė iš būrio ir leidosi tiesiai 
į laivą. Smogdamas į vieną jo šoną taip jį sudaužė, kad 
„mažiau kaip per dešimtį minučių „Essex" nuskendo. 
Niekam nepavyko rasti nė vienos jo lentos. Po neįsi
vaizduojamų vargų viena jo įgulos dalis valtyse pasiekė 
sausumą. 

Kapitonas Palardas, sugrįžęs į kilmės uostą, vėl 
išplaukė, vadovaudamas kitam laivui, tačiau dievai vėl 
jį paskandino, jam užplaukus ant nežinomų uolų. Antrą 
kartą netekęs laivo, prisiekė atsisakyti jūros ir ište
sėjo žodį. Aš mačiau su Owenu Chance, antruoju kari
ninku ant „Essex", kai įvyko nelaimė, ir skaičiau jo 
oaDrasta ir patikimą pasakojimą. Taip pat kalbėjau su 
jo sūnum keletą mylių nuo katastrofos vietos'. 

Antras atvejis: laivas „Union", taip pat iš Nan
tucketo, 1807 metais galutinai žuvo prie Azorų salų 
nuo panašaus, kaip anksčiau aprašytas, puolimo. 
Tačiau aš niekad nesu patyręs tikrų katastrofos 
smulkmenų, nors daugeliu atveju iš įvairių banginių 

| žvejų esu girdėjęs netiesioginių užsiminimų apie tai. 

Trečias atvejis: prieš aštuoniolika-dvidešimt metų, 
kapitonas J —, tada vadovavęs amerikiečių karo lai
vui, atsitiktinai pietavo su keletu banginininkų kapi
tonų viename Nantucketo karo laive, Sandvvich salų 
Oahu uoste. Kalbai pakrypus apie banginius, kapitonas 
leido sau paabejoti dėl nepaprastos jėgos, kurią ten 
buvę profesiniai kolegos priskyrė banginiui. Jis griežtai 
neigė, kad banginis, puldamas jo vadovaujamą laivą, 
jį galėtų nuskandinti. 

Bet štai po kelių savaičių kapitonui beplaukiant 
į Valparaiso, jis buvo sulaikytas kelyje sperminio ban
ginio, kuris paprašė keletai minučių konfidencialiai su 
juo pasikalbėti. Tas pokalbis buvo toks, kad jis trenkė 
į laivą tokį smūgį, jog laivas prakiuro ir, nors buvo 
paleisti visi siurbliai, laivas turėjo ieškoti artimiausio 
uosto, kad galėtų užlopyti padarytas skyles. 

O dabar aš papasakosiu apie Landorto kelionę, ku-

rolo Krusensterno ekspedicijoje šio šimtmečio pradžioje. 
Kapitonas Langsdorfas taip pradeda savo knygos XVII 
skyrių: 

„Gegužės mėnesio 13 dieną mūsų laivas buvo pa
ruoštas išplaukti ir rytojaus dieną mes jau buvome 
aukštoje jūroje pakeliui į Ochotską. Oras buvo labai 
tyras ir gražus, bet šaltis toks smarkus, kad buvome 
priversti vaikščioti įsisupę į kailinius. Keletą dienų 
vėjas buvo labai silpnas, tačiau gegužės 19 pradėjo gan 
stipriai pūsti iš šiaurės vakarų... 

Neįprastai didelis banginis, platesnis už mūsų 
laivą, plūduriavo beveik ant vandens paviršiaus, bet 
nebuvo pastebėtas iš laivo ligi tos akimirkos, kada 
laivas su visom išskleistom burėm, atsidūrė beveik virš 
jo, kad nebegalėjome išvengti susidūrimo. Tuo būdu 
mes atsidūrėme dideliam pavojuje, kai šis milžiniškas 
padaras, išlenkęs savo nugarą, mūsų laivą iškėlė 

rios viena smulkmena turi ypatingo ryšio su tuo, kas kokias tris pėdas virš vandens. Stiebai palinko, burės 
seKa, ir yra labai įdomi šios knygos autoriui. Langsdor plakėsi viena su kita, ir mes, buvę apačioje, paskubom 
fas, tebūnie jums žinoma, dalyvavo garsioje rusų admi-

1) Čia paduodu Chance pasakojimo ištrauką: „Visuma 
įvykių, atrodo. įgalina tikėjimą, kad visa, tik ne atsitiktinu 
mas, vadovavo sperminio banginio veiksmams. Jis įvykdė 
du skirtingus puolimus prieš laivą ir abu, sprendžiant iš jų 
krypties, buvo apskaičiuoti taip, kad mums padarytų galimai 
daugiau bėdos ir buvo įvykdyti galva, kombinuojant laivo 
ir banginio greiti didesniam smūgio efektingumui, tie 

veiksmai kaip tik buvo reikalingi tam. kad pasiektų ko jis 
norėjo (nuskandinti laivą). Jo išvaizda buvo baisi ir rodė jo 
pagiežą bei siutimą. Tiesiai išsiskyrė iš būrio, j kurį buvome 
įsi vertę ir kuriame mums pavyko sužeisti du ar tris jo drau
gus. Jis pasuko tiesiog į mus, tartum degdamas noru 
atkeršyti jų skausmus. Visa įvyko kelių akimirkų tarpe. 

subegom ant denio, manydami, kad mūsų laivas susidūrė 
su povandenine uola, vietoj to mes pamatėm pabaisą 
atsitolinant labai rimtai ir iškilmingai. Kapitonas De 
Woef tuojau nubėgo prie siurblių, norėdamas patirti 
ar laivas neprakiuro, tačiau mūsų laimei laivas 
nuo to smūgio nepatyrė jokio sugedimo". 

Taigi tas kapitonas De Woef, apie kurį užsiminta, 
kad vadovavo laivui, dabar gyvena Dorchestery, netoli 
Bostono. Aš turiu garbę būti jo brolėnu. Aš jį 
klausinėjau apie tą Langsdorfo kelionę ir jis patvirtino 
kiekvieną žodį. Aišku, tas laivas nebuvo didelis, tai 
buvo rusų laivas, pastatytas Sibiro pakrantėje ir mano 
dėdės nupirktas. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 9 d. „LAISVĖS VARPAS' 

BOSTONO 2INIOS 
DAIL. V. KISARAUSKAS 

IR J O KŪRYBA 

Susipažinimas su atvykusiu iš 
Lietuvos dail. Vincu Kisaraus
ku ir jo kūryba buvo rengiamas 
spalio 23 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos antro aukšto 
salėje. Tame susipažinime turė
jo dalyvauti pats dail. V. Kisa
rauskas. Su juo buvo numatytas 
pokalbis, kuris turėjo atskleisti 
jo kūrybos kelia, pasiektus lai
mėjimus ir ateities planus, o taip 
pat ir bendras Lietuvos daili
ninkų kūrybos sąlygas. Bet dėl 
ligos jis iš New Yorko negalėjo 
atvykti. Taigi, susipažinimas su 
juo ir jo kūryba vyko be jo 
dalyvavimo. O spalio 27 d. mir
tis pakirto jo gyvybę... 

Renginyje dail. Vincui Kisa
rauskui atstovavo jo įvairūs 
dailės darbai, kurių dalis buvo 
iškabinta sienose, o kitą dalį 
dail. Viktoras Vizgirda parodė 
skaidrėse su atitinkamais paaiš
kinimais. Plačiau apie dail. 
Vincą Kisarauską kalbėjo dail. 
Pranas Lapė, kuriam arčiau 
teko jį ir jo kūrybą pažinti, kelis 
kartus besilankant Lietuvoje. 
Kalbėtojas vaizdžiai iškėlė tas 
sunkias kūrybos sąlygas, kurio
se dail. V. Kisarauskui pavyko 
pasiekti aukšto meninio lygio. 
Lietuvoje jis buvo plačiai žino
mas, kaip novatorius, pasireiš
kęs tapybos, grafikos ir 
ex libris darbais. Vietoje paro
dos dalyviai įsigijo keletą jo 
darbų, net nenujausdami, kad 
greit kūrėjo jau nebus gyvųjų 
tarpe... 

DIDŽIAUSIOS DRAUGIJOS 
RENGINYS 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos metinis „Šurum-burum" 
spalio 23 d. draugijos namo 
trečio Aukšto salėje -buvo gana 
sėkmingas, bet ne toks sėkmin
gas, kokio tikėtasi, ypač dabar, 
kai draugija turi įvairių rūpes
čių namo išlaikymo reikaki. 
Renginyje dalyvavo daugiausia 

^vyresniosios kartos atstovai, 
(kuriems tas renginys tapo 
tradicija. Žinant, kad draugija 
turi daugiau negu tūkstantį 
narių, pagrįstai tikėtasi, kad jų 
daug didesnis nuošimtis at
silankys. Bet besikeičiant lai
kams, keičiasi žmonės ir jų tra
dicijos... 

Dėl lėšų stokos vietos Welfare 
įs taigai atsisakius nuomoti 
draugijos namo pirmo ir antro 
aukšto patalpas, kaip to buvo 
tikėtasi, dabar jos paruošiamos 
kitų įstaigų reikalams. Atitin
kami remontai jau vykdomai. 
Bent dalį namo patalpų išnuo
mavus, sumažės išlaidos jo iš
laikymui. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 70-ties mem^sukakties mi
nėjimas rengiamas lapkričio 20 
d. So. Bostone. Jo pirmąją dalį 
sudarys 10:15 vai. ryto Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone iškilmingos pamal
dos už žuvusius karius, šaulius 
ir visus kitus Lietuvos laisvės 
kovotojus. Šv. Mišias atnašaus 
klebonas kun. Albertas Kontau-
tas, o jų metu giedos sol. Ona 
Aleksaitė, vargonais pritariant 
komp. Jeronimui Kačinskui. 
Antroji minėjimo dalis pamal
doms pasibaigus vyks salėje po 
bažnyčia. Ten pagrindinę kalbą 
pasakys „Laisvės Varpo" vedė
jas Petras Viščinis, o meninę 
programą atliks sol. Ona Alek
saitė, akompanuojama komp. 
Jeronimo Kačinsko, o taip pat 
skautai „Miško broliai": Daiva 
Kiliulytė, Jonas Navickas, 
Alysa Šnipai tė ir Rimas 
Kiliulis, vadovaujami Česlovo 
Kiliulio. Programai pasibaigus, 

bus užkandžiai, kavutė ir 
pašnekesiai. Minėjimą rengia 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa ir 
Ramovėnai. 

AKT. H. KAČINSKO 
PLOKŠTELĖ 

Mirusio aktoriaus Henriko 
Kačinsko įkalbėtų mūsų litera
tūros klasikų kūrinių plokštelė 
jau paruošta ir pagaminti 
atiduota Vogt Quality Recor-
dings firmai Bostone. Pagal 
tūros klasikų kūrinių plokštelė 
pasirodyti lapkričio mėnesį. Tai 
sudarys mirusiam mūsų iški
liam aktoriui prasmingą pa
minklą, o lietuvių visuomenei, 
ypač lituanistinėms mokyk
loms, reikšmingą dovaną. 

Iš turimų įkalbėtų įrašų 
atranką atliko, plokštelę su
redagavo ir ją leidžia iniciatorių 
grupė: rašytojas Antanas 
Gustaitis, buvęs „Amerikos 
Balso" lietuvių skyriaus vedė
jas Alfonsas Petrutis ir „Laivės 
Varpo" vedėjas Petras Viščinis. 
Plokštelės apipavidalinimas — 
dail. Prano Lapės, o technikinė 
priežiūra — Romo Šležo. 

Į plokštele įtraukti Kristijono 
Donelaičio, Maironio, Vinco 
Krėvės, Antano Baranausko, 
Balio Sruogos, Vinco Mykolai
čio-Putino, Antano Miškinio, 
Bernardo Brazdžionio, Stasio 
Santvaro, Oskaro Milašiaus, 
Kazio Inčiūros, Kazio Binkio, 
Henriko Radausko ir Juozo 
Kėkšto kūriniai. 

Plokštelės išleidimui finansinį 
pagrindą savo įnašais sudarė 
plokštelės iniciatoriai ir leidėjai: 
Antanas Gustaitis, Alfonsas 

. Petrutis ir Petras Viščinis, o 
- .taip-pat akt. Aleksandra Gus-

taitienė, Juozas Kazickas ir inž. 
Juozas Rašys. 

NAUJŲ METU SUTIKIMAS 

Lietuviškosios Skautybės fon-
das ruošia iškilmingą Naujų 

» Metų sutikimą gruodžio 31 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje. Tai bus 
pirmas Naujų Metų sutikimas, 
kurį rengia vidurinioji ir jaunoji 
karta. Paprastai tokius rengi
nius ligi šiol organizuodavo 
vyresnioji karta. 

APIE VLIKO SEIMĄ 

Lapkričio 12 (šeštadienį), 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto pirmas seimo posėdis 
prasidės 9 vai. ryto „Library" 
salėje, Quality Inn Downtown 
viešbučio penktame aukšte, 275 
Trement St., Bostone. Popieti
niame posėdyje bus paskaita — 
„Padėtis okupuotoje Lietuvoje ir 
atgarsiai Vakarų Europoje". 
Pranešėjai bus dr. Kazys 
Bobelis ir dr. Jonas Stiklorius. 
Bostono lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiuose po
sėdžiuose. 

Lapkričio 12 d. 7 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos auditorijoje prasidės ban
ketas su kokteiliais. Vakarienė 
8 vai. vak. Meninę programą at
liks atgimęs garsusis Bostono 
Vyrų sekstetas vadovaujamas 
Daivos DeSaPareira. Dainų 
repertuaras yra naujas ir 
įspūdingas. Po koncerto bus 
rodamas dar niekur Amerikoje 
nerodytas videofilmas iš 
Lietuvos, kuriame vaizduo
jamas mūsų tautos tikros tris
palvės iškėlimas Gedimino 
kalne. Šimtatūkstantinė lie
tuvių minia dalyvavo šiose pa
triotinėse iškilmėse Vilniuje. 

Banketo stalų užsakymui 
kreiptis į Komiteto nares: 
Giedre Budreckienę, tel. 
471-9020 ar Astą Karosienę, tel. 
269-4455, o dienos metu galima 
pasakambinti į „Taupos" 
būstinę , tel. 269-1450. Bilieto 
kaina 15 dol. asmeniui. 

Tai vienintelė lietuvių radijo 
programa Bostono ir apylinkės 
lietuviams, perduodama lietu
vių ir anglų kalba sekmadie
niais 9-10 vai. ryto iš radijo sto
ties WCAV - FM 98. Vedėjas -
Petras Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, MA. 02402, telefonas: 
(508) 586-7209. Programos metu 
skambinti telefonu: (508) 
587-9898. 

RENGINIAI 

Vliko seimas lapkričio 12-13 
dienomis Quali ty Inn 
viešbutyje, 375 Tremont St., 
Bostone. Lapkričio 11 d. 7 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos patalpose pašne
kesys Vliko veiklos reikalu, o 
Lapkričio 12 d., 7 vai. vak. 
banketas So. Bostono Amerikos 
Lietuvių piliečių salėje. 

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., — kultūrinė popietė 
Liet. Pil. dr-jos ILT-čiame aukšte. 
Rengia LTI 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. 

J o n o Vanagaičio šaulių 
kuopos rengiamas Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas 
lapkričio 20 d. Jis pradedamas 
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje šv. Mi-
šiomis už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės, po kurių salėje po 
bažnyčia iškilmingas susirinki
mas su atitinkamomis kalbomis 
ir menine programa. 

Lietuvos Vyčių 27 kuopos 
Nonvoode rengiama Padėkos 
šventė vyks lapkričio 20 d. Šv. 
Jurgio lieituvių parapijos salėje 
tuoj po pamaldų, kurios prade
damos 11:15 vai. ryto. Tai bus 
pietūs su lietuviškais valgiais. 

LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJINIŲ METŲ 

APŽVALGANINIO 
LEIDINIO DARBAI 

CLASSIFIED GUIDE 

Jau beveik prieš metus pasi
baigė visi pagrindiniai Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus mi
nėjimai. Tiek pačioje Lietuvoje, 
tiek Romoje ar Chicagoje, tiek 
ir mažiausiose lietuvių išeivių 
kolonijose įvairiuose kraštuose 
— visur minėjimų dalyviai išgy
veno dvasinį pakilimą ir 
pilnesnį krikščionybės esmės 
supratimą. O pats jubiliejus 
pasitarnavo ir Lietuvos vardo 
išpopuliarinimui pasaulyje, pla
čiau supažindindamas su mūsų 
tautos istorija ir dabartine padė
t imi , surasdamas Lietuvai 
naujų draugų. 

Dar vos pradėdamas jubilie
jaus ruošos darbus, centrinis 
vykdomasis komitetas Chicago
je į savo planus įtraukė ir Lie-

Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
10:30 vai. ryto iškilmingos pa
maldos Šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone. Šv. Mišias aukos ir pa
mokslą sakys klebonas Albertas 
Kontautas. Po Mišių Vliko ruo
šiama kavutė bažnyčios salėje. 
12 vai. vyks baigiamieji po
sėdžiai ir seimo uždarymas 
Quality Inn Downtown viešbu
čio „Library" salėje. 

Vliko seimui rengti 
komitetas Bostone 

BUS STATOMAS 
A. ŠKĖMOS „PABUDIMAS" 

1989 m. sausio 7 ir 8 dienomis 
bus statoma Antano Škėmos 
drama „Pabudimas". Spektak
liai vyks Cambridge, MA. 
Rengia LB Bostono apygarda. 

tuvos krikšto jubiliejaus minėji
mų apžvalginio leidinio išlei
dimą. Tokio leidinio ar knygos 
suredagavimą komitetas pavedė 
Juozui Baužiui, Buvo nusistaty
ta, kad šiame leidinyje turėtų 
atsispindėti : pasi rengimas 
jubiliejui, religinė programa, 
arkiv. Matulaitis, tam tikra 
dokumentacija, didžiosios 
iškilmės ir mažesni minėjimai, 
iliustracinė medžiaga, įvairūs 
leidiniai ir visa kita, ką galima 
surišti su jubiliejiniais metais. 

Medžiagos rinkimo darbas 
užsitęsė iki šio rudens ir dar 
nėra galutinai užbaigtas. Ne 
visi, į kuriuos buvo kreiptasi 
prašant medžiagos bei nuotrau
kų, atsiliepė, ne visada ir re
daktorius galėjo skirti savo 
laiką leidinio paruošimui . 
Tačiau šiuo metu didesnė dalis 
medžiagos jau paruošta ir 
atiduota spaustuvei rinkti. Vi
siems savo atsiųsta medžiaga ir 
patarimais prisidėjusiems re
daktorius yra tikrai dėkingas. 
Reikia tikėtis, kad iki atei
nančio pavasario šis apžvalginis 
leidinys — albuminio pobūdžio, 
gausiai iliustruota 8"x 11" for
mato knyga bus galutinai pa
baigta. 

J . Baužys 

LIEPĖ VIRINTI 
VANDENĮ 

Chicago Ridge priemiesčio gy
ventojams pa ta r t a vir int i 
vandenį, nes jų vandentieky 
buvo sutrikęs valymas. Spalio 
28 d. tai sutvarkė. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS, 

LIETUVOJE ^JdČAyd^ 
A l g i s Grigas , p irmininkas 

Siūlome pas i r ink t i j u m s t i n k a m ą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų me tų proga: 

NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 

Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai $55.00 

Nr. 4 
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

Nr. 5 
Vienuolika f 11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės Parkeris ir kiti priedai $85.00 
Parkeris ir kiti priedai $65.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

Lapkričio 26 d., 6 vai. vak., 
Bostono Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos metinis 
banketas Lietuvių Piliečių 
draugijos patalpose. 

Komp. J . Kačinsko kūrinių 
koncertas gruodžio 4 d. 2 vai. 
p.p. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečio aukšto salėje So. 
Bostone. 

Lietuviškosios Skautybės 
fondo rengiamas Naujų metų 
sutikimas gruodžio 31 d. So. 
Bostono Amerikos Lietuvių 
Piliečių dr-jos trečio aukšto 
salėje. 

Vasario 16-sios minėjimas 
Nonvoode rengiamas 1989 m. 
vasario 5 d. Pagrindinis kalbėto
jas — inž. dr. Jurgis Gimbutas. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis ba.iketas 
1989 m. balandžio 23 d. Lanta
ną restorane Randolphe. 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią {Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai . 

3 MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME 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%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 

Ta i . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S " 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VALOME 
Rūsius, palėpes, butus. Išvežam nereika
lingus daiktus. Atliekame perkraustymus. 
Skambinti: Vytui 434-4624 arba 
523-2017. 

FOR RENT 
i 

Išnuomojamas 5 moderniškų kamb. 
butas 2 aukšte. Cicero. Suaugusiems be 
gyvuliukų. Skalbimo kamb., autom pasta
tyti vieta. Nuomininkas moka už dujas ir 
šilumą. Galima užimti gruodžio 1. Tai. 
652-5972 arba 652-4992 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEf PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame 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 

HELP VVANTED 

FOR SALE 
» t i9 i y 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

EARN MONEY AT HOME! 
Assemble Jevvelry, Toys, Electronics, 
others. FT & PT work available. Call 
( R e f u n d a b l a ) 1 -407-744-3000 
EXT. S 664A 24 hrs. 

Česlovas "rincevičius 

V I D U D I E N I O V A R P A I 
P a s a k o j i m a i ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožines literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5 .32 . 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

RETAIL SALES & SUPPORT • 

Holiday excitement 
begins at Carsons. 

Start the holiday off right at Carsons. 
And receive a generous 

store-vvide emplyee discount! 

Novv you can shop early while 
earning the vvelcome extra cash you 

need for the holidays. Excellent 
communication skills are required. 

Stop by our State Street Employment 
Office on Monday 10 AM—5:30 PM 

or Tuesday thru Friday 10 AM—4 PM. 

For More Information, Please Contact 
Diana Mackevičius at 641-4961. 

Positions also available at our 
Evergreen store. 

Apply Tuesday thru Thursday 2 PM—5 PM 
or Saturday 10 AM—1 PM. 



K. BUBINO MIRTIES 
METINĖS 

^ metinėse, tikėdami žmogaus 
4(P Iflp <ifllf*i| amžinu gyvenimu ir prisikėli-

I mu. Tą tikėjimą išpažindami, už 
velionio vėlę pasimelsti prisi
rinko apypilnė bažnyčia. Po 
pamaldų artima šeimos draugė 
Ella Radienė, gerai pažinojusi 
K. Bubiną, išryškino jo kilnų 
praeities gyvenimo kelią, pasi
aukojimą žmonėms, taurų lietu
viškumą, visuomeninę veiklą. 
Jei laikomės įsakymo mylėti 
artimą, kaip pats save, 
Kazimieras gyvenime dažnai 
pasiaukodavo kitam, užmirš
damas save, ji pabrėžė savo 
kalboje. Bubinų šeima švytėjo 
pavyzdžiu. A.a. Kazimieras 
buvo draugiškas, nuolankiai 
kuklus, pasiaukojančiai ir 
meilingai mylėjo podukrą Rūtą, 
posūnį Walterį, anūkus. Lie
tuviškoje veikloje buvo aktyvus 
Šaulių organizacijoje, Tauragės 
klube, Namų savininkų drau
gijoje ir kitur. Darbais prisidėjo 

A. a. Kazimieras Bubinas 

„Jeigu nebūtų tikėjęs, kad 
mirusieji kelsis, tai būtų buvę 
nereikalinga ir tuščia melstis už 
mirusius", skaitome Senajame 
Testamente, Makabiejų knygo
je. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje meldėmės už a.a 
Kazimiero Bubino vėlę mirties įrengiant Šaulių namus, tūks-

_ tantininkų eilėse buvo kaip 
M Ū S Ų K O L O N I J O S aukotojas. Kukliai tylus, kitus 

WaukegatlO-Lake tuvių ir anglų kalbomis papa-
** '• » n | šakojo, kaip Lietuvoje žmonės 
LsOUttty, 111. p o s u n k i ų s a v a į t ė s darbų 

SUBATOS VAKARĖLIS praleisdavo subatos vakarus. 
Tautinių šokių gr. „Klumpė" 

Spalio 8 d., šeštadienio vaka- P a š o k o nuotaikingus ^šokius 
rą, Waukegano Šv. Baltramie- „PatrepsėU", „Čigonėli ir pa
jaus bažnyčios parapijos salėn b a i S a i „Bitute pilkoji , kuriuo 
rinkosi LB-nės nariai ir jų sve- U u n S ė » ̂  v a k a r o d a l v v l u s -
čiai, iškilmingai pasipuošę ir " : ^ - - -
nusiteikę į metinį rudens balių, 
kurio tema „Subatos 
vakarėlis". 

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
LB v-ba įdeda daug darbo į šį 

„laimę" gausiuose laimėji
muose. 

Tikrai verta padėkoti Wauke-
gano-Lake County LB v-bai už 
maloniai praleistą subat-

metinį renginį. Šiais metais vakarėlį ir palinkėti sėkmės 
Waukegano-Lake County LB tolimesnėje veikloje. 
gali džiaugtis naujos valdybos 
sudėtimi, kurią sudaro nauji na
riai, išskyrus ilgametę v-bos 
darbuotoją Eliutę Skališienę. 

Nepaprastai malonu, kad šį 
kartą mūsų v-boj yra net 3 jau
nos kartos energingi lietuviai: 
Dalia Hinshaw, Vidas Kazlaus
kas ir Viktoras Špokas. V-ba 
nutarė turėti 2 pirmininkus, ku
rie vienas kitą pavaduotų. 
Džiaugiamės, kad sutiko būti iš
r inkta advokatė Regina 
Narušienė, kuri, būdama be 
galo užimta tiesioginiame 
darbe, randa laiko ir visuome
niniam darbui. Daugelį metų 
šoka tautinių šokių gr. „Klum
pėj". Antroji pirminininkė taip 
pat aktyvi lietuviškoje veikloje 
mokytoja Rima Binderienė. 
Daug pasidarbavo pereitais 
metais įvykusiame Milwaukee 
tautybių festivalyje. 

Edvardas Skališius jau 
daugelį metų stropiai ir nuošir
džiai atlieka politinių reikalų 
vedėjo pareigas. 

Minėtąjį šeštadienį įsitiki
nome, kad naujoji v-ba tikrai la
bai kruopščiai ruošėsi „Subatos 
vakarėliui". Atvykus j parapi
jos salę, maloniai visus nuteikė 
salės apipavidalinimas. Viskas 
dvelkė lietuviškumu. Sienos 
papuoštos dailininko nupieštais 
lietuviško kaimo vaizdais. 

; Stalai skoningai apdengti stal
tiesėmis ir gražiai išlanksty
tomis servetėlėmis. Viduryje 
puikavosi žydinčių chrizantemų 

" vazonėliai, gražiai įdekoruoti 
drobėje. Nepamiršo parūpinti 
kiekvienam dalyviui po 
lietuvišką dainorėlį. Jie gražiai 
buvo apipavidalinti lietuvišku 
ornamentu ir perrišti trispal
vėmis juostelėmis. Galėjome ne 
tik šokti Ą. Stelmoko vado
vaujamam orkestrui grojant, 
bet ir užtraukti lietuvišką 
dainą. O dainavo visi, net ir tie 

- kurie nemoka lietuviškai, bet 
galėjo skaitant pritarti. 

Kitame kambaryje, gražiai ir 
skoningai išdekoruotame, visų 

-" laukė lietuviškos vaišės. Skanų 
• lietuvišką maistą paruošė Lake 

~View, Round Lake Beach, 111., 
r restorano savininkė Vabalaitie-
m nė. 

Eliutė Skališienė trumpai lie-

Milda Neumanienė 

išklausantis, stipriai įaugęs j 
lietuviškos veiklos dirvoną, 
jungėsi į darbščiųjų visuomeni
ninkų eiles. 

A.a. Kazimieras gyvenimo 
kelyje su žmona Julija 
susipažino labdarybės klubo 
darbų veikloje, Balfo gretose. 
Julija, jaunystėje atvykusi į 
Ameriką aplankyti tetos nepri
klausomos Lietuvos laikais, 
pasiliko visam laikui. Mirus pir
majam vyrui, gimtąjį kraštą 
okupavus komunistams, akty
viai įsijungė į labdaros darbus, 
siuntė siuntinius, iškvietė iš 
Vokietijos bei kitų Europos 
kraštų 13 šeimų, padėjo jiems 
įsikurti, surasti darbus. Taip 
susipažino su Kazimieru, iš
tekėjo ir toliau tęsė kilnų darbą 
dviese, kaip Bubinų šeima. Kur 
bangavo tylioji, pasiaukojančiai 
darbščioji visuomenės dalis, su 
jais be garsių šauksmų ėjo Bu-
binai. Ella Radienė savo žodyje 
išryškino iš daugelio jo keletą 
gyvenime pasiaukojimo pavyz
džių, ką jis atliko net sunkiai 
sirgdamas. Porą dienų prieš 
mirtį, jis atvažiavo balsuoti, nes 
buvo pasižadėjęs remti respub
likonus. Pažadą lydėjo sunkūs 
žingsniai. 

Abu Bubinai mėgo grožį ir jų 
įkurtas namas Beverly Shores 
buvo pavyzdinis, vieną kartą 
net skirtas apžiūrėti turistams 
bei lankytojams. Visi grožėjosi 
gražiai išplanuota sodyba, gė
lėmis, krūmais, namo vidaus 
įrengimais, baldais ir Julijos 
keramikos meno darbais. A.a. 
Kazimieras daug prisidėjo, kad 
žmona Julija galėtų lankyti 4 
metus keramikos mokyklą. Ji 
išpildė ir jo prašymą, kad ant 
kapo pastatyto paminklo 
projektą paruoštų keramikė 
žmona Julija. 

Po pamaldų, tęsiant lietuvių 
tradiciją, per 70 žmonių susi

rinko į Bubinų sodybą. Julija 
yra ir kulinarijos skonio ir 
grožio specialistė. Už a.a. velio
nio Kazimiero vėlę buvo at
laikytos pamaldos ir kitose lie
tuvių bažnyčiose. 

Vyt. Kas. 

APNUODIJ IMAS ŠVINU 

Sveikatingumo pareigūnai pa
skelbė, kad apie 12,000 vaikų 
kasmet Chicagoje apsinuodija 
švinu. Tai dukart daugiau negu 
JAV vidurkis. Numatyta biu
džete skirti 200,000 dol. dau
giau, kad būtų pašalinta iš butų 
žalingos medžiagos. Sveika
tingumo departamentas prašė 
1.2 mil. dol. šiam reikalui. 

ŠEIMAI 450,000 dol. 

Jol ie to mies tas sutiko 
sumokėt i Sherrod šeimai 
450,000 dol., kaip kompensaciją 
už jų sūnų Ronald, 19 m., kuris 
buvo nušautas policininko, kai 
jis su kitu vyru buvo sulaikyti 
po vagystės dovanų parduotu
vėje. Policininkas ji nušovė, ma
nydamas, kad jaunuolis skuba 
išsitraukti ginklą iš kišenės. 

PASTOGĖ ALKANIEMS, 
BENAMIAMS 

Pranciškonai Harvey mieste 
tur i pastogę, vadinamą Pilgrim 
Shelter, kur kasdien pamai
tinama 200 alkanų žmonių ir 
nakčiai turi vietos apnakvydinti 
22 asmenis. 
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DELICATESSEN RESTAURANT 

Priima užsakymus šventėms 

Dideli tortai: 
Napoleonas 
Josefina 
Citrininis 
Riešutinis 
Vaisinis 
Aguoninis 

Pensininkams 
restorane. 

$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 

kasdieną 15% nuolaida 

1988 m. lapkričio 13 d., 10 vai . ryto Tėvų 
Marijonų koplyčioje prie Draugo, bus a tnašau
j amos šv. Mišios už LIETUVIŲ AGRONOMŲ 
S Ą J U N G O S Chicagoje mirusius narius: 

A. + A. 
Aleksandras Gaška 1977 
Bronius Barcevičius 1979 
Aleksandras Šeštokas 1979 
Algirdas Rimavičius 1979 
Vytautas Aglinskas 1980 
Prof. Kazimieras Alminas 

1980 
Vilius Žirgulevičius 1981 
Vaclovas Tallat-Kelpšal983 
Jonas Dagys 1985 
Balys Karazija 1985 
Aldona Petravičienė 1986 
Prof. Pranas Jucaitis 1986 
Kazimieras Brencius 1987 
Prof. Jonas Paltarokas 1987 
Salomėja Janulaitienė 1987 
Natalija Šantarienė 1987 
Izabelė Sinkevičiūtė 1988 
Jurgis Sklerys 1988 
Prof. Balys Vitkus 1988 

ir visus kitus agronomus, mirusius Sibire, Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje. 

Kviečiame visus kolegas ir šeimas dalyvauti. 
Lietuvių Agronomų sąjunga Chicagoje 

Jul ius Grinkevičius 
Balys Špokevičius 
Matas Serepka 
Motiejus Rutka 
Petras Laužikas 

1952 
1956 
1957 
1958 
1959 

Kazimieras Jacevičius 1961 
Prof. Vitas Manelis 
Prof. Vincas Katelė 
Juozas Dauparas 
Povilas Šalčius 
Juozas Klevaitis 
Pranas Čečergis 
Jonas Pročkys 
Elena Vaičeliūnienė 
Alfonsas Putna 
Juozas Sadūnas 
Jonas Bertašius 
Alfonsas Indreika 
Alfonsas Mūrelis 
Juozas Beliūnas 

1965 
1967 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 

Darbo valandos: 
antr. - penkt. — 6:30 vai. ryto — 8:00 v.v. 
šeštadieniais — 6:30 vai. ryto — 7:00 v.v. 

Restoranas: 11:00 vai. ryto — 7:00 v.v. 

Adresas: 2617 West 7ist Street 
Chicago, III. 60629 

Tel.: (312) 476-7675 

HUfo M flkffflfofei& 

TEK-deferred 
savings 

for retirement. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

Mūsų tikslas — jūsų orus, r amus ir s a u g u s pensijos 
amžius . Pirmas žingsnis j tą tikslą — „tax-defer red 
annui ty" . 
Mes siūlome įvairias „ annu i t i e s " , kaip pe ln ingus 
pr iedus prie jūsų IRA ar KEOGH p lanų . 
Pasirinkite, kas geriausiai tinka jūsų g y v e n i m o 
poreikiams. 
„Annui t ies" teikia aukštesnį kursą, n e g u apmokest ina
mi investavimai. Atvykite p a s mus ir pasikalbėkite su 
taupymo patarėjais: sužinosite fak tus a p i e ,,tax— 
deferred annui t i es" . 
Mes esame čia jums padėti . 
Neatidėliokite, ir jūsų pensijos metai bus o r ū s , r a m ū s 
ir saugūs! 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th AvM Cicero 
Telefonas — 863-2108 

Tiflk 
ST/wn/u*n 
FEDEtyiL 
Sfl\/lNGS 

WE WAN7 YOl' AS A PARTNER. i 
Chicago Brigtiton Park 4192 S. Archer Avr M7 1140 47th Street 2555 W47;hSt 523-1083 GarfieldRidfle^u: S ArrherAvr 767 5200 • Lombani 23 N Main St 627 1140 

• Hickory Hflls 9357 S RobertsRd 5985050 Hill Creek Sboppin* Center «653W95thSt.5<*r. »:; • Downers Grovr 5100 Foresi AUT 9631140 • Oak Lawn 10350 S Pulaski Rd 424 5910 

Tax-deferred annuities are oflėred throuĮįh Standard Servtrt Corporaiioa a wnoih/ owncd subsidiary of Standard Fedrral Savlngs. and are #iaranteed by the prtvate insuranee rompanles 
whtch underwrtte the annuities. not by thr FSUČ T h n K wh\ ur'rr herr" is a srrvicr nark of Standard F£deral Savlngs. 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M., Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 5 0 Ave. , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

» I 
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x Rašy t . B i ru t ė s Pūkelevi-
č i ū t ė s literatūrinė popietė ren
g iama Juno Beach. Floridoje, 
lapkričio 26 d. 2 vai. popiet Me
todistų bažnyčios salėje. Ren
gia veiklus Balfo Juno Beach 
141 skyrius. Mūsų žymioji rašy
toja, poetė, aktorė, dramaturge 
ir režisierė, daugelio literatūros 
premijų laimėtoja, atskleis savo 
kūrybos puslapius, kūrėjos sie
k imus , išgyvenimus. 

x M a r ą u e t t e P a r k o litua
n i s t i n ė m o k y k l a ruošia 
kalėdinį balių „Kalėdiniai sap
na i" gruodžio 3 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. mokyklos salėje. 
Dėl informacijų ir rezervacijų 
skambinti Gediminui Pieniui 
434-4163. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra-

x Dr . P . J o n i k o v e i k a l a s 
„Lietuvių k a l b a ir t a u t a amžių 
būvyje", sk i r i amas p i rmiaus ia 
p l a t e s n i e s i e m s v i s u o m e n ė s 
s luoksniams, išėjo iš spaudos 
Chicagoje šių metų rudenį. Kny
ga yra j au pas iekus i ir Vilnių. 
J a rodoma didelio susidomėjimo 
tenykštėje šviesuomenėje. Nori
ma knygos i š t r a u k a s skelbti 

" Vilniaus spaudoje. 

x Dr . Č e s l o v a s Masa i t i s , gy
venąs P u t n a m e , Conn., iš Balfo 
seimo, vykusio Detroite, atvyko 
į Chicagą ap l anky t i savo drau
gų ir g iminių . Ta proga j is ap
lankė ir „Draugo" redakciją bei 
ki tus čia dirbančius pažįstamus. 

dienį, lapkričio 15 d., 8 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Nariai ir nauji nariai 

x Lore t to ligoninės gydyto
jų, ir personalo banketas buvo 
pereitą šeštadienį, lapkričio 5 d. 
Bankete buvo specialiu pažymė
j imu pagerbta dr. Joan Dods-
vvroth, j a i i šd i rbus šioje 
ligoninėje 25-rius metus, kape
lionas kun. Richard W. Calek 
kunigystės 50 metų sukaktyje. 
Taip pat visų Sv. Kazimiero 
seserų vienuolijos vardu trumpą 
sveikinimo kalbą pasakė naujoji 
generole ses. Marilyn Kuzmic
kus. Banketas buvo Drake vieš
bučio salėje Oak Brook, 111. 

x L e n k ų meno k l u b a s kvie
čia lietuvius dalyvauti jų ren
giamoje parodoje lapkričio 13 d. 
nuo 12 iki 6 vai. Koperniko na
muose, 5216 W. Lavvrence Ave., 
Chicagoje. 

x „Technikos Žodis" , Nr. 3, 
išėjo iš spaudos ir pasiekė skai
tytojus. Siame numeryje rašoma 
apie inžinierių organizaciją, 
Kuršių mares, žaidimus ir kt. 
Žurnalas taikomas specialiai 

flSfc. ZVAIGZD UTE 
^^ f̂ĉ ^S— * J « Istrirrtas Tjifrtuiyiu. \fnkvtnhi. Saruaujo* Chicaaos skvriaus Redagdoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 
IL 60629 
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T I N D I R I N D I 

Tindi rindi vargonėliais 
Mykoliukas kai užgros, 
Šoks ančiukai, šoks viščiukai, 
Šoks gaidelis an t tvoros. 

Šoks katytė, ka ip mergytė, 
Tindi rindi, kac kac kac! 
Šoks Birutė, šoks Marytė, 
Šoksiu suksiuos ir aš pats! 
L e o n a r d a s Ž i t k e v i č i u s 

Dar vykdamas atgal sustos Cle- p r a ^ m i susirinkime dalyvauti, inžinieriams ir archi tektams. 
velande pas g imines ir pamažu 
grįš į Pu tnamą . 

x M a r g u t i s kv ieč ia dalyvau
ti dviejų j aunų profesionalų kon
certe lapkričio 20 d. J a u n i m o 
centre. Programą at l iks smuiki
ninkė Linda Veleckytė ir pianis
tas dr. Sau l iu s Cibas. Bilietai 
gaunami Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje . 

x B e v e r l y S h o r e s Šv. Onos 
bažnyčioje lapkričio 13 d. 12 vai. 
popietyje šv. Mišias a tna šaus 
kun. A n t a n a s Saulai t is , SJ . 
Melsimės už mi rus ius ar t imuo
sius už Lietuvos kank in ius . 

x L i e t u v o s V y č i ų a p s k r i 
t ies susir inkime, kurį globojo 24 
kuopa, Mari jonų salėje buvo iš
r inkta nauja valdyba, kurion įė
jo pirm. A. Brazis , 1 vicepirm. 
J . Paukš t i s , 2 vicepirm. E. 
Kasput is , sekr . M. Juzėnas , iš-
din. A. Zaka rka , pat ikėt in ia i — 
A. Mack. P. Binkis ir R. Mart in, 
tvarkdar ia i — J. Mart inkonis ir 
G. Perut is . 
x V . L u m b i s , Garson, Ont . , 

Kanada, išvyko žiemos atostogų 
į St. Pe te rsburg , Fla. , pakeis
damas „Draugo" siuntinėj imo 
adresą, pridėjo 15 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir k i t i ems dokumentams , 
kur ias ga l ima tuojau ats i imti . 
A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
Bureau. 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 3 . T e l . 
238-9787. 

(sk) 

x V i l n i u j e p e r l e i d ž i a m a s 
vieno miegamojo bu tas . Turin
tieji Lietuvoje giminių prašomi 
te i rau t i s tel . 219-872-3129. 

(sk) 

Advoka tas 
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 

A D V O K A T A S 
Vytenis 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. 

A D V O K A T A S 
A L G I R D A S R. O S T I S 

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

Tel. 325-3157 
Valandoj pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

x Dr . Ona G a r ū n i e n ė , Chi
cago, 111.. lankėsi „Draugo" ad
ministracijoje, apmokėjo Lie
tuvos dukterų vienam asmeniui 
prenumeratą ir dar paliko 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū mūsų 
garbės prenumeratorei už auką 
ir gražų pavyzdį. 

x Domas Misiulis, Lockport, 
111., mūsų garbės prenumerato
rius, rėmėjas, pratęsė „Draugo"' 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Laima Repeika , Lombard. 
111.. J u s t i n a s Ki rve la i t i s , 
Chicago, 111., Antanė Lauraitis. 
La Grange Park. 111., Sofia Liu
ba r t a s . Sun City, A i., Povilas 
Ruik is , Chicago, 111.. Jonas 
Miku l ion i s , S t e r l i n g Hts., 
Mich.. Gražinąs Karsas, Sud-
b u r y , Mass. , k i ekv i enas 
a t s iun tė po 10 dol. auką ir pra
tęsė ,,Draugo'" prenumeratą 
v iener iems m e t a m s . Labai 
dėkojame. 

x A .a . maj . P e t r o Šešta
k a u s k o asmeninis palikimas 
yra pervestas į Balzeko Lietuvių 
kul tūros muziejų. Į jo palikimą 
įeina daug knygų, dokumentų, 
la iškų, nuotraukų, medalių, 
gautų Lietuvoje ir iš svetimų 
valstybių, kaip Švedijos. Perves
ta į muziejų ir jo žmonos Jani
nos Steimanaitės palikimas, 
ypač iš muzikos srities. 

x I e š k o m a Adonio Smag-' 
r i ū n o giminių Amerikoje. Ma
n o m a , kad Adomas Smag-
r iūnas, kilęs iš Panevėžio, turėjo 
dvi dukteris. Jeigu pažįstate 
b u v u s i a s S m a g r i ū n a i t e s , 
prašoma susisiekti su Petru 
Kaufmanu, 4821 R a n d o l p h 
D r i v e , A n n a n d a l e VA 22003. 

(sk) 

x Vi ln iu je perleidžiamas 
vieno miegamojo butas . Turin
tieji Lietuvoje giminių prašomi 
te i raut i s tel. 219-872-3129. 

(sk) 

x T i n k a m ą n a u d o t i Lietu
voj v ideo ir s t e r eo a p a r a t ū r ą 
s iunč iu į ki tas valst i jas . Suda
rau iškviet imus ir siunčiu 
k a r g o . Tel 312-430-4145. Ge
r i a u s i a skambin t i r y t a i s . Ra
š y k i t e : R o m a s P ū k š t y s . 9040 
S. Rober t s Rd. . Hickory Hills, 
IL 60457. 

/ (sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinki te 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel . 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Ieškoma A d o m o Smag-

r i ū n o giminių Amerikoje. Ma
n o m a , kad Adomas Smag 

Redaguoja V. Jautokas, padeda 
G. J. Lazauskas. 

x O n a J u n k e r i s , Melrose 
Park. , 111., Alfonsas J a r a s . 
K e n o s h a , W i s c , Al fonsas 
Pimpė, Chicago. 111., Romas 
U g i a n s k i s . Ne\v Fa i r f i e ld , 
Conn., Uršulė Žiedonis, Chica
go, 111.. pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x A. Tamoša i t i enė , A. Ve-
selkienė, Kingston, Kanada , 
Raminta Lapšys, \Vheeling, 111., 
J. Milas, Hauthornwood, 111., 
Vaclovas Snarskis. Stasė Zem-
guliene, Chicago. 111., lankėsi 
„Drauge" ir pasirinko įvairių 
leidinių už didesnes sumas . 

x Visos še imin inkės i r šei
min inka i , norintieji paruošti 
Kūčių stalo patiekalus, kviečia
mi dalyvauti 6 savaičių virimo 
kursuose, kurie prasidės lapkri
čio 16 d., trečiadienį 7 v.v. Sek
lyčioje, Skubiai registruokitės! 
S k a m b i n k i t Te re se i , t e l . 
476-2655. 

(sk.) 

x KASA Liet. Fed. Kredito 
Unija, Chicagos skyrius, ne
ve iks penk tad i en į , l a p k r i č i o 
11d . dėl Veteranų dienos šven
tės. 

(sk. 

x Už religinį a tg imimą Lie
tuvoje rožinis ir šv. Mišios bus 
aukojamos penktadienį, lapkri
čio 11d . 6:30 v.v. tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

(sk.) 

x Lie tuvių Fondu i vajaus 
proga aukojo: $1,000 Gediminas 
Naujokaitis (pakartotinai), $500 
Vincent ir Audrey Butvydas, 
$250 Česlovas Bankauskas, po 
$100 Juzė Ivašauskienė, Kostas 
Mitinąs, dr. Edmundas Ringus, 
Adelė Staniulienė (pakartoti
nais Prašome aukas siųsti ir 
lapkr. 12 d. pokyliui bil ietus 
įsigyti LF būstinėje - 3001 W. 
59th St.. Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x L.B. Soc. Reik. T a r y b a , 

2711 W. 71st St., ruošia kalėdinį 
išpardavimą gruodžio 3 d. ir 4 
d. (šeštadienį ir sekmadienį), 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v. Norintieji 
parduoti savo rankdarbius, pra
šome paskambinti Teresei, tel. 
476-2655 iki iapkr. 30 d. 

(sk.) 

x LST Korp! Neo-Li thua-
nia, Chicagos padalinys, ruošia
si minėti 66 metų gyvavimosu-
kakti šeštadieni, lapkričio 19 d.. 
7 vai. vak. Liet. Tautiniuose na
muose. Per šventę bus įteiktos 
spalvos naujai pakeltiems sen
jorams ū k i a m s gros .,Žaro«" 

A. BARONO „ B A U S M Ė " 

Toks y r a novelės pavadi
nimas, kurios tur inys kasdie
ninis. Vida nėra vienintelė 
mergaitė, kuri pabėga iš namų. 

Novelė prasideda kai Vida 
grįžta daug vėliau, negu jai 
buvo pasakyta sugrįžti. Tėvelis 
jos laukė. Kai Vida pasakė, kad 
ilgiau užt ruko pas draugę, 
tėvelis labai supyko. J is matė , 
kad Vida sėdėjo automobylyje 
su berniuku. Tėvelis nusiėmė 
savo diržą ir mušė Vidą. 

Vida buvo taip supykus, kad 
pabėgo iš namų. J i apsistojo 
motelyje. Ten susitiko lenką, 
ku r io v a r d a s buvo Mike . 
Pradėjo su juo draugaut i ir 
pagaliau apsivedė. Išsikraustė 
ir apsigyveno mažame name su 
Mike. J is nebuvo geras Vidai. 
Praėjo kiek laiko ir susilaukė 
vaikučio. Mike supyko ir išbėgo 
iš namų. 

Vida skambino į tėvų namus 
kelis kar tus , bet nesugrįžo. 
Vidos tėveliai bijojo, kad Genė, 
Vidos jaunesnioji sesutė, nepa
sielgtų kaip Vida ir nepabėgtų 
iš namų. Jaunesn i vaikai labai 
nori būti tokie, ka ip vyresnieji. 
Genė išmoko, kad taip yra 
negerai. 

Man atrodo, kad Vidos tėvelis 
per daug supyko an t Vidos. J is 
galėjo tik atsisėsti ir gražiai 
pasikalbėti su j a , bet nepradėti 
mušti. Aš suprantu , nes aš porą 
kartų per vėlai grįžau namo, bet 
aš dar gyvenu savo namuose. 

D . M e m ė n a i t ė , 
Detroito „Žiburio" aukšt . 

lit. m-los mokinė 
(..Žiburio spinduliai"). 

Baisus gyvūnas. 

r iūnas, kilęs iš Panevėžio, turėjo orkestras. Visi kviečiami daly-
dvi dukteris. Jeigu pažįstate 
b u v u s i a s S m a g r i ū n a i t e s , 
prašoma susisiekti su Petru 
Kaufmanu, 4821 Rando lph 
D r i v e , A n n a n d a l e VA 22003. 

'sk) 

vauti ir kartu su mumis atšvęsti 
šią švente. Rezervacijoms skam-
bin t i V i t u i P l i o p l i u i t e l . 
776-1938. 

(sk.) 

L IETUVIŲ K A L B O S 
KURSAI L I E T U V O J E 

(Tęsinys) 

Mano vadovai mane nuvedė 
parodyti tarybinių žmonių ligo
ninę. Išsigandau pamačius, nes 
liūdnokai atrodė. Didelis skirtu
mas tarp mūsiškių. Pagalvojau, 
kad žmonėms turė tų būti geriau 
į r eng ta l i g o n i n ė . Visa i 
netikėjau, jog ir man reikės čia 
atsigulti. 

Prasidėjus ant ra i kursų savai
tei, kažkas man įkando į kairę 
koja, truputi žemiau kelio. Ka
dangi visur maudžiaus, o ten 
vanduo, pasirodo, yra užterštas, 
tai to man ir reikėjo. Pradėjo ko
ja skaudėti . Liepė eiti pas 
gydytoja, bet a š bijodama dar 
laukiau. Koja pa tepė alijošium 
ir atrodė lyg ger iau, nes jokių 
antibiotikų čia nėra . Po kiek 
laiko taip pradėjo skaudėti, kad 
vos paėjau. Tada mane nuvežė 
pas geriausią Lietuvoje gydytoją 
— mikrochirurgą. J i s apžiūrėjo 
ir pasakė, kad re ik ia pjauti — 
operuoti. Ką dary t i? Grįžti 
namo per ilgai užsitęs, kol viską 
sutvarkysiu. Pasidaviau Dievo 
valiai. Visiškai m a n e užmigdė 
ir išpjovė, kaip j ie sakė „votį". 
Pabudus jaučiaus geriau, atro
dė, kad viskas prae is . Po savai
tės atsirado ki ta „votis" ir vėl 
Tikėjo pjauti Tada pasiryra-i 

A R Ū N O ŽYGIS 

Šią vasarą aš perskaičiau 
knygą, kuri vadinasi „Močiutės 
pasakos". Mano mėgiamiausia 
pasaka buvo „Arūno žygis". 

Labai seniai gyveno berniu
kas Arūnas. J i s buvo linksmas 
ir mielas berniukas. Jis visada 
norėjo būti karžygiu. Vieną 
dieną apylinkės gyventojai suži
nojo apie didelį baisų gyvūną jų 
karalystėje. Tas gyvūnas jau 
buvo užmušęs daug karžygių. 

Vieną dieną Arūnas nuėjo pas 
karal ių prašyti, kad jam leistų 
nugalėt i baisų gyvūną. Ka
ral ius jam leido. Arūnas apsi
rengė karžygio drabužiais ir 
išžygiavo. Pakelyje jis sutiko 
senelį. Senelis jam papasakojo 
apie tą baisųjį gyvūną. Gyvūnas 
turi ratus vietoje kojų, liemuo iš 
spyruoklių, smegenys iš tirpytos 
ge lež ies , r a n k o s ž i rk lės , 
kuriomis viską žudo. 

Arūnui bekalbant su seneliu, 
s taiga pasirodė ir tas baisusis 
gyvūnas . A r ū n a s norėjo tą 
gyvūną sukapoti, bet negalėjo, 
baidyklė buvo viena geležis. 
Tada Arūnas užšoko ant gyvūno 
nugaros ir nusprendė jį erzinti, 
kol j is susidėvės. Gyvūnas lėkė 
ir lėkė pirmyn, kol įlėkė į pilies 
s i eną . T a d a j i s subyrėjo. 
Karalius Arūną pagyrė ir jį pri
ėmė į drąsiųjų karžygių eiles. 

M a r i u s Vygan ta s 
Dariaus Girėno lit. m-los 

mokinys 

Piešė Marius Vygantas 
Dariaus Girėno lit. m-los mokinys. 

Ž E M Ė S D R E B Ė J I M A I 

Žemės drebėjimai mane labai 
išgąsdina. Aš gyvenu ar t i Los 
Angeles — vietovėje, kur dažnai 
žemė dreba. Gal man nere ikėtų 
daug rūpintis, nes mūsų n a m a s 
yra gerai pastatytas ir nesu
grius. Per spalio mėnesio dre
bėjimą man nieko neatsitiko, t a i 
gal per didesnį irgi nieko bai
saus nebūtų. Mūsų namas pa
statytas an t akmens. Kai pasi
baigia drebėjimas, tada ge ra i 
jaučiuosi. Drebant žemei, ne
reikia jaudintis, reikia r a m i a i 
elgtis ir viskas bus gerai. 

A n d r i u s K u d i r k a , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys („Pėdsakai") 

šiun. Jei paviršiuje matoma 150 
pėdų aukščio, ta i vandenyje 
y ra 1000 pėdų gilumo. Ledo 
ka lno svoris y ra labai didelis, 
kai kur ie ledo ka lna i sveria iki 
200 milijonų tonų. Kadangi j ie 
g i l ia i nugr imzdę , vėjo j ėga 
nepajėgia j ų s tumt i . Juos neša 
vandenynų srovės. Pa tekę ledo 
ka lna i į š i l tesnius vandenis — 
ištirpsta. T ik labai dideli ledo 
ka lna i išsilaiko i lgiau pa tekę į 
šiltą Golfo srovę į r y tu s nuo 
Newfoundlando, Kanadoje. JAV 
p a k r a n č i ų s a r g y b o s l a i v a i 
plaukioja ledų ka lnų zonoje ir 
sute ikia žinias dideliems jū rų 
la ivams. Didėjant geriamojo 
vandens t r ū k u m u i , j a u kai ku
rios valstybės projektuoja atsi
gabent i ledo ka lnų ir juos iš
t i rpyt i . 

G A L V O S Ū K I O N R . 10 
A T S A K Y M A S 

1. Estija. 2. Italija. 3 Ispanija. 

G A L V O S Ū K I S N R . 26 

K a s yra medis? Keis tas klau
s imas, ar ne , tač iau kiek pa
galvojus, a t sakymas nelengvas. 
Pamėginkite pasiskaityti litera
tūros , kiek pagalvot i ir suras t i 
medžio s k i r t u m u s nuo k i tų 
augalų. Už geriausiai paruoštus 
a t sakymus gausi te 10 taškų, už 
papras tus — t ik 5 tašk . 

G A L V O S Ū K I S N R . 27 

Kar ta i s paukšč ia i y ra priski
r iami prie gyvulių. Ar teisinga? 
Paaišk inki te ! (5 taška i ) 

G A L V O S Ū K I S N R . 28 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujunkite t a škus ir paaiškės 
piešinėlio detalės . (5 taškai) 

Bėris 

grįžti į namus. Prašiau, kad su
tvarkytų visus formalumus, kad 
galėčiau ko greičiausiai pasiekti 
n a m u s . N a m i š k i a i viską 
sutvarkė ir sėdus į lėktuvą 
grįžau namo. Tėtė sukėlė „ant 
ko jų" Amer ikos ambasadą 
Maskvoje ir Leningrade ir jų pa
galba tuoj po antros operacijos 
išskridau. 

Tą pačią dieną po grįžimo, 
gydytojas nurodė slaugėm, kad 
aš kas šešias valandas turiu 
gauti IV. stiprius antibiotikus, 
kad valytų visą kūną, nes yra 
r imtas užsikrėtimas. Ir taip 6 
dienas kas 6 valandas vis naują 
I.V. dozę gaudavau. Dabar imu 
per burną antibiotikus. Žaizdos 
baigia užgyti. Ačiū Dievui, kad 
viskas pasibaigė laimingai ir 
kad gyva grįžau namo ir vėl 
galėsiu laimingai gyventi. 

(Bus daugiau) 

E d v y n a Va lk iūna i t ė 

Darbas, be kitų gerų savybių, 
tur i dar ir šią: t rumpina dienas 
ir prailgina gyvenimą. 

Diderot 

Piešė Arista Strungytė 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

G A L V O S Ū K I O N R . 7 
ATSAKYMAS 

Abraomas. Jis yra vad inamas 
tam t i k r o ska ič i aus t a u t ų 
patriarchu, ypač Viduriniuose 
Rytuose ir kituose pasau l io 
kraštuose. 

G A L V O S Ū K I O NR. 8 
ATSAKYMAS 

Vadinasi Annapolis. 

GALVOSŪKIS N R . 6 
ATSAKYMAS 

Ledo kalnai gražiai a t rodo, 
bet jie yra pavojingi l a ivams . 
1912.IX.14 „ T i t a n i k ą " nu
skendo susidūrus su ledo ka lnu . 
Ledo kalnai yra atplaišos nuo 
ašigaliuose gulinčių milžiniškų 
ledynų. J ie plaukia sus ikabinę 
lyg ledo kalnų upė, kol pas iekia 
jūras. Čia suskyla da l imis ir 
taip pasidaro plaukiojantys ledo 
kalnai. Mažesni ledynai nepa
siekia jūrų. Ledo kalno tik maža 
dalis matoma vandens pavir
šiuje, didesnė dalis vandenyje. 
Jų yra įvairaus dydžio: nuo 
20-30 pėdų skersmens iki pusės 
mylios. Ledo masė yra s u n k i . 
Aštuonios devintosios dalys y ra 
paskendę vandenyje ir tik viena 
devintoji dalis iškilusi pavir-

G A L V O S Ū K I S N R . 29 
(Žiūrėkite skait l ines) 

Pakar tok i te savo ar i tmet ikos 
žinias ir išspręski te šiuos t r i s 
uždavinius. (5 taškai ) 
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Esu aš iš grūdelio mažo, geria 
m a n e visi prie s talo. Iš vieno 
galo jei mane skaitysi, aš — kar
tus , o jei iš an t ro galo — aš 
saldus. Kas esu?. A.B. (5 taškai) 
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