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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VI. Lapienis 
(Tęsinys) 

I r vėl mane veda į t a rdymą 
Urbonas buvo įsitikinęs, kad jo 

pusėje yra tiesa. J i s pradėjo 
kalbėti apie mūsų atsilikusią 
idealistinę ir savo pažangiąją 
materialistinę pasaulėžiūrą. Jis 
man priminė, kad religingumas 
neapsaugoja nuo nusikaltimo, 
religiniai prietarai darą didelę 
žalą žmogui, j ie skurd ina 
žmogaus dvasinį gyvenimą... Di
džioji dauguma tarybinių žmonių 
nebetiki Dievu. Religingumas 
keliąs konfliktus tarp tėvų ir 
vaikų, ardęs šeimas... Taigi kova 
su Dievu vedama ir saugume — 
kalbėjo Urbonas. 

Išeitų, kad labiausiai esu kaltas 
dėl to. kad esu katalikas, Kris
taus sekėjas. Štai kur mano 
nusikaltimo esmė. Kadangi tai 
buvo ne tardymas, o ateistinė 
propaganda, todėi bandžiau ir aš 
ginti savo pozicijas. 

— Ne religingumas ardo šei
mas, o bedievybė. Jūsų teiginius 
s u g r i a u n a pat i t a ryb inė 
statistika: 1950 m. buvo jung
tuvių 23246, o skyrybų 625, t.y. 
2,7%; 1960 m. jau skyrėsi 9% ir 
1970 m. skyrėsi 23%. 1975 m. Vil
niuje sutuokta 4000, o išsituokė 
1600, t.y. 40# susituokusiųjų. 
Taigi ateistai, valdžios remiami, 
griauna tikėjimą, g n a u n a ir 
šeimas, lieka vaikai našlaičiais, 
nors abu tėvai dar gyvi. 

Kai pamačiau, kad tardytojas 
savo klausimais siekia ne ob
jektyvios tiesos, bet tk apkaltini
mo, man nebuvo prasmės atsaki
nėti į jo klausimus. 

Nuo pat pirmojo apklausos 
protokolo Urbonas apklausos pro
tokole po kiekvieno klausimo 
vietoje atsakymo dažniausiai 
parašydavo: „Kaltinamasis Vla
das Lapienis į klausimą neat
sakė". Baigęs rašyti protokolą, 

tardytojas atnešdavo jį, padėdavo 
ant staliuko ir sakydavo: „Prašau 
perskaityti ir pasirašyti". Pro
tokolo neskaitydavau ir nepasi
rašydavau, nes jame nebūdavo 
mano a tsakymų. Tardytojas 
keletą minučių vaikščiodavo po 
kambarį ir rūkydavo. Surūkęs 
keletą cigarečių paklausdavo: 
„Skaitysite, pasirašysite ar ne?" 
Nesulaukęs atsakymo, pasiimda
vo protokolą, sėsdavo prie savo 
stalo, garsiai jį perskaitydavo ir 
pasirašydavo. Taip baigdavosi ne 
tik pirmosios, bet ir daugelis kitų 
tardymo dienų. 

Kai į tardymo kambarį atei
davo Rimkus, tai jis ir klausi
nėdavo, o Urbonas tylėdavo. 

Kai mane areštavo, čekistai 
atėmė iš manęs visus buto rak 
tus. Kiekvieną tardymo dieną 
aiškinau, kad turėjimas svetimo 
buto raktų yra šiurkštus pažei
dimas Konstitucijos 55 str.. kur 
garantuojama buto neliečiamybė. 
Prašiau buto raktus grąžinti 
žmonai. O jie vis delsė. Piršosi 
mintis, kad jiems raktai buvo rei
kalingi įeiti į butą, nes žmona 
kiekvieną rytą išeidavo J darbą ir 
tik vakare grįždavo. Namuose 
nieko nelikdavo. Sakiau, kad tuo 
reikalu rašysiu raštą saugumo 
viršininkui ir prokurorui. 

Pagaliau čekistai sugalvojo ant
rą kartą padaryti mūsų bute 
kratą. 1976 m. spalio 26 d. grupė 
saugumiečių, vadovaujant vyr. 
tard. Urbonui vėl darė kratą (jų 
vadinamą poėmiu) mūsų bute ir 
paėmė: rašomą ir ka lk in į 
popierių, juosteles rašomosioms 
mašinėlėms, politilėninius ap
lankus (giesmių natoms sudėti) ir 
kitas smulkmenas. 

Po daugkartinių prašymų ir 
reikalavimų, praėjus savaitei ar 
daugiau laiko, iš manęs paim
tuosius buto rak tus grąžino 
žmonai. 

(Bus daugiau) 

Liuksemburgas nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos 

Lie tuvos k l a u s i m a s Liuk
s e m b u r g e iškilo su ten spalio-
lapkričio mėnesiais organizuo
jamomis „Sovietų dienomis", 
kuriose pagrindinis dėmesys bus 
teikiamas „sovietinei Lietuvai". 
Visa Liuksemburgo spauda 
prapliupo kaltinimais Sovietų 
Sąjungai už Baltijos valstybių 
okupaciją. P radedan t liepos 
pabaiga, kai sovietų pasiuntinys 
Kamo Babinovvič Oudoumian 
apie tas dienas pranešė savo 
spaudos konferencijoje, visi laik
raščiai vokiečių ir prancūzų kal
bomis nuolat skelbia Sovietų 
Sąjungą kaltinančius straipsnius: 
,,Luxemburger Wort", „Zeitung 
vum Letzebuerger Vollek", 
„Journal", „Le Republican Lor-
ra in" ir kiti. 

Parlamento nariai žodžiu ir 
raštu daro paklausimus užsienio 
reikalų ministeriui ir parlamento 
prezidentui. 

Spauda skelbia užsienio reikalų 
ministerio Jacąues Poos pareiš
kimą, kad Liuksemburgas nepri
pažįsta Baltijos valstybių anek
sijos, o tik 1935 metų Sovietų 
Sąjungos sienas. Poos pareiš
kimai tokie stiprūs, kad „Zei
tung" rugpjūčio 6 d. numeryje 
skelbia straipsnį antrašte „Užsie
nio reikalų ministeris Poos įsi
jungia į antisovietinę kampa
niją". ..Journal" liepos 30 d 
editorialu konstatuoja ,.46-riu 

metų sovietų okupacija nelegali". 
„Luxemburger Wort" rugp. 5 
skelbia straipsnį „Istorijos primi
nimas tiems, kurie linkę už
mi r š t i " su antr ine an t r a š t e 
„Hitleris su Stalinu užbaigė Lie-

vos nepriklausomybe". 
Baltijos valstybių klausimas 

Vakarų pasaulyje tebėra gyvas. 
Išeivija turi neatlaidžiai rei
kalauti rusus pasitraukti iš oku
puotu Baltijos valstybių. 

Iš anksto praneš 
apie Nato kariuomenę 

Stokcho lmas . — Amerika, po 
ilgų pas i t a r imų su Sovietų 
Sąjunga, sutiko, kad NATO karių 
perkėlimas iš Šiaurės Amerikos 
į Europą, būtų iš anksto praneš
tas. Diplomatai sako. kad 35 
tautų nusiginklavimo konferen
cijoje, kur NATO sąjungininkai 
ilgą laiką priešinosi sovietų spau
dimui suteikti tokias informa
cijas, pagaliau nusileido. Bijota, 
kad bus atidarytas kelias priešo 
jėgoms stebėti ir tikrinti laivyno 
operacijas. 

Šis susitarimas liečia tik tris 
kraštus: JAV, Kanadą ir Sovietų 
Sąjungą. Į tai taip pat įeina ir 
karių perkėlimas iš Sovietų 
Sąjungos j Rytų Europa. Tai 
liečia tik Europos kontinentą. 

Tylos minutėje Lech Walesa, dešinėje, uždrausto Solidarumo orga
nizacijos vadas Lenkijoje, ir pogrindžio vadas Bogdan Lis, kuris tik 
rugpjūčio 18 paleistas iš kalėjimo, prie Solidarumo paminklo 
Gdanske, minint sukaktį, kai prieš 6 m. buvo pradėtas šis 
darbininkų sąjūdis. 

Aš jus prašau nekeršyti, 
bet atsiminti 

G d a n s k a s , Lenki ja . — 
Tūkstančiai lenkų paminėjo šešių 
metų Sol idarumo sukak t į , 
kuriam vyriausybė uždraudė 
veikti. Šis minėjimas praėjo be 
jokių politinių demonstracijų, nes 
Sol idarumo žymūs a smenys 
įspėjo lenkus, kad ne laikas šiuo 
metu eiti į susikirtimą su valdžia. 

Vyriausybė buvo pasiruošusi, 
jei po pamaldų Šv. Brigytos 
bažnyčioje, kuri dabar populiariai 
yra vad inama Sol idarumo 
bažnyčia, būtų demonstruojama. 
Pilni sunkvežimiai policijos arti 
bažnyčios ir visoje apylinkėje pat
ruliavo ir stipriai saugojo, kad 
neprasidėtų eisena. 

Solidarumo vadas Lech Vv'alesa 
tik su keliais palydovais daug 
anksčiau, negu prieš pamaldas, 
padėjo prie Solidarumo paminklo 
vainiką. Reporteriams jis prisi
pažino, kad taip pasielgta tik no
rint išvengti susirėmimų. Parapi
jos klebor,"£ prašė susirinkusius 
lenkus po pamaldų eiti namo ir 
nedemonstruoti. Prie Solidarumo 
paminklo per visa dieną rinkosi 
mažais būreliais žmonės, pastovė
davo susikaupė ir po kelių 
minučių nueidavo. 

Šv. Brigytos bažnyčia buvo per
pildyta žmonėmis, kurie ne vien 
tik iš tos apylinkės atėjo, bet ir iš 
daugel io Lenkijos vietų. 
Tūkstančiai tuo būdu išreiškė 
savo pritarimą Solidarumo idė
joms, kurios buvo užgniaužtos 
1981 m. Daugelis atsinešė plaka
tus. Vienas jų bylojo: „Soli
darumas buvo, yra ir bus — Dieve 

Švedų delegacijos vadovas am
basadorius Curt Lidgard spaudos 
konferencijoje išsireiškė, kad šis 
JAV posūkis '"riša pačią svar
biausią probl mą šiuose pokal
biuose, kuri po 3 metų pasitari
mų eina p.ie pabaigos. Belieka 
tik išsiaiškinti detales. 

įdomu tai. kad šis susitarimas 
pasiektas tik po šešių mėnesių 
tiesioginio posėdžiavimo tarp 
JAV ir Sovietu Sąjungos atstovų. 
Kai kurie diplomatai aiškina, 
kad ir visi Nato nariai dalyvavo 
sprendime. 

padėk!" Savo pamoksle klebonas 
H. Jankowski palygino 1980 m. 
rugsėjo 1 d., kai Solidarumas 
pradėjo savo 16 mėnesių egzisten
ciją, su 1939 m. rugsėjo 1 d. Hitle
rio užpuolimu. „Per tuos 16 mė
nesių nė vienas nebuvo užmuštas 
ar sužeistas ir tai vis Solidarumo 
dėka. Mirtys ir žudymai atsirado 
vėliau". Jis keletą kartų savo pa
moksle pažymėjo, kad Katalikų 
Bažnyčia, bet ne vyriausybė, yra 
tikroji lenkų tautos saugotoja. 
,,/R prašau jus ne keršyti, bet 
atsiminti". 

Po pamaldų Nobelio taikos pre
mijos laureatas L. Walesa išėjo 
per užpakalines duris tiesiai į 
kleboniją, nežiūrint publikos šau
kimo: „mes norim*- Lech". 

Ši sukaktis panašiai buvo 
paminėta visoje Lenkijoje. Var
šuvoje ir lietui lyjant daug 
tūkstančių dalyvavo Šv. Stanislo
vo Kostkos bažnyčioje, kurioje 
buvo labai pasižymėjęs kun. Jer-
zy Popieluszko, vėliau saugumo 
policijos nužudyta- Jo kapas, 
kuris yra po bažnyčia, pasidarė 
labiausiai Lenkijos žmonių 
lankoma vieta. Šio-e pamaldose 
dalyvavo ir kai kurie Vakarų 
diplomatai. Tos bažnyčios 
klebonas kun. Teofilius Bogucki 
gatvėse susirinkusiems žmonėms 
prie bažnyčios tarė: „Lenkija 
niekada nebuvo vasalų valstybe. 
Mes išgyvenome okupaciją ir 
padalinimą, bet lenkai nenusi
lenkė jokiam pavergėjui". 

Nowa Hutą, kuris yra netoli 
Krokuvos, buvo demonstruota, 
tačiau neįvyko jokiu susidūrimų 
su policija. 

— Harvardo universitetas šią 
savaite mini savn 350 metų 
sukakti. 

— A f g a n i s t a n o konf l ik to 
reikalais vakar buvo susitikę 
vyresnieji Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos pareigūnai pasitari
mams VVashingtone. 

— Santiago policija su armijos 
teisėjo leidimu padarė kratą 
vienoje spaustuvei* ir konfiskavo 
25,000 laikraščio kopijų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Urho Kekkonen, buvęs Suo
mijos prezidentas 25 metus, mirė 
Helsinkyje. J i s buvo tas , kur is 
turėjo vadovaut i kraš tu i , kai su 
Sovietų Sąjunga buvo įtempti 
santykiai . Tuo metu — 1956 m. 
suomiai bijojo ištarti žodį „ne
u t ra lumas" , kad nesupykintų 
kaimyno, kur i s paglemžė dalį jų 
žemės. J i s sakėsi, kad jo mėgia
m i a u s i a k n y g a buvo , ,Don 
Kichotas", nes tai priminė jam jo 
politinę karjerą. 

— Buvęs prez. Richard M. Ni-
xon pasiuntė prez. Reaganui me
morandumą, ku r i ame aprašo 
sovietų Mikhai l Gorbačevą. kaip 
labiausiai pavojingą asmenį, kokį 
sovietai bet kada turėjo. J i s stip
riai nus is ta tęs prieš Ameriką. 
Nixonas ragina Reaganą laikytis 
labai a t sa rg ia i , ypač atominių 
ginklų kontrolės derybose. Nixo-
no pokalbis su Gorbačiovu liepos 
mėnesį buvo pa t s i lgiausias kokį 
bet koks vakariet is turėjo. 

— Kalifornijoje virš Cerritos 
miestel io s u s i d ū r ė Meksikos 
lėktuvas DC-9 su mažu kitu 
lėktuvu. Žuvo 72 žmonės. Pri
vataus lėktuvo pilotas William 
Kramer dar prieš susiduriant su 
Meksikos lėktuvu gavo širdies 
smūgį. 

Atmesta apeliacija 
G e n e v a . — įvairių tautybių 

žymūs mokslininkai , dirbantys 
Europos branduol inių tyr imų 
centre Ženevoje, Šveicarijoje, 
a t s i s a k ė d a l y v a u t i Sov ie tų 
Sąjungos surengtoje branduolinių 
fiziku t a r p t a u t i n ė j e kon
ferencijoje Novosibirske^ tuo 
būdu išreikšdami protestą dėl 
ruso fiziko k i t aminč io Yuri 
Orlovo tebesitęsiančio ištrėmimo 
Sibire. Yuri Orlovas, kuris dabar 
yra 62 metų amžiaus, už tariamą 
a n t i s o v i e t i n ę veiklą, be t iš 
t ikrųjų už žmogaus t e i s ių 
gynybą, 1978 m. buvo nuteis tas 
septynerius metus kalėti griežto 
režimo lageryje ir penker ius 
metus likti tremtyje. Pilnai at
likęs lagerio bausmę. Orlovas 
dabar y ra ištremtas į tolimą Sibi
ro rajoną, kur gyvena visiškai izo
liuotas ir labai sunkiose sąlygose. 
Europos branduolinių tyr imų 
centro mokslininkai , a ts isakę 
da lyvaut i sovietų surengtoje 
mokslo konferencijoje Novo
sibirske, taip pat pasiuntė tele
gramą Gorbačiovui išreikšdami 
viltį, kad šis jų protestas paska
tins sovietinę valdžią išlaisvinti 
sunk ios l a g e r i o b a u s m ė s 
suvargintą ir dabar dar t remties 
bausmę atliekantį fiziką Yuri 
Orlovą. 

Mokslininkai prašo 
fizikui Orlovui laisvės 

Jugoslavijos federalinis teismas 
atmetė A. Artukovičiaus apelia
ciją, kad jam būtų dovanota mir
ties bausmė, kuria jis buvo nu
teistas. Vasario mėnesi jis buvo iš 
Los Angeles išduotas Jugoslavijai 
ir apkal t intas , kad antrojo karo 
metu buvo a t sak ingas Kroatijoje 
už t ū k s t a n č i u s gyvybių. J i s 
laikomas Zagrebo kalėjime. Tuo 
metu Kroatijoje buvo marione
t inė nac ių k o n t r o l i u o j a m a 
vyriausybė. Nežiūrint jo 86 m. 
amžiaus ir Alzheimerio ligos, 
praradus visiškai atmintį , teis
mas pa tv i r t ino mirt ies sprendi
mą. Kada apeliacija atmesta , 
mirties sprendimas įsigalioja tuoj 
pat. bet jo egzekucijai dar nepra
dėta ruoštis, — pranešė jo advoka
tas S. Digen. 

Šį sprendimą gali pakeisti tik 
pati vyr iausioj i Jugoslavi jos 
prezidento taryba, kuri yra suda 
ryta iš 9 asmenų. Jos žodis yra 
paskutinis. 

Libijos diktatoriaus 
žodžių kova su 

terorizmu 
Tripol i . — Libijos diktatorius 

Muammar Kaddafi vėl po il
gesnio laiko pasirodė viešumoje, 
kai buvo minima 17 m. sukaktis 
nuo to perversmo, kuris atnešė 
jam pergalę. Parado metu jis atro
dė, kaip praneša korespondentai, 
pa s i t i k į s sav imi ir geroje 
nuotaikoje. 

Tai buvo pirmas kariškas pa
radas, kurį j is priėmė per pasku
tinius dvejus metus. Po to, tuojau 
sėdo į raudoną kadilaką ir 
gausiai apsuptas saviškių išvyko 
dalyvauti į Zimbabvvėje vyks
tančius taip vadinamus Trečiojo 
Pasaulio bloko pasitarimus. 

Prieš tai, pagal Reuterio žinių 
agentūros pranešimą, jis pasakė, 
kad yra pasiryžęs suformuoti 
tarptaut inę armiją, kuri kovotų 
prieš Ameriką, jei ši dar bandytų 
pulti jo kraštą. Toje savo trijų 
valandų kalboje jis prez. Reaga
ną pavadino „protiniai sergan
čiu" ir pasakė, kad Sovietų 
Sąjunga padės Libijai, jei ją pultų 
Amerika. 

Amerika praeitą balandį bom
bardavo kai kuriuos taikinius 
Tripolyje ir Benghazi mieste tik 

Grojant himną, 
Sovietų 

ambasadorius verkė 
Metropolitan Operos rūmuose 

New Yorke antradienio vakare 
buvo padėta ašarine bomba, kuri 
pradėjo veikti tada, kai sovietų 
šokių trupė ką tik buvo pradėjusi 
savo spektaklį. 4,000 žmonių 
turėjo apleisti salę, o 26 buvo 
sužeisti. 

Telefonu buvo pranešta, kad tai 
padarė Žydų gynybos lyga, tačiau 
tos grupės atstovas tą žinią 
paneigė. 

Lincolno centre tą vakarą Moi-
seyevo šokėjų trupė, kuri atvyko 
į JAV pagal kultūrinių mainų 
programą, turėjo duoti šokių 
spektaklį. Tai jų pirmas ap
silankymas nuo 1974 m. Ameri
koje dar lankysis 14 miestų., 

Policijos pareigūnas pranešė, 
kad ašarinė bomba buvo rasta 
užpakalinėje orkestro dalyje. 26 
asmenys pradėjo verkti dujų 
paliesti tuo metu. kai orkestras 
grojo Amerikos ir sovietų him
nus. Tarp dujų paliestųjų buvo 
Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Yuri Dubinin ir 81 m. Igor Moise-
jev. „Mūsų priešai norėjo, kad 
mes šoktume bomboms akompa
nuojant", kalbėjo po incidento 
Moisejevas. „Bet r š tikiu, kad tai 
neturės įtakos mūsų kultūri
niams ryšiams". 

Žydų gynybos lygos kalbėtojas 
Meir Judah Ben-Dov telefonu 
pareiškė, kad jie nesiima jokios 
atsakomybės už ši incidentą. 
tačiau sveikina drąsių pogrindžio 
žydų kovotojų pasielgimą, kurie 
tai padarė primindami, kad daug 
žydų kenčia Sovietų Sąjungoje. 

Moisejevo šokių grupė, kurią 
sudaro 155 šokėjai, mini savo 
veik los 50 m. sukakt į ir 
įvairiuose Amerikos miestuose 
duos visą eilę spektaklių. 

už tai , kad Libija užsiima teroriz
mu. O Baltieji Rūmai tik visai 
neseniai pranešė, kad jei pasitvir
tins žinios, kad Libija vėl pradeda 
terorizmą, tai vėl puls numatytus 
taikinius. 

Vakarų stebėtojai praneša, kad 
to parado metu buvo labai stipri 
apsauga. Arabų kai kurie šalti
niai skelbia, kad Kaddafi kiek
vieną naktį miega vis kitoje vie
toje ir nepasitiki net ir savo ka
riškiais. Kai praeitą savaitę 
Amerikos laivai rodėsi jūroje, ta i 
buvo tuoj išstatytos karinės 
baterijos, nukreiptos prieš „bū
simą" puolimą iš jūros. Parado 
metu beveik visai nebuvo diplo
matų, tik sovietų pirmasis vice-
prez. P. Demičev, pora palesti
niečių ir vienas Syrijos asmuo, 
palaikąs Al Fa tah frakciją. 
Baigdamas savo kalbą, dar pri
dėjo, kad prez. Reaganas yra kaip 
kitas Hitleris. 20.000 Libijos 
karių dalyvavo parade su sovie
tų gamybos priešlėktuviniais 
ginklais ir tankais. Libija, kaip 
praneša Londone e sąs tarp
tautinis strateginių studijų insti
tutas , turi savo reguliarioje ka
riuomenėje 73,000 vyrų. daug 
tankų ir lėktuvų, kurie stovi 
garažuose. 

Abdul Jalloud, kuris skaitomas 
antruoju po Kaddafi, paneigė, 
kad Libija planuoja naujus tero
rizmo veiksmus. „Mes esame pir
mosios organizuoto terorizmo 
aukos, kuriam vadovauja Ame
rikos administracija", — kalbėjo 
spaudai Jalloud. 

Bet Vokietijos kanclerio Hel-
mut Kohl patarėjas Bonoje sakė, 
kad nėra įrodymų, jog Libija 
planuoja terorizmo veiksmus ir 
įspėjo, jei Amerika vėl pultų, 
greičiausia tektų a ts i sakyt i 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
viršūnių susitikimo. Šis pa
reiškimas yra surištas su A. VVal-
ters, Amerikos delegato Jungti
nėse Tautose lankymusi Madri
de, kad laimėtų europiečių griež
tesnes sankcijas prieš Kaddafi vy
riausybę. Nors Amerika nėra 
pranešusi VValters maršrutą, bet 
jau žinoma, kad lankysis Bono
je. Hagoje, Paryžiuje, Romoje. 
Briuselyje ir Londone. Vokietijoje 
bet gi manoma, kad Sovietų 
Sąjungos pažadas padėti gintis 
yra tik žodžiu pasakytas. 

Egiptas, kuris yra Libijos kai
mynas, sako. kad po Amerikos 
oro puolimu, Libija nebeieško 
avantiūrų užsienyje. Tie kaimy
nai — Sudanas. Tunisija. Algiri-
ja ir Egiptas sutinka, kad Libija 
pradeda palaikyti geresnius 
kaimyninius santykius, ko praei
tyje nebūdavo. Egipto oficialus 
pareigūnas sako. kad Cairo 
netiki, kad būtų pasikeitusi Libi
jos politika, tik taktika yra pa
keista. „Jie gali pasirinkti taiki
nius, kurie yra mažiau žinomi, 
kaip Roma ar Viena". 

Karalius Hassan dar praeitą sa
vaitę nutraukė dvejus metus 
trukusią draugiškumo sąjungą. 
Ir tai buvo padaryta todėl, kad Li
bija pasisakė prieš karaliaus 
Hassano konferenciją su Izraelio 
premjeru Shimon Perės. 

— P o e t ė , kur i rašo 
prokomunis t in ius eilėraščius, 
paga l imigraci jos teisėjo 
nuožiūrą, gali būti deportuota. 
Margaret Randall savo rašiniais 
palaiko pasaulinį komunizmą. Ji 
kritikuoja JAV užsienio politiką 
ir vis pasisako už Kubos ir 
Nicaragvos revoliucines jėgas. J i 
atsisakė JAV pilietybės 1967 m.. 
bet dar dėsto New Mexicos uni
versitete Albuquerque mieste. 
Jos advokatas prašo, kad būtų 
teisėjo sprendimas pakeistas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 4 d.: Marinas, Rozalija. 
Rimantas. Gerimante. 

Rugsėjo 5 d.: Laurencijus. Ab-
dulija. Erdenis. Dingą. 

ORAS 

Saule teka 6:18. leidžiasi 7:23. 

Šilta, galimas lietus. Tempe
ratūra dieną 80 I., naktj 60 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

ALT S-GOS DETROITO 
S K Y R I A U S METINIS 

SUSIRINKIMAS 
Susirinkimas įvyko rugpjū

čio 24 d. Onos ir Česio Šadei-
kų gražioje sodyboje. I susirin
kimą atvykęs ALT sąjungos 
centro valdybos pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas pasi
džiaugė Detroite suradęs ir 
prirašęs skyriui 2 naujus 
narius — Izoldą ir Kęstutį Čer
nius. Skyriaus pirmininkas 
Albertas Misiūnas pasiūlė dr. 
L. Knaučeliūnui atvykti į 
Detroitą kas mėnesį ir prirašy
ti vis naujų narių... 

Prieš susirinkimą buvome 
pakviest i pietų, kuriuos 
pagamino Angelė Buksnienė, 
P r anc i ška Televičienė ir 
Petras Buksnis. 

Po pietų susirinkimą pradė
jo ALT S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas Albertas 
M i s i ū n a s . S e k r e t o r i a u t i 
pakvietė Edvardą Milkauską. 

Albertas Misiūnas, pasvei
kinęs atvykusius, supažin
dino su svečiais: ALT sąjun
g o s C e n t r o v a l d y b o s 
pirmininku dr. Leonu Kriau-
čeliūnu ir jo žmona Irena, Šv. 
Antano parapijos klebonu 
kun. Alfonsu Babonu ir jo 
motina Adele, Baliu ir Marija 
Gražuliais iš Flinto, Mykolu ir 
Jolanda Kiziais iš Windsoro, 
Kanados, taip pat išvardijo 
radijo valandėlių vedėjus ir 
spaudos darbuotojus, o atsis
tojimu ir tylos minute pakvie
tė pagerbti mirusius skyriaus 
narius. 

Praėjusių metų susirinkimo 
protokolą perskaitė Edvardas 
Milkauskas. 

Pirmininkas Albertas Misiū
nas skyriaus veiklos praneši
mą pradėjo pesimistiškai: 
pakaitalo iš jaunosios kartos 
nesulaukiame ir narių skai
čius mažėja, tačiau valdyba, 
talkinant visiems nariams dir
bo ir stengėsi, kad skyriaus 
veikla būtų jaučiama. Daly
vaujama Detroito Lietuvių 
organizacijų centre, kuris 
atstovauja lietuviams Detroi
te, rengia Vasario 16 minė
jimus ir telkia lėšas Lietu
vos laisvinimo reikalams. 
DLOC-re skyriui atstovauja: 
Stasys Šimoliūnas, Vincas 
Tamošiūnas ir Romas Mario
ms. 

Skyrius finansavo iŠ Juozo 
Tamošiūno palikimo ALT 
sąjungos garbės nario, isto
riko Jono Švobos parašytą 
veikalą „Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva", kurią išlei
do „Vilties" draugija; stam
besne auka parėmė „Dirvą", 
jai minint 70-ties metų gyvavi
mo jubiliejų. 

Vincas Tamoš iūnas ir 
Edvardas Milkauskas skyriui 
atstovavo gegužės 24-25 d. 
ALT S-gos 19 seime, Los 
Angeles. Californijoje. 

Baigdamas padėkojo valdy
bai už nuoširdų bendradar
biavimą ir nariams už malo
nią talką, o centro valdybos 
pirmininkui dr. Leonui Kriau-
čeliūnui ir jo žmonai Irenai už 
a tvykimą ir da lyvavimą 
susirinkime. Šios sodybos 
savininkams Onai ir Česiui 
Šadeikams pakvietė sušukti 
tris kartus „valio!" 

Buvo išklausyti pranešimai: 
vicepirm. Vinco Tamošiūno, 
sekr. Edvardo Milkausko ir 
nar io kul tūros re ikalams 
Algirdo Vaitiekaičio. Iždinin
kas Romas Marionis pranešė 
iždo stovį. Revizijos komisijos 
pranešimą atliko Stasys Šimo
liūnas. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
papasakojo įspūdžius iš gegu 
žės 24-25 d. Los Angeles įvy
kusio ALT S-gos 19-to seimo. 
Seimas buvo gausus daly
viais, darbingas ir gerai 
paruoštas. I garbės narius bu

vo pakelti: Vytautas Abraitis, 
inž. Jonas Jurkūnas ir Jonas 
Švoba. 

Paminėjo, kad jo vado
vaujamas komitetas „Dirvai" 
surinko 100,000 dol. ir išgel
bėjo ją iš sunkios padėties. 
„Dirvos" vedama linija tei
singa, red. Vytauto Gedgaudo 
planai geri. Kvietė ieškoti 
naujų narių ir jungtis į dides
nius junginius. 

Albertas Misiūnas padėkojo 
dr. L. Kriaučeliūnui už atsi
lankymą. Skyriaus vardu 
Antaninos Jonynienės šiaudi
nukų paveikslą Kriaučeliū-
nams įteikė Eugenija Bulo
tienė. 

Skyriaus valdybą sudaro: 
pirmininkas Albertas Misiū
nas, vicepirmininkas Vincas 
Tamošiūnas, sekretorius Ed
vardas Milkauskas. iždinin
kas Romas Macionis ir narys 
kultūriniams reikalams Algis 
Vaitiekaitis; susir inkimui 
pritariant, jie visi sutiko 
pasilikti dar vienai kaden
cijai. Revizijos komisija: 
Jonas Švoba, Stasys Šimoliū
nas ir Eugenija Bulotienė irgi 
pasiliko dar vienai kadencijai. 

ALT S-gos c.v. pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas pasveikino 
valdybą ir palinkėjo sėkmės. 
Susirinkimas baigtas giesme 
„Lietuva brangi". Susirinki
me su svečiais dalyvavo dau
giau negu 50 asmenų. Dovanų 
paskirstymą pravedė Stefani
ja Kaunelienė, Eugenija Bulo
tienė ir Edvardas Milkauskas. 

ALT S-gos garbės narys, 
istorikas Jonas Švoba serga ir 
metiniame susirinkime daly
vauti negalėjo, jam pasiųsta 

ALT s-gos Detroito skyriaus valdyba. Iš k.: ižd. Romas Macionis, vicepirm. Vincas Tamošiū
nas, centro valdybos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, sk. pirm. Albertas Misiūnas ir sekr. 
Edvardas Milkauskas. Trūksta Algio Vaitiekaičio — valdybos nario kultūriniams reikalams 

Nuotr. Kazimiero Sragausko nario. 

su dalyvių parašais kortelė ir 
palinkėta sveikatos. 

A. Grinius 

MOTERŲ KVARTETAS 
ŽURNALISTU J U B I L I E 

J A U S 
PROGRAMOJE 

Detroito moterų vokalinis 

Marilyn Kuzmickas, Šv. Kazi
miero vienuolyno vienuolė, 
pranešė apie Motinos Marijos 
Kaupaitės beatifikacijos bylą. 

Vakare buvo suorganizuota 

Algirdas Budreckis įteikė 
žymenis kuopoms bei pavie 
niams. nariams, 1986-tais 
metais įvykdžiusiems gausiau
sią naujų narių prirašymą. 

ekskursija autobusais į „Nine Sekė Lietuvių kolegijos Romo-
Oaks Center", kur įvyko lietu- je rektoriaus mons. Al Bart

kaus pranešimas apie Lietu
vos krikščionybės jubiliejų, 
kurio iškiliausias momentas 
bus arkivyskupo Jurgio Matu-

viška , , v aka ruška" . , J a i 
šeimininkavo Anthracite 144-

kvartetas atliks meninę prog- toji kuopa iš Schuylkill apskri-
ramą Lietuvių žurnalistų ties Pennsylvanijos valstijoje, •/no aiivi v .y SJVU^/VJ o u 
Detroito skyriaus sidabrinio lydint Annai Klizas Wargo. laičio beatifikacija. Mons. 
jubiliejaus akademijoje, kuri Vakaruškos iškilusis momen- Bartkus kalbėjo ir apie kolegi-
įvyks rugsėjo 21 d. Šv. Antano tas buvo 114-tos kuopos jau- jos reikalus ir padėkojo Lietu-
parapijos salėje, 1750 25-ta g- nučių („Marijos varpelių") — vos vyčiams, ne tik už jų 
vė ir kampas VV. Vernor Hwy„ 28-ių lietuviukų nuo 4-ių iki paramą, bet ir už tai, kad ši 

14-kos metų amžiaus — pasiro
dymas. Jaunučių globėjai 
Ritai Shevokaitei vado
vaujant, jie atliko tautinių 

Detroit. Kvartetą sudaro: B 
Januškienė, C. Pliūrienė, N. 
Šližienė ir A. Tamulionienė. 
Girdėsime ištraukas iš lietu
viškų operų ir vokalinį ciklą, lietuviškų š*bkių bei dainų 
kuris siejamas bendra idėja ir pynę. Vaikai taip pat įsceniza-
artimu tekstu. Po meninės vo „Dangus griūva" vaidini-
programos bus bendros vaišės, mėlį. 
kurias paruoš Angelė Būkšnie-
nė. Norintieji dalyvauti vaišė
se, prašomi iš anksto pasi-

Po p r o g r a m o s , g e r a s 
lietuviškas orkestras puikiai 

rūpint i pakvie t imais pas grojo Šokiams. Orkestrui nuti-
valdybos iždininką Antaną l u s , p e r t r a u k o s m e t u 
Grinių. 

S. Sližys 

ILflS VUl V<D0 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 
11 Sycamore Lane 
Westford, MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

LIETUVOS VYClŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Anthracite kuopos dramos 
mylėtojai atliko senoviškas 
lietuviškas vestuves, kurias 
aptarė Anna Klizas Wargo. 
Tai buvo vestuvės iš tų dienų 
šio šimtmečio pradžioje, kai 
pirmieji imigrantai pasiekė 
Anthracite anglies kasyklų 
rajoną, kai Shenandoah, PA, 
buvo lietuvių imigrantų cent
ru. Muzika buvo iš senos 
plokštelės, išleistos 1930-tais 
metais. Visiems vakaras praė
jo smagiai. 

Penktadienio sesija prasi
dėjo malda. Iždininkė Teresė 
Trainis pranešė apie iždo 
stovį. Po to vyko patikėtinių 

.Lietuvos krikš-
jubiliejus — 600 

mo komiteto pirmininkė buvo 
garbės narė Elena Shields iš 
New Yorko. 

Seimas prasidėjo lietu-

tuvos vyčiai autobusais buvo 
nuvežti į Šv. Katerinos iš Sien- pranešimas, 
nos katedrą atidaromosioms čionybės 

Keturi šimtai penkias- šv. Mišioms, kurios buvo taip metų — asmeniškas užsian-
dešimt Lietuvos vyčių organi- p a t ir ką tik įvykusio Kunigų gažavunas ar tikėjimo katas-
zacijos narių rugpjūčio 7-10 vienybės seimo uždaromosios, trofa" buvo pranešimus seku-
dienomis suvažiavo į jos 73-čią Pagrindinis koncelebrantas sių diskusijų tema. Diskusijas 
Visuotinį seimą Allentowne, buvo v y s k u p a s P a u l i u s pravedė kun. Antanas Jurge-
Pennsylvanijos valstijoje. Sei- Baltakis. Šv. Mišių metu laitis. Prie jų pasisekimo prisi-
mui šeimininkavo Lietuvos giedojo solistas Ben Apona- dėjo Nancy Pawasauskas 
vyčių centro valdyba, o rengi- vicious iš Allentowno. Miro iš Bridgeport, CN, centro 

Atidaromoji seimo sesija valdyboje vadovaujanti lietu-
įvyko viešbutyje — susirin- viškų reikalų komitetui. Sesi-
kusieji buvo pasveikinti seimo Ja buvo užbaigta šv. Mišiomis 

^ ^ rengimo komiteto pirminin- viešbutyje, 
viškais tautiniais drabužiais kės. Sesiją atidarant, maldos Popietinę sesiją, kurios tema 
pasipuošusių narių eisena nuo žodžius tarė centro valdybos buvo lietuviška kultūra, prave-
Hiltono viešbučio (kuriame dvasios vadas kun. Antanas dė Algirdas Budreckis. Ginta-
vyko seimo posėdžiai ir įvairi Jurgelaitis, OP. Išklausius ras Karosas iš Bostono, MA, 
programa) į Allentowno mies- sveikinimų, Lietuvos krikš- parodė video filmą iš savo ke
to rotušę (arti aštuonių miesto čionybės jubiliejaus rengimo lionės po ok. Lietuvą. Joje 
blokų nuotolis). Šiai eisenai komiteto pirmininkas Jonas buvo parodyti vaizdai iš 
žygiuojant buvo sustabdytas Kavaliūnas apibūdino jubi- dabartinės Lietuvos — buvo 
miesto centre motorizuotas liejaus iškilmes 1987-tais vaizdų iš Vilniaus universi-
judėjima8. Miesto rotušėje, metais, ypač planuojamą teto s tudentų gyvenimo, 
iškilmėms vadovavo Lehigh programą Romoje tų metų bir- Draėjusios vasaros dainų šven-
Valley kuopos pirmininkas želio mėnesį. Buvusi Lietuvos t ė s bei kitų gyvenimiškų 
Albertas V. Klizas. Atidaro- vyč ių cen t ro v a l d y b o s detalių. 
mąją maldą sukalbėjo monsin- pirmininkė Loretta Stukienė Penktadienio vakaro kultū-
joras Al Bartkus, Romoje įteikė J. Kavaliūnui jubi- rinę dalį sudarė koncertas, 
esančios Lietuvių kolegijos liejaus proga nuka ld in t ą atliktas Philadelphijos vyrų-
rektorius. Allentovvno miesto medalioną. Organizacijos sto- dainos vieneto, kuriam vado-
burmistras Joseph S. Dadon- vio pranešimą atliko centro vavo V y t a s M a c i ū n a s , 
na įteikė miesto raktus Lietu- valdybos pirmininkas Pranas Akompaniator* buvo Anelė 
vos vyčių centro valdybos Petrauskas. Į prezidiumą 
pirmininkui Pranui Petraus- buvo pakviesti: pirmininku — 

Larry Janonis (iš New Yor
ko), Algirdas Budreckis iš 
Bostono, MA, ir Pranė Petku-
vienė iŠ Dayton, OH. Sekreto
riate pareigas atliko Mary 
Kinčius ir Mary Juzėnas, abi 
iš Chicagos. 

Kun. William Wolkowich (iš 
Massachusetts valstijos) kal-

kui ir Lietuvos vyčiams per
skaitė proklamaciją skelbian
čią tą savaitę — Lietuvių 
savaite. Begiedant „Lietuva, 
tėvyne mūsų...", virš miesto 
rotušės buvo iškelta Nepri
klausomos Lietuvos vėliava, 
kuri ten plevėsavo visą savait
galį. 

Po vėliavos pakėlimo Lie- bėjo apie etniškumą. Seselė dalyvauti. 

Kaulinytė, o solo dainavo Ra
sa Krokytė. Gražių lietuviš
kų tautinių dainų pristaty
mas buvo tikrai jaudinantis. 

Šeštadienio ryto sesija buvo 
pradėta malda. Buvęs centro 
valdybos pirmininkas dr. 
Jokūbas Stukas kalbėjo apie 
1987-tais metais įvyksiančią 
kelionę į Komą ir ragino visus 
Lietuvos Vyčius vieningai joje 

organizacija „adoptavo" lietu
vių seminariją Romoje. 

Vicepirmininkė'jaunučių rei
kalams Marytė Lepera įteikė 
seime dalyvavusiems jaunu
čiams žymenis ir kalbėjo apie 
planus nusiųsti vieną jaunutį į 
Australiją 1988-tais metais 
ten vyksiančion Jaunimo 
konferencijon. J i pranešė kad 
viena Anthraci te 144-tos 
kuopos narė — Pranė Rau-
bienė — sutiko paremti vieną 
jaunutį šiai kelionei. 

Buvo išrinkta 1986-87-tųjų 
metų centro valdyba. 

Vakare įvykusiame uždaro
majame bankete šeiminin
kavo Lehigh Valley 63-ioji 
kuopa. Banketą pravedė 
pirmininkas Albertas Klizas. 
Kun. Antanas Jurgelaitis, OP, 
banketo metu buvo pakeltas į 
garbės narius. Buvęs stipen
dijų komiteto pirmininkas Wil-
liam Paicentini (Providence, 
RI) stipendijas įteikė jas užsi
tarnavusiems lietuviams 
jaunuoliams bei jaunuolėms. 
„Friend of Lithuania" žymuo 
buvo įteiktas Pennsylvanijos 
kongresmanui Don Ritter. 
Kongresmanas Ritter, jau 
ketvirtą terminą išrinktas į 
JAV kongresą iš 15-to distrik-
to, turi mokslų doktoratą ir 
vienus metus gyveno Mask
voje, k a i p , , exchange" 
mokslininkas. Jis aktyviai 
reiškiasi žmogaus teisių bei 
laisvės srityje, reikalaudamas 
jų įgyvendinimo komunistų 
užvaldytuose kraštuose. Jis 
dirbo Helsinkio komisijoje ir 
ypač domisi Lietuvos klausi
mu. Jis žymenį nuoširdžiai 
priėmė ir trumpai apibūdino 
savo veiklą. 

Seimo uždaromosios šv. Mi
šios buvo aukojamos Packer 
Memorial koplyčioje, Lehigh 
universiteto patalpose, Bethle-
hem, PA. Šioje koplyčioje įvai
rių tikėjimų asmenys atlieka 
savo religines apeigas, o pats 
universitetas žinomas kaipo 
turintis vieną geriausių inži
nerijos fakultetų JAV-ėse. 
Vyskupas Baltakis buvo 
pagrindinis Mišių konce
lebrantas. Mišių metu jis įtei
kė 4-tą laipsnį užsitarna
vusiems vyčiams. Po Mišių 
įvyko atsisveikinimo pietūs 
Hilton viešbutyje. Visi nariai 
bei svečiai išvyko į namus su 
smagiai praėjusio Seimo prisi
minimais. 

74-tasis Lietuvos vyčių 
visuotinis seimas bus rengia
mas Kansas City, Kansas 
valstijoje. 

Anna Klizas Wargo. 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis , 
J r . 
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Koks pagrindas 

VERTYBINIAM 
AUKLĖJIMUI? 

Ne» Yorko valstijos guoer-
na tonus Mario Cuomo ruošia 
pasiūlymus, k a d valstijos vie
šosiose mokyklose vėl būtų 
m o k o m a v e r t y b i ų . Verty
bėmis jis s u p r a n t a art imo 
meilę, pagarbą įs tatymui bei 
aplinkai. P'*r paskutiniuosius 
20 metų, veng ian t viešosv -e 
mokyklose mokyt i ver+ ių 
vardan a tskyr imo r t . ^ij s 
nuo vals tybės, vietoj to, ka< 
gavę auklėjimą per šeimas a r 
bažnyčią, iš tylos š ia tema 
n okykloje va ika i susidarė 
vaizdą, kad vertybių iš viso 
nėra. Kai kur ia i s atvejais ta i 
galėjo ir nuste lbt i tėvų bei 
bažnyčių p a s t a n g a s mokyti 
vertybių. 

Sis susirūpinimas verty
biniu auklėjimu iškilo svars
tant priežast is paplitusiam 
kokaino ir kitų svaigalų varto
jimui. Mokyklų vadovybei 
paskelbus, k a d įvedama anti-
svaigalinė p r o g r a m a mokyk
lose, gubernator ius pareiškė, 
kad reikėsią i r platesnės apim
ties auklėjimo programų. Nors 
pats gubernator ius neturi 
jurisdikcijos mokykloms, jis 
deda p a s t a n g a s įtakoti turin
čiuosius. O šie sut inka, kad 
gubernatorius teisingai kalba. 
Vienas tokių mano, kad 
gubernatorius mokyklų direk-
toriate rasiąs daug pritarimo, 
, jei j i s turi galvoje civilines, 
ne teologines vertybes. Pats 
laikas ką n o r s daryti . Verty
bių s toka v e d a į svaigalų 
vartojimą, į mokslo nutrau
kimą, į disciplinos prob
lemas". 

Gubernatorius M. Cuomo 
pabrėžė, kad j i s neremia nei 
religijos, nei ateizmo mokymo 
klasėse. Jo t iks las , kad būtų 
mokoma vertybės, dėl kurių-
visi su t inka . Mokant apie 
svaigalų vartojimą, mokytina 
apie a smens vertę, žmogaus 
kilnumą, apie patį kilnumą, 
sako gubernator ius . Reikia 
mokyti apie pa re igas tiems, su 
kuriais gyvename, savo bro
liams ir seserims. J is pabrėžė, 
nenorįs mokykloms perleisti 
tėvų pareigų, m o k a n t apie lyti
nės orientacijos sąvokas a r 
vedybinį gyvenimą, nes čia 
būtinai iškiltų ir religinės 
sąvokos, kur ios gali labai 
davatkiškai nuskambėt i . New 
Yorko miesto mokyklų kancle
ris Quinones , kalbėdamas 
gimnazijų vedėjų metiniame 
suvažiavime aiškino, kad 
mokyklų „didžiausias trū
kumas yra jaunų žmonių 
charakterio ugdyme" . 

Tai labai įdomios mintys, 
juo labiau, k a d norima verty
bių mokyti b e religijos. Žino
ma, negali bū t i klausimo, kad 
koks nors ver tybinis auklė
jimas vistiek geresnis negu 
joks. Bet įdomu bus stebėti, 
kas iš to išeis. Norisi tuoj pa t 
lyginti su Sovietų Sąjunga, 
kur va ikams kaip tik duo
damas labai stiprus ve\"ty-
binis auklėj imas be religijos, 
net ir aiškiai nus i s t a t an t prieš 
religiją ir už ateizmą. Bet iš 
tikrųjų, Amerika — ne Sovie
tų Sąjunga. Amerikiečiai vis-
tik pratę p r ie daug plates
nės įvai rumo tolerancijos, 
viešo idėjų skirtingų, disi-
dentiškų idėjų pasikeitimo ir 
aktyvesnės tėvų rolės net ir 
viešosiose mokyklose, kurios 
šiame krašte t ik mažai centra
lizuotos. Tai, Žinoma, laiduos 
ir visai kitus rezultatus šiam 
bandymui. Dėl šių visuomeni
nių politinių amerikietiškos 
visuomenės bruožų ir pats 
„eksperimentas" savo eigoje 
pradedant pa t i r t i jo pasėkas, 
gali būti modifikuojamas ir 
dėlto nėra reikalo per aiškiai 
iš anksto tvir t int i jo rezultatą. 

Bet tuo t a r p u galim pažiū
rėti, kas ga l i pasidaryti 
mokant bereliginių, valsty
b in ių v e r t y b i ų u ž d a r o j 
sistemoj, kuri nė ra įtakojama 
jos paveikiamųjų, o tik ją 
valdančiųjų. I š tikrųjų bent 

M ČIURLIONIO GASTROLIŲ 
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teoretiškai, ką komunist inis 
auklėjimas nori pasiekti , yra 
toks pa t e l g e s y s žmonių 
tarpe, kokio nori krikščionys. 
J ie s tengiasi auklėti vaikus 
kooperavimo, mandagumo, 
pagarbos auti .tetui, blai
vumo, padorumo, tvarkingu
mo. Pornografija, narkotikų 
vartojimas, t inginiavimas, 
chuliganizmas, atrodo teis
muose baudžiami daugiau 
negu la ' .'uose vakaruose. Tik 
krašto .įonės kažkodėl vis-
vien žiauriai kenčia nuo 
bev k kasdieninių antpuolių, 
y p a . t ik in t ie j i . Kažkodė l 
v a g y s t ė s g y k l o s e bei 
parduotuvėse, net ir apsau
gotuose gamtos rezervatuose^ 
vyksta lyg įs ta tymų nebūtų. 
Kažkodėl t enka girdėti iš ten 
gyvenusiųjų, kad lytiniai nusi
kaltimai bei narkotikų varto
jimas yra sparčiai pl intant is 
reiškinys, nors tokios Statis
tikos nevedamos, nes šios 
problemos oficialiai neegzis
tuoja. 

Kodėl t a s auklėjimas toks 
neefektingas? Vadovėliai tik
rai puikūs auklėjimo atžvilgiu. 
Bet gal sistema padaro tik 
vieną pagrindinę klaidą auklė
jime, kurios svarbą visi auklė
ti sugebantys tėvai supranta : 
auklėjimo efektingumo pagrin
dai y r a griežtas nuoseklumas, 
tęstinumas ir pasit ikėjimas. 
Reiškia auklėjimas turi turėti 
pagrindą, kuriuo jis visas 
galėtų remtis, nedaran t išim
čių. Dėlto esminiai svarbu, kuo 
remiasi visas auklėjimas, nes, 
jei n e p a k a n k a m a i plačiu 
pagrindu, a smuo dažna i atsi
du r i a n e i š s p r e n d ž i a m u o s e 
konfliktuose, kurių dažnas 
pasikartoj imas jį prives prie 
sociopatologinių elgesių. 

Sovietinėje sistemoje vals
tybė pas ta ty ta Dievo vietoje. 
Jei kur kyla sąžinės konflik
tas, k laus imas — visuomet 
sprendžiamas valstybės nau
dai. Kadangi valstybė nėra 
pakankamai pla tus pagrin
das apimti visą žmogaus gyve
nimo realybę, jos p a s t a t y m a s 
šioje vietoje dažnai žmonėms 
s u k u r i a r i m t u s s ą ž i n ė s 
konfliktus. Dažnai valstybės 
interesas vienas, o žmogiškas 
— kitas ir žmogus lieka 
nuskriaustas . Kai žmonės 
vieni kitus dažna i skriaudžia 
dėl valstybės naudos . I valsty
bę p radedama žiūrėti, kaip 
į žmonių teriotoją, i r p ražūna 
p a s i t i k ė j i m a s v a l s t y b e . 
Valstybė pas idaro priešas, 
prieš kurį teisėta g int is ka ip 
t ik į m a n o m a , n e b ū n a n t 
pagautam. Todėl Sov. Sąjun
goje paplitusi nelegali speku
liacija ir vogimas iŠ gamyklų 
bei parduotuvių. Žmonės skai
to, kad tai n e vagystė, o eko
nominis lyginimas. Nepake-
liantieji šių ir kitų sąžinės 
konfliktų imas i svaigalų užsi
miršimui. Blogybės nesustos 
plėstis, kol jų priežastys nebus 
panaikintos. 

Gub. Cuomo p lane nekal
bama apie jokį pagrindą 
vertybiniame auklėjime. Tik 
pasakoma, kad jis nebūtų reli
ginis. Bet ne įmanoma jokio 
pagrindo neturėti ir tuo pačiu 
auklėti. Jei pag r indas nebus 
religinis, jis bus ekonominis, 
palenktas a r b a savo, a rba 
darbdavio valiai . Tuomet sąži
nės konfliktui iškilus ir vėl 
asmuo nukentės. Jei bus „civi-
linis-patriotinis", ka ip bus 
sprendžiami konfliktai ta rp 
asmens ir valstybės? 

Ka ip bus d e f i n u o j a m o s 
vertybės? P a g r i n d a s nulemia 
ver tybių de f in i c i j a s . J e i 
Cuomo rimtai ka lba apie 
pagarbą asmeniui ir atsako
mybę žmonėms, jis kalba apie 
Dievą kaip pagrindą. Bet jei 
tai nedefinuojama iš anksto, 
klausimas, kokius pagr indus 
mokytojai pasir inks, juo la
biau, jei jiems pasakyta veng
ti religinio. Ar negrės vals
tybinis totali tarizmas? 

a.j.z. 

Baigiasi vasaros linksmybės, ir 
vėl a te ina rudens darbai ir 
rūpesčiai. Žinoma, plačioji visuo
menė tų rūpesčių nė nejaus. 
Rūpesčiai bus kultūros darbuo
tojams ir įvairių renginių rengė
jams, šiuo atveju „Margučiui" ir 
Petrui Petručiui. Susigalvojo P. 
Pet rut is Chicagos kultūrinių 
renginiu sezoną pradėti ir pradėti 
ne šiaip sau su kokiu koncertėliu, 
bet su dideliu renginiu. Tad ir 
susigalvojo iš Clevelando net 
„Čiu r l ion io" ansamblį atsi
kviesti. O buvo laikai, seni ir geri 
la ikai , kai „Čiurlionio" an
samblio koncertams beveik visos 
salės buvo permažos. Dabar ir 
„Čiurlionio" ansamblis koncer
tuos Jaunimo centro salėje. 

Po Clevelando koncerto tuojau 
buvo ansamblio išvyka į Chicagą. 
Pirmajam koncertui j Chicagą 
ansamblį kvietė „Margutis" . 
Koncertas buvo rengiamas Civic 
Operos salėje 1950 m. balandžio 
16 d. Taigi praėjo jau daugiau 
kaip 36 metai nuo pirmojo 
„Čiurl ionio" koncerto. Prisi
mindamas tą pirmąjį „Margučio" 
rengtą koncertą, kreipiaus į Oną 
Mikulskienę, kuri yra ansamblio 
siela, kokie jos prisiminimai apie 
ansamblio įsikūrimą Amerikoje 
ir pirmąjį koncertą Chicagoje. 

— Beveik ka r tu p radė jome 
imigrantų gyvenimą Clevelan-
de . Kokie J ū s ų prisiminimai iš 
p i rmųjų dienų ir ansambl io 
į s ikūr imo Clevelande? 

— Čiurlioniečių I-ji grupė su 
ansamblio vadovu komp. Alfonsu 
Mikulskiu iš Vokietijos atvyko 
pastoviam gyvenimui į Cleve-
landą 1949 m. birželio 17 d. Iš pat 
pirmųjų dienų jautėmės labai 
gerai, nes buvome laukiami, 
šiltai priimti, globojami, ypa
tingai ankstyvesnės emigracijos 
lietuvių. Žinoma, kaip ir visiems 
buvo nemažas rūpestis, kaip pra
dėti gyventi, kaip įsikurti. O an
samblio vadovui buvo svarbiau
sias ir didžiausias rūpestis kuo 
greičiausiai sudaryti gerą an
samblio sąstatą. 

— Ansambl iui vos spėjus su
š i l t i k o j a s š i a m e k r a š t e , 
p r a s i d ė j o j o k o n c e r t a i i r 
g a s t r o l ė s . Ką iš tų d i e n ų 
p r i s imena te? 

— „Čiurlionio" ansamblio I-jį 
koncertą rengė „Margutis". Pa
grindiniai rengėjai buvo ad
vokatas Antanas Olis (kuris taip 
pat buvo ir muzikas) ir Vladas Vi-
jeikis. Tai buvo „Čiurlionio" an
sambl io gastrol ių pradžia 
Amerikoje. 

Labai gaila, kad neberadome 
„Margučio" įsteigėjo kompo
zitoriaus Antano Vanagaičio. 
Man teko jį pažinti dar Kaune, 
kai jis vadovavo Šaulių sąjungos 

JUOZAS ŽYGAS 

centr in iam chorui 1924 m., 
kuriame aš labai trumpai dai
navau. Tai buvo mano kaip 
choristės karjeros pradžia. Mūsų 
keliai greit išsiskyrė. 1925 m. aš 
išvažiavau į Klaipėdą — kon-
servatorijon, o komp. Ant. Vana-f 
gaitis iškeliavo į Ameriką. Jį 
prisimenu kaip draugišką, links
mą ir gerą choro vadovą. Labai 
gaila, kad nebeteko susitikti. O 
mudu su velioniu Alfonsu Mi
kulskiu besiruošdami kel t is 
Amerikon, neabejojame, kad 
mus, čiurlioniečius, pasi t iks 
komp. Antanas Vanagaitis, o mes 
ruošėmės padainuoti j am jo 
sukurtą „Vėjužėlį". Deja, mūsų 
dainuoto „Vėjužėlio" komp. A. 
Vanagaitis nebegirdėjo... Kon
cer tas vyko Civic Opera 
House salėje, kurioje yra 4,000 
sėdimų vietų — salė buvo per
pildyta. Labai daug žmonių 
sugrįžo į namus, negavę į kon
certą bilietų. Po koncerto laik
raščiuose rašė, kad reikėjo dar 
mažiausiai 2000 vietų. 

Valandą prieš koncertą ir mes, 
čiurlioniečiai, labai spraudėmės 
tarp žmonių, kad patektumėme į 
salę. Ta proga „Čiurlionio" an
samblio vad. A. Mikulskis dairėsi 
prie teatro durų savo bičiulių, 
kuriems buvo pažadėjęs bilietus 
koncertui. Ir staiga pamatė 
gailiai verkiančią mergaitę. Jis 
užklausė: „Mergyte, ko tu taip 
verki?" — o ji sako pro ašarėles: 
— ...„Tėveliai ir visa mūsų šeima 
važiavome taip toli, toli, kad 
p a m a t y t u m e „Čiu r l ion io" 
ansamblį, o dabar turime grįžti 
nematę, nes nėra bilietų..." A. 
Mikulskiui pagailo tos verkian
čios mergaitės..Turimus bilietus 
atidavė jai, sakydamas: „Mažyte, 
imk tuos bilietus, eik ir matyk 
„Čiurlionio" ansamblį". Kokia 

. Jąiminga buvo tą mergaitė. 

— A r tik ne „Margut is" buvo 
vienas iš pirmųjų pradė jęs 
organizuot i ansambl io gast
roles. Kokie J ū s ų prisiminimai 
ir įspūdžiai? 

— Po 6 savačių labai inten
syvaus darbo „Čiurlionio" an
samblis buvo pasiruošęs pir
mosioms gastrolėms. „Margutis" 
buvo pirmutinis kvietėjas rengia
mam koncertui, kuris įvyko 1950 
m. balandžio 16 d. Kaip minėjau 
anksčiau, koncertas vyko Civic 
Opera House. * Mūsų visų 
maloniam nustebimui scena buvo 
papuošta stilizuotais lietuviškais 
žirgeliais, o vėliau atsirado ir vėjo 
malūnas, prie kurio buvo malonu 
dainuoti apie melniką. Pro
gramos leidinys buvo nuostabiai 
gražiai iliustruotas „Čiurlionio" 
ansamblio nuotraukomis. Ant 
viršelio meniškai nupiešti dveji 

vartai, padabinti žirgeliais — lyg 
laukią ateinančiu čiurlioniečių. 
Tai buvo gražūs, „Čiurlionio" 
ansambliui nepamirštami, dail. 
Vlado Vijeikio darbai. Ir bendrai 
iš visų koncerto rengėju jautėme 
didelę brolišką meilę. 

— „ M a r g u t i s " i r vėl rengia 
„Čiur l ion io" a n s a m b l i o kon
certą . Ką g a l ė t u m ė t e pa saky t i 
ap ie „Margutį" i r j o reng iamus 
konce r tu s? 

— „Margutis" vėl rengia kon
certą š.m. rugsėjo 20 d. Man 
asmeniškai labai malonu, nes be* 
galo daug , d a u g b rang ių 
nepakartotinų prisiminimų yra 
mano atmintyje, kurių neįma
noma čia suminėti . Šiam koncer
tui stengiamės pasiruošti kuo ge
riausiai. Tik labai bus liūdna, 
kad pasigesime mūsų trijų didžių
jų vyrų: „Margučio" įkūrėjo — 
komp. A n t a n o Vanaga ič io . 
„Čiurlionio" ansamblio įkūrėjo 
Alfonso Mikulskio ir I-jo koncerto 
rengėjo adv. Antano Olio. 

— J ū s d a u g d a r b o ir š i rdies 
įdėjote p o p u l i a r i n d a m a kank
lių muziką. Kokioje padėty je 
š iuo metu y r a J ū s ų vadovau
j a m a s kank l ių o rkes t rė l i s i r 
koks j a u n i m o d ė m e s y s j a m 
rodomas? 

— Mano širdžiai maloni tema 
kalbėti apie kankles. 1933 m. 
išmokau kankliuoti iš velionio A. 
Mikulskio (dar nebuvome vedę), 
daugiau n e b e s i s k i r i u su 
k a n k l ė m i s . Ta ig i p a m i l a u 
kankles ir todėl mūsų bočių 
kanklių muzikos garsai teikia 
man dž iaugsmo, paguodos, 
lydėdamos m a n e visą mano 
gyvenimą. 

Šiuo metu dar tebevadovauju 
"Čiurlionio" ansamblio orkest
rui, kuris susideda iš 10 kankli
n inkų. Nuo 1965 m. t u r i u 
privačią kanklių muzikos studiją. 
Kankl in inka i , baigę studiją, 
dažniaus ia i pr i s i jungia prie 
„Čiurlionio" ansamblio orkestro. 

Džiaugiuosi, kad baigusiųjų 
kanklininku tarpe yra tokių, 
kurie pamilsta ir nebesiskiria su 
kanklių muzika. Šiuo metu studi
joje turiu 6 studentus: 2 berniu
kus ir 4 mergaites (8-16 metų am
žiaus). Mano mokinės nuolat 
dalyvauja mokyklų parengi
muose ir kituose renginiuose, 
pagal savo išgales atlikdamoš 
lietuvių muzikos kūrinius, sukur
tus tautiniais motyvais, teikian
čius estetino pasigrožėjimo ne 
vien lietuviams, bet ir svetim
taučiams. Kai kurios studijos 
alumnės - kanklininkės su kon 
certais aplankė Australiją, Bra
ziliją, Argentiną, Kolumbiją, 
Venecuela, Urugvajų. Vokietiją, 
K a n a d ą ir d a u g Amer ikos 
miestų. 

Tad ši studija plačiai paskleidė 

Ona Mikulskienė — kanklių muzikos mokytoja. 

mūsų tautinės muzikos grožį, 
kur is svetimųjų muzikologų, 
kompozitorių bei muzikos kritikų 
yra ypat ingai aukštai verti
namas, kaip iškilus liaudies 
meno kultūringas pristatymas 
scenoje ir kanklių skambesys. 
kaip nepalyginamas su jokiu kitu 
muzikos instrumentu savo žavia 
tonų spalva. Šį miela darbą dir
bu su meile, kantrybe ir 

' ištverme. Tik labai pasigendu ve 
lionio Alfonso Mikulskio, jo 
kompozicijų kanklėms. 

— I š a s m e n i š k ų pasikal 
bėjimų su J u m i s žinau, kad 
J ū s ų d i d e l i s r ū p e s t i s y r a 
muziko Alfonso Mikulskio mu
zikinio pal ikimo sutvarkymas. 

— Kompozitoriaus Alfonso 
Mikulskio muzikinis palikimas 
y ra labai didelis. Leidimu 
rūpinasi susidarę specialūs komi
tetai. Yra suplanuota Alfonso 
Mikulskio visą muzikine kūryba 
išleisti trijose knygose. I-ji knyga 
spaudai jau paruošta ir tikimės 
rudeni sulaukti . Antrajai ir 
trečiajai knygai jau daug darbo 
įdė ta , bet de! laiko stokos 
išleidimas truputi užtruks. ne< 
visi talkininkai aktyviai reiškia 
si muzik in iame ir visuo
meniniame gyvenime. 

„Čiur l ion io" ansamblis da r 
nepaseno , bet yra gyvas i r 
k ū r y b i n g a s v i e n e t a s . Be
l aukdami jo gastrolių, laiku 
aps i rūp ink ime bilietais, kad 
neišeitų ka ip minėtai mergai
tei, kur i negavo bilietų. 

Š V I T I N T A S M A I S T A S 
Šiomis dienomis vyksta arši 

kova dėl maisto švitinimo, kad 
jis negestų. Gamintojai teigia, 
jog tose dozose. kuriose mais
tas švi t inamas jame nelieka 
jokios radiacijos. O radiaci ja 
daug efektingiau suna ik ina 
vabalus, bakterijas ir parazi
tus, kaip tr ichina negu daba r 
beveik visuotiniai vartojamos 
cheminės priemonės. Food 
and Drug Administration. kuri 
prižiūri vaistų ir mais to 
nekenksmingumą, žada atei
nančių metų balandžio mėnesį 
p a t v i r t i n t i š v i t i n i m ą k a i 
k u r i e m s v a i s i a m s b e i 
daržovėms, o t a ip pat ir kiau
lienai bei vištienai, kad apsau
gojus ją nuo saJmonellų. nuo 
kurių mirš ta po 2.000 asmenų 
kasmet. 

Tačiau protestuotojai sako, 
kad švit into maisto valgymo 
pasėkos toli gražu d a r neiš
tirtos ir šio proceso saugumas 
visai nežinomas. Jie pr imena 
taip pat. kad švitinimo dar
bas ir darbininkams pavo
jingas. Nežiūrint to, kad 
švitintame maiste nelieka 
radiacijos, šis procesas išardo 
maisto cheminius junginius, 
kad gali jame suformuoti nuo
dus, galinčius, at i t inkamose 
dozose. sukelti vėžį. Švitinimo 
palaikytojai teigia, kad ir viri
mas taip gali veikti. Bet daba r 
protes tuotojų d idž i aus ios 
pastangos skiriamos tam. kad 
švitintas mais tas mažiausiai 
būtų aiškiai pažymėtas, kad 
pirkėjas žinotų, kai toki perka. 

SU PALAPINE 
Į KALEVALĄ 

G R A Ž I N A K R I A U Č I Ū N I E N Ė 

Laimei sutikome keturių asmenų šeimą grįž
tan t . Papasakojo, kad prie didžiausios pušies 
ne įmanoma prieiti, nes prieš tai esantis upelis labai 
patvinęs , tiltelis po vandeniu. J ie iš paskutiniųjų 
bandė. Tai liudijo jų dumblini ir šlapi rūbai, o viena 
batus rankoje nešėsi. Dar kiek paklampoję pasuko
me a tga l ir mudu. Šį kar tą pasivaikščiojimas nebu
vo laba i nuotaikingas, t a d nedelsdami grįžome į 
Copper Harbor šviežios ir rūkytos žuvies nusipirkti, 
nuota ika i pragiedrinti. 

„ T e r v e n t u l o a ! " 

P a v a k a r e palapines s ta tėmės ant Superior eže
ro kranto , McLain vals tybiniame parke. Šis parkas 
gražus ir švariausias, kur bet kada mums teko apsi
stoti. Numatydami , kad festivalio proga daug gali 
suvažiuoti stovyklauti, vietas užsirezervavom ti 
anksto . Parkas tik 12 mylių nuo Hancock miesto, 
kur iame yra vienintelė suomių kolegija pasaulyje 
(Žinoma, neskaitant Suomijos). Ten šią vasarą vyks 
keturių dienų suomių festivalis, kurio tema ..didžioji 
Kalevala". 

P r i m a s suomių festivalis Amerikoje įvyko prieš 
trejus metus Minnesotos valstijoj, jame dalyvaujant 
šešiasdešimt penkiems asmenims . Po metų antras 
festivalis Fitchburg, Mass. , sutraukė jau tris šimtus 

dalyvių. Dar po metų Hancock mieste susirinko apie 
penki tūkstančiai . 

Atvykome ir mes p i rmiaus i a į registracijos 
rašt inę anksč iau užsakytų bilietų pasiimti. Čia 
sužinojome, kad a t idarymo ceremonijų vieta pakeis
ta. Festivalio rengėjai nebuvo numatę tokio gau
saus dalyvių skaič iaus , ta i paskut inę minutę dalį 
ceremonijų turėjo perkelti į mies to sporto areną. 
Patikrinę žemėlapį, nuskubėjome. Salė pilna 
žmonių, vos gavom vietos ats isėst i . Po pusvalan-
džio oficialus a t ida rymas . 

Maršui grojant, su vėl iavom įžygiavo įvairių 
miestų suomių grupių a t s tova i ir taut inių šokių 
grupės. Sugiedoti Suomijos ir J A V himnai . Sukalbė
ta malda . Pr is ta tyt i garbės svečiai, kurie t rumpai 
pasveikino susir inkusius . J ų t a rpe buvo ir Michi-
gano valstijos gubernator ius J ames Blanchard, 
kuris savo sveikinime pabrėžė didžiulį suomių 
imigrantų įnašą šios valsti jos pramonei bei kultū
rai. Paminėjo ir Kalevalos įnašą pasaulinei literatū
rai. Pvz. poetas J. W. Ix>ngfellow rašė poemas „Hia-
w a t h a " ir „Evange l inę" įkvėptas šio suomių epo. 

Pagr ind inė kalbėtoja dr. Marsha Penti pasi
džiaugė gausiu dalyvių skaičiumi, prisiminė dienas , 
kada buvo „gėda" pris ipažint i esant suomiu, 
paminėjo pirmuosius imig ran tus , kurie sunkiai dir
bo vario kasyklose. Žodžiu, a t idarymo ceremonijos 
bei sveikinimai ir kalbos m a ž a kuo skyrėsi nuo 

. panaš ių lietuviškų sąskrydžių, tik tautybė kitokia. 
Paminėt inas tik vienas sk i r tumas . Beveik po 
kiekvienos kalbos, choras pada inuodavo porą dainų 
a rba tautinių šokių grupės pašokdavo. Toks paįvai
rinimas t ampr i au išlaikė klausytojų dėmesį ir 
kalbos nenusibodo. 

Kai kurie taut inia i šokiai panašūs į l ietuviškus, 
tik kiek lėtesni, mažiau sudėtingi . Poros dainų melo

dijos panašios i rusiškas. Nenuostabu nes ir šis 
kraštas eilę metų tempi' caro jungą, beveik prarado 
tautinį savitumą, savo kalba Devyniolikto šimtme
čio pradžioj suomių kalba tik religiniai raštai tebu
vo. Išsilavinusieji vartojo švedų kalbą, kuri ta ip pat 
buvo vartojama mokyklose ir universitetuose. Bet 
prieš 150 metų, kai Elias Ix»nnot išspausdino 
Kalevalą, dainius Vainamoinen tapo taut inio 
atgimimo simboliu. 

Ga l ą K a l e v a l a 

Alan Dundės yra pasakęs: . .Tautosaka yra 
pamatinis būdas visuomenei save surasti ir supras
ti". Tad lengva suprasti, kodėl Kalevala turėjo tokią 
didelę įtaka suomių tautai. £is eiluotas veikalas, 
tiksliau sakant, tautinis epas. apimant is laikotarpį 
nuo žemės atsiradimo iki krikščionybės laikų. 
..sulipintas" iš daugelio senų padavimų, legendų, 
burtų bei dainų. J o autorius Elias Lonnrot. netur
t ingų tėvų sūnus, nuo mažens pasižymėjo savo 
godumu knygoms. Sakoma, penkerių metų būda
mas , jau mokėjo skaityti, o šešerių — atmint inai 
mokėjo visą katekizmą. Tai atkreipė dėmesį vietinio 
kunigo, kuris jį skatino toliau mokytis. 

Pradžioj jam mokykloje buvo sunku, nes 
nemokėjo švediškai, tačiau greit išmoko ir įvairių 
stipendijų dėka baigė mokslus. Atrodo, tautosaka jį 
visą hūką domino, nes filosofijos magistro temai 
pasirinko suomių mitologiją, o baigęs mediciną, 
doktorato tezėje aprašė suomių magišką mediciną. 
Šešias vasaras, kiek galėdamas rasti laiko nuo 
gydytojo pareigų, keliaudavo po įvairius Suomijos 
kaimus, r inkdamas liaudies dainas, burtus kerus, 
vestuvių papročius, tautosaką. Dalį surinktų dainų-
mitų atspausdino 1829 m., 1830 m. ir 1831 m., bet 
nesisekė parduoti. 

(Bus daugiau) 
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TARPTAUTINĖ 
MOTERŲ 

KONVENCIJA 
Kiekvienais metais Lietu

vių moterų klubų federacijos 
pirmininkės yra kviečiamos j 
General Federation of Wo-
men's Clubs konvencijas su 
balsavimo teise, šiais metais 
tokia konvencija vyko bir
želio 1-6 d., Cincinnati, Ohio. 
LMKF-jai ir Pabaltijo Moterų 
tarybai atstovavo pirm. Aldo
na Naokaitė-Pintsch. Konven-
cijon mūsų atstovė nusivežė 
įvairių leidinėlių pavergtos 
Lietuvos aktualijomis. LMKF 
yra giliai dėkinga Lietuvių 
informacijos centro direkto
riui kun. K. Pugevičiui ir 
Lietuvių Bendruomenei už 
paaukotą informacinę medžia
gą-

Cincinnati konvencija buvo 
labai darbinga, įvairi. Daly
vavo virš 1,000 registruotų 
atstovių, daug svečių. 

Bi rže l io 1 d., pirm. A. 
Pintsch atvykusi vakare, 
dalyvavo puošniame Ohio mo
terų federacijos baliuje. 

Bi rže l io 2 d. įvyko kon
vencijos oficialus atidarymas. 
Į salę buvo įnešamos visų 
valstybių vėliavos. Atstovės 
lydėjo savo valstybės vėliavą 
į skirtą vieta. Pir. A. Pintsch 
sekė nepriklausomos Lietuvos 
vėliavą, kurią prieš keletą 
metų buvo parūpinusi a.a. G. 
Žilionienė. Visos vėliavos 

. laikomos GFWC būstinėje, 
l Washington, D.C., Amerikos 
• civilinio karo 12 uniformuotų 
* karių iškilmingai saliutavo ir 
• priėmė vėliavų paradą. Po 

invokacijos. Amerikos himno, 
vėliavos priesaikos, išeinanti 
3FWC pirmininkė Mrs. Win-
?ert iškilmingai atidarė kon
venciją, pristatė garbės svečių 
stalą ir pakvietė prelegentą 
VIr. Owen B. Butler, buv. 
direktorių Proctor & Gamble. 

Po pietų buvo laiko apžiū-
-ėti įvairių. įdomių gaminių 
parodą. Po to sekė darbo šeši
os, pokalbiai, diskusijos. 
Dakare kalbėjo senatorius 
^obert Dole. Jo kalba buvo 
\merikos vidaus ir užsienio 
Dolitikos aktualijomis. Mūsų 
itstovė turėjo progos susitikti 
;u senatorium. -Jis priminė 
urjs daug reikalų su Pabalti-
o pavergtų tautų atstovais, ir 
esąs gerai susipažinęs su 
Pabaltijo byla 

Vakarienės vyko bene devy
niose salėse. Mūsų atstovė 
pasirinko tarptautinių klubų 
vakarienę. 

B i r že l io 3 d. vėl nuo pat 
ryto įvairūs posėdžiai, semi
narai. Priešpiečių metu kal
bėjo Amerikos prezidento 
patarėjas John Lenchowski. 
Jis kalbėjo apie marksistinę 
ideologiją, apie Sovietų sie
kimus. Sovietai nori be karo 
užimti visą pasaulį: Amerikos 
jie nebijo, nes yra papratę, 
kad Amerika neateis į pagal
bą svetimiem kraštam. Sovie
tai labiausiai bijo kritikos ir 
teisybės, nes tai juos labai 
kompromituoja ir atskleidžia 
jų veidmainiškumą. Prelegen
tas pabrėžė, kad turime nenu
stoti pasauliui skelbę teisybę 
apie Soviet inę sistemą. 
Vakare dar įvyko priėmimas 
Saks Fifth Ave. krautuvėje. 
Tarp perėjimų buvo įrengti 
įvairių valgių bufetai, vynas, 
šampanas . Kas norėjo galėjo 
mieruotis madingus drabu
žius, kailius. Iš čia atstovės 
dar nuvyko į tarptautinių 
klubų atstovių priėmimą 
išeinančios GFWC pirminin 
kės Mrs. Wingert kamba
riuose. Mūsų atstovei vėl teko 
prisistatyti, aiškinti apie lietu
vių moterų veiklą, tikslus. 

B i rže l io 4 d. ryto kalbėto
jas buvo R. Simmon8. Jis įdo
miai kalbėjo apie mankštos 
svarbą, apie dietos prob
lemas. Šios dienos priešpie
čiai buvo skirti tarptautinių 
klubų, bei federacijų atsto
vėms, l ietuvėms ši diena 

labai svarbi. Pirm. A. Pintsch, 
pasipuošusi tautiniais drabu
žiais, kalbėjo lietuvių moterų 
klubų federacijos ir Pabaltijo 
moterų tarybos vardu. Ji 
pabrėžė, kad šių suminėtų 
moterų organizacijų tikslas 
yra kalbėti pasauliui apie 
pavergtų tautų — Lietuvos, 
I>atvijos ir Estijos — sunkią 
būklę, troškimą išsilaisvinti iš 
Sovietinės okupacijos, skelbti 
pasauliui neteisėta Pabaltijo 
kraštų okupaciją. Nežiūrint 
žiaurių bausmių, Iietuvoje 
vyksta rezistencinė kova. 
lietuvės moterys išeivijoje 
stengiasi šią kovą moraliniai 
palaikyti. Kiekvienas lietuvių 
moterų klubas turi sąrašą 
Lietuvoje kovojančiųjų už 
žmogaus teises. Moterų klu
bai siunčia laiškus disiden
tams, kalinamiems Sovie
t i n i u o s e g u l a g u o s e , 
psichiatrinėse ligoninėse, tiks
lu juos paguosti, moraliai 
paremti kovoje už laisvę. 
Pirm. A. Pintsch kreipėsi į 
gausią auditoriją, prašydama 
moralinės paramos, pritari
mo, kovojantiems už savo 
krašto laisvę. Ji prašė gali
momis progomis aiškinti savo 
jaunimui, kad Sovietų oku
puotos Pabaltijo tautos dar 
egzistuoja, turi savo kalbą, 
kovoja už savo teises. Ji 
išreiškė pasipiktinimą Sovie
tais, kad jie uždelsė savo pilie
čiams pranešti apie Cher-
nobyl io ka t a s t ro f ą . Su 
nusivylimu priminė, kad 
Amerikos spauda savo žemė
lapiuose išvengė parodyti 
lietuvą, kurią irgi pasiekė 
atominiai debesys. Atrodo, 
kad Amerikos spauda igno
ruoja prezidento nepripaži
nimą neteisėtos Lietuvos oku
pacijos, ir braukia Lietuvos 
vardą iŠ savo žemėlapių. 

Tarptautinių klubų delega
tėms buvo leista kalbėti tik po 
dvi minutes. Pirm. A. Pintsch 
kalba auditorijai padarė įspū
dį. Po visų kalbų dažnas ją 
kalbino, daugiau klausinėjo 
apie Pabaltijį, fotografavo. 
Visiems patiko tautiniai rū
bai, gintarai. Nelengva buvo 
mūsų atstovei vienai atsaki
nėti į visus klausimus, dalinti 
informaciją apie pavergtos 
Iietuvos būklę, gerai repre
zentuoti lietuvę moterį. 
Pirmininkei A. Pintsch visa 
tai pavyko atlikti sėkmingai 
ir LMKF už tai jai reiškia 
padėką. 

Toliau, sekė balsavimas. 
Nauja GFWC pirmininke 
išrinkta Mrs. Phyllis Roberts. 
Po balsavimų dar įvyko t a r p 
tautinių klubų atstovių 
susirinkimas, į kurį atvyko 
n a u j a i i š r i n k t a GFWC 
pirmininkė. Čia buvo svarsto
mi įvairūs reikalai, būtent 
rengimas kitais metais t a r p 
tautinės dienos, ar kviesti 
kiekvieną tautinę grupę su 
savi ta programa, parodų 
ruošimas, apie leidinį apibū
dinantį įvairius kraštus ir t.t. 

Konvencija tęsėsi dar dvi 
dienas, bet A. Pinsch ilgiau 
negalėjo dalyvauti. turėjo 
grįžti namo. Sekančiais 
metais tarptautinė moterų 
konvencija įvyks San Diego 
Kalifornijoje. 

Reikia pripažinti, kad lietu
vių moterų išėjimas į t a r p 
tautinę viešumą, dalyvavi
mas pasaulinėse konvencijose 
su stipria informacija apie 
Sovietų nusižengimus žmo
gaus teisių principams, apie 
jų apgaulingą ir veidmainiš
ką propagandą savitai talki
na mūsų veiksniams siekiant 
Lietuvos išsilaisvinimo ir 
nepriklausomybės, ir neabejo
tinai moraliai padeda paverg
tos Iietuvos disidentams, 
persekiojamiems Lietuvoje, 
kalinamiems sovietiniuose 
kalėjimuose. . D 

—• l.n 

Aldona Noakaitė-Pintsch — Lietuvių Moterų klubų federacijos ir 
Pabaltijo Moterų tarybos pirmininkė. 

Lietuvių moterų 
klubų federacijos 

pirmininkė 
1984-1987 metų kadencijai 

lietuvių moterų klubų fede
racijos (LMKF) pirmininke iš
rinkta Aldona Noakaitė-
Pintsch. I LMKF A. Pintsch 
įsijungė 1972 m., kai jau buvo 
baigusi Hunter College New 
Yorke, kur studijavo vokiečių, 
prancūzų kalbas. Bostone, 
Simmons kolegijoje įsigijusi 
Master of Iibrary Science 
laipsnį. Po šių studijų ji 
apsigyveno New Jersey valsti
joje, kur pradžioje moky
tojavo gimnazijoje, vėliau 
buvo bibliotekininkė valstybi
nėje bibliotekoje. Čia ji studi
jas tęsė toliau Rutgers univer
sitete, įsi gydama Master of 
Arts laipsnį iš vokiečių kal
bos ir literatūros. Po to ji 
perėjo dirbti į kolegijos biblio
teką, kur užsitarnavo stažis-
tės (tenure) titulą. Cia ji 
susipažino su dr. Klaus 
Pintsch ir su juo sukūrė šei
mą. Augina du savo maža
mečius vaikus Matą ir Moni
ką. Š iuo metu ji y ra 

LIETUVIŲ 
KALBOS 

JUOSTELĖS 
Jau pagamintos juostelės 

prie Danguolės Tamulionytės 
vadovėlio „lietuviais norime 
ir būt". Juostelių komplektą 
sudaro dvi juostelės po 45 min. 
ant kiekvieno šono. Viso 3 vai. 
laikas. Tekste — žodžių ištari
mas, gramatika, klausimai ir 
atsakymai, skaitymai. Keletas 
dainų, giesmių ir poezijos, iš 
viso 30 pamokų. Kiekviena 
pamoka atskirta muzikos 
gabalėlių tai liaudies instru
mentų muzika, „Kiškučių pol
ka". Komplekto kaina 15 dole
rių. 

Vadovėlis ir juostelės tinka 
lietuviškai besimokantiems. 
Pradedantiems ir pažengu
siems. Tai didelė pagalba stu
dentui ir mokytojui. Pasiryžę 
išmokti lietuvių kalbą gali 
mokytis ir namuose. Iman-
tiems už akių dėstymo metodu 
kursą taip pat galės pasi
naudoti juostelėmis ir vado
vėliu. 

Juosteles ir vadovėlius gali
ma gauti Liet. Bendr. Švie
timo taryboje, 5620 South 
Claremont Ave., Chicago, 111. 
60636. Rytiniame JAV pakraš
tyje — Philadelphijoje. kur tos 
juostelės gaminamos pas B. 
Krokį 1124 Hedgerow La. 
Philadelphia, PA 19115. 
Galima užsakyti tel. 215— 671-
0397 

B. Krokys 

viceprezidentė ir partnerė 
elektroninių komponentų 
pardavimo bendrovėje, kuri 

prekiauja su panašiomis 
bendrovėmis Europoje, Toli
muose Rytuose, Šiaurės 
Amerikoje. 

A. Pintsch nuo pat jaunų 
dienų yra skautė, vėliau New 
Yorko skaučių tuntininkė; ėjo 
įvair ias skaučių vadovės 
pareigas. Gyvendma Provi-
dence, R L, įkūrė skaučių 
draugovę. Studentavimo lai
kais priklausė lietuvių stu
dentų sąjungai, Korp. Neo-
L i t h u a n i a k o r p o r a c i j a i . 
Niekad neatitolo nuo lietu
viškos visuomeninės veiklos. 
Mokytojavo lietuvių šešta
dieninėse mokyklose New 
Jersey ir New Yorke. Jos 
mažamečiai Matas ir Monika 
dabar lanko New Yorko Mai
ronio šeštadieninę mokyklą, 
yra trikalbiai — laisvai kalba 
lietuviškai, angliškai ir vokiš
kai. 

Įstojus į lietuvių Moterų 
klubų federaciją, keletą 
kadencijų ėjo ir Pabaltijo 
Moterų tarybos pirmininkės 
pareigas rotacijos būdu. Yra 
viena iš steigėjų LMKF klubo 
New Jersey, kuriam keletą 
metų primininkavo. 1984 m. 
visuotiname LMKF atstovių 
suvažiavime išrinkta pasau
linės lietuvių moterų organi
zacijos — Lietuvių moterų 
klubų federacijos pirmininke, 
o 1986 perėmė Pabalti jo 
Moterų tarybos pirmininkavi
mą. 

- LB. 

CLASSĮFJID GUlPg 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS 

d a r b a m s remt i gautos aukos nuo 
1986.VI.5 ligi 1986.VIII.5 

St. Petersburg $2,000.00: JAV Lie tuvių R. 
Katalikų kunigų vienybė (tikybos 
vadovt-liui „Jėzus su mumis" išleisti). 

$600.00: kun. Jonas Pakalniškis, 
Brooklyn. N.Y. 

Po $500.00: prel. Jonas Balkūnas, 
St. Petersburg Beach. FL; kun. An
tanas Grigaitis, Amsterdam. N.Y.; 
William J. Markalonis. Reynolds-
ville, PA. 

$400.00: Jonas ir Malvina 
Klivečkos, Woodhaven, N.Y. 

PO $250.00: kun. Matas Čyvas, 
Albany, N. Y.; kun. Antanas Rubšys. 
Knox. N.Y. 

Po $200.00: kun. Jonas Butkus, 
Hot Springs, AR; kun . Juozas 
Pragulbickas, Elizabeth, N.J . 

$160.00: kun. K o n s t a n t i n a s 
Gulbinas, OFM Cap., Vokietija. 

$106.00: prel. J. Bertašius. Win-
nipeg. Manitoba. Kanada. 

Po $100.00: kun. Alfonsas 
Babonas. Detroit. MI: kun. Jonas F. 
Bernatonis, E. Wanenham, MA; 
Juozas ir Birutė Briedžiai, Chicago, 
IL; Bronė Čižikaitė. Chicago. IL: kun. 
St. Gaidelis . S.J., Aus t ra l i ja : 
Leopoldas ir Paulina Heiningai, 
Detroit, MI; kun. Albinas Janiūnas, 
Lavvrence. MA: Jonas Kačkelis. Nor-
thampton. MA: Simo Kudirkos šaulių 
kuopa, Richmond Hill, N.Y.: Juozas 
ir Izabelė Laučkos. Bethesda. MD: 
Lietuvos vyčiai. Oak Lawn. IL: Sta
sys Liutkus ir šeima; Waterbury. CT; 
dr. Vytautas ir Vanda Majauskai. Or 
mond Beach. FL; Mildred M. 
McKiunis. Methren. MA: kun. 
Vytautas Memenąs, Joliet, IL; Alber
tas Naudžiūnas. S. Boston, MA; 
Nekalto Prasidėjimo parapija. E. St. 
Louis, IL: kun. Antanas Paškus, 
Kearny. N.J.; kun. Alfonsas 
Petraitis. Putnam, CT; dr. Albina 
Prunskis, Chicago, IL: kun. Zenonas 
Smilga. Westbrook. CT: Antanas 
Sedeikis, Brockton, MA; Jonas ir 
Nijolė Šumskiai. Chicago. IL; Šv. Jur
gio parapija. Albany, N.Y.: Vytautas 
ir Albina Tomkai. Juno Beach. FL; A. 
Uknevičius. Woodhaven; N.Y.; kun. 
Walter A. Vichas, Waterbury, CT: 
Vilniaus Aušros Vartų 'Our Lady of 
Vilnius) parapija, New York, N.Y.: 
kun. Frank Yashkas. Luzerne, PA. 

Po $50.00: Antanas Bakšys. W. 
Hartford, CT: Edward Baltrūnas. 
Brooklyn, N.Y., Adolfas Banaitis. 
Norvvard. MA: kun . Antanas 
Bertašius. Paterson, N.J.: Emilija 
Gaškienė, Chicago, IL; J. Ivanauskie
nė. Chicago. II.; Bronius ir Jadvyga 

LITUANUS žurnalas leidžiamas 
akliesiems ir silpno regėjimo žmo
nėms. Vienas žurna lo numer i s 
jrekorduojamas į dvi C 120 kasetes. 
Žurnalą leidžia Gintautas Burba, kurio 
išleidimui teises gavo iš Lituanus 
leidėjų. 4 

Prenumerata metams kainuoja 20 
dol. Jau išėjo 2 numeriai. Norintieji 
užsisakyti žurnalą prašau ray i t i : 

Gintautas Burba 
30 Snell St. 

Brockton, Mass. 02401 

MISCELLANEOUS 

, REAL ESTATE 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95tti Street 

Te l . — GA 4-8654 

Urbonai Urbonai 
Beach, FL. 

Po $40.00: Aldona ir Birutė Lesevi-
čius, ChicagOvIJL; Juozas ir Eugenija 
Pažemėnai, Queens Village, N.Y.; 
Petras Žilinskas. Lyndhurst, OH. 

$35.00: Marius ir Eglė Laniauskai. 
Euclid, OH. ' 

P o $30 .00 : JoriaS Ambrizas . 
Chicago, IL; kun. Antanas Baltru-
šiūnas. S. Boston, MA: Valerija 
Kundrotienė. Pigeon, MI; Emilija 
Susmaras. Chicago, LL~. 

Po $25.00: Juozas ir Eleonora 
Arlauskai, New Britain, CT; Jonas 
Arminas, Livonia, MI; St. Baltrukė-
nas, Dania. FL: kun. T. Barkauskas, 
Doyestovvn. PA; Juozas ir Ona 
Baužiai, Chicago, IL: Agnės Pračkai-
la-Bigelis.Cicero, IL: kun. Pijus Bra
zauskas. North Bend. OR: Algirdas 
Budreckas, Chicago, IL; Gražina 
Būgaitė, Scranton, PA; Vytautas 
Čižauskas . Detroi t , MI; Valė 
Dabravolskis, Chicago, IL; Juozas ir 
Jane Daunorai, Oak Lawn, II; Ona 
Dovydaitis, Lake Worth, FL; Algir
das ir Irena Eitmanai, W. Paterson. 
N.J.; Vytautas ir Angelika Gailiūnai. 
vVethersfield, CT; Adalbertas ir Jad
vyga Gečiai. St. Petersburg, FL; Algi
mantas ir Teresė Gečiai . 
Phi lade lphia , PA; E. Ganienė 
Wilkes-Barre, PA: Jonas Jakučionis. 
New Britain. CT; Juozas Janiūnas, 
Stratford. CT; Stasys Jasutis, Long 
Beach, CA: Jadvyga Juknelis, Mel-
rose Park. IL; Petras Kasulaitis. 
Chicago, IL; Juoas Kazickas, Neris 
International , New York, N.Y.: 
Alfonsas ir Ona Kinderiai, Gulfport. 
FL: Romualdas ir Gražina Kriau
čiūnai. Lahsing. MI; Jonas ir Stasė 
Latviai , Chicago, IL; Lietuviu 
katalikų kapinės, Chicago. IL: Biru
tė Martinkus, So. Boston, MA: Jad
vyga Matulaitienė. Hillcrest. N.Y.; 
Grasilia Meiluvienė, Chicago. IL: Ed
mundas Meškys. Center Harbor, NH; 
Povilas Mikšys. Juno Beach, FL: 
Danutė Mikoliūnas, Cleveland, OH, 
Mykolas ir Elena Naujokaičiai, 
Upland, CA; Anna Orint, Westfield, 
MA: Vladas ir Alfonsą Pažiūros. 
Agoura, CA: Alfonsas Petrut is . 
District Heights, M D, Pranas ir 
Veronika Puidokai, Rochestar, N.Y.; 
Kazys Ripskis, Chicago Heights. IL; 
Algis ir Liuda Rugieniai. Warren. 
MI; Albinas ir Laima Ruigiai, Los 
Angeles, CA; Jonas ir Verutė 

Ruteniai, Hyannis, MA; Vytas ir 
Aldona Saimininkai, E. Hartford, 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

AUSTIN HOME IMPROVEMENT CO. 
Single and flat roof speciaNsts. Aluminum 

siding, soffitt. faoa and gutters. Thermal 
replacement windows. Room additions and 
basement remodeling. Kitcnen and 
bathroom remodeling. Custom carpentry 
and masonry service. Concrete and tuck-
potnting Dryvvall and painfing. 
COMPARE OUR PRICES AND SAVE 

637-5955 

UNUOKOJAMA — FOB KENT 

Išnuomojamas naujai dekoruo
tas 5V2 kamb. apšildomas butas 
2-jų butų name 68-os ir Campbell Ave. 
apylinkėje. 
. Skambint 776-5297 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

Buvimo pėdsakai 
AShmtofi lyrikos knyga. 

Leidiių atidaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai 168 psL, 
kieti viršeliai. Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. Kaina 
su persiuntimu 9 dol. Užsaky
mus siųsti Draugo adresu. 

i g a " ""g" • • • • * • • B e g Į M — e a ? 

m miš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

No. 698 — 1'/2 aukšto namas 71-os 
•r Kedzie apyl. Tik S69.900 — labai ne
brangiai 6 kamb . 3 karališko dydžio 
miegamieji pirmame aukšte savininkui. 3-jų 
kamb. butas viršuj pajamom ar giminingai 
šeimai gyvent Švarus rūsys, centr oro vė
sinimas. Naujas stogas ir centr. pečius. 
Naujos ąžuolinės spintos virtuvėje, 2 maš 
garažas Puikus namas. Paskubėkite, 
skambinkite tuoj pat. 

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

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 Vvest 66 Place, 6 
kamb mūrinis 3 dideli miegamieji, 
modern virtuvė ir vonia. Didelis skrypas su 
šoniniu įvažiavinr.u Į naują 2-jų maš. garažą. 
Pusiau Įrengtas rūsys. Aluminijaus soffit & 
fascia. Nauji žiem. langai. Naujai dažyta 
viduje ir lauke. Uždaras porčius galėtų būti 
TV kamb ar ketvirtas miegamasis. Tuojau 
galima užimti. Pusė bloko iki par1<o. Įmokė
ti $3,100 Skambinkite dabar. 

No. 575 — 67-ta ir Lavrndale. 6 kamb 
mūr. namas su šoniniu Įvažiavimu. 3 
karališki mieg., 1V2 prausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis šaldymas, didokas sklypas 
su šoniniu įvažiavimu, nauja krosnis ir 
stogas. 2 maš. garaž. Ilgai neliks parda
vimui. Skambinkite dabar. 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sktypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Jankauskai. Chicago. IL; Antanas ir CT; Eugenijus ir Regina Šilgaliai, 
Kazimiera Juzaičiai. Plymouth Meet, 
PA; kun. Vaclovas K a t a r s k i s . 
Dayton, OH: Karolis Lambertas, 
Pattstmvn. PA. Faustina Manclie 
nė Mackevičienė, Lockport, IL; An 
tanas Masionis, Fair Lawn, N.J.; 
Juozas ir Marija Mikoniai. Richmond 
Hts., OH: Povilas ir Ona Skardžiai. 
Houston. TX; Janina Stanislovaitis. 
Chicago, IL; dr Pranas ir Ada 
Sutkai, Hompuood, IL; Vacys ir Stasė 

Euclid. OH; Liudas Š imai t i s . 
Chicago, IL; Regina Taunys, Putnam. 
CT; Juozas ir Ada Totoraičiai. Salida, 
CO; Eleonora Tutinas, Brooklyn, 
N.Y.; Vincenta Udrienė, Northville, 
MI; M. Vansauskas, Lyons, IL; kun 
Jonas Velutis. Chicago, IL; Valeri
jonas Vitkus 

(Bus daujjiau) 
* Visos aukos nurašomos nuo paja

mų mokesčio. 

žvejys — u i vienas oaveikslas 15 labai puošnios dail. POVILO 
' PUZINO monografijos, k ui yra didelio formato ir talpina net 28 

spalvotas reprodukcijas. Kart.' ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tr.rptautin.^me madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje Ncw Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 

1 įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago IL 60C2S 

niinois gyventojai prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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RENGINIAI CHICAGOJE 
^ Rugsėjo 4-7 d. — Šviesos- — Filatelistai renkasi Jaun. 
Santaros federacijos šuva- centro posėdžiu kmb. 
žiavimas Tabor Farm, Sodus, — Amerikos lietuvių Tary-
Mich 

Rugsėjo 7 d . - J A V LB 
bos suvažiavimas ir Antano 
Olio atminties pagerbimas 

Lemonto apylinkės gegužinė L i e t u v i u Taut in iuose na-
Ateitininkų namuose Lemon- m u o s e -
te. 

Rugsėjo 14 d. — Tautos 
šventė Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. 

— „Lietuvos Aidų" radijo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Lietuvių Moterų federaci
jos susirinkimas Seklyčioje. 

— Lietuvių Respublikonų 
Illinois Lygos metinė gegu
žinė Ateitininkų namuose 
Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultū
ros rr jziejaus iškilmingas 
naujo pastato atidarymas. 
Tarp atidarymo programų bus 
taip pat ir lietuvių dailinin
kų grupinės parodos atidary
mas, Balio Pakšto ir jo an
samblio pasirodymas, „Time 
Capsule" — Ateities kraitelės 
uždarymas ir svečių priėmi
mas. 

Spal io 19 A - „Lituani-
cos" tunto sueiga Jaun. cent
ro didž. salėje. 

— Koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. Ruošia LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdy
ba. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
Jaun. centro posėdžių kmb. 

— Filatelijos paroda Jaun. 
centro maž. salėje 

— Moterų sąjungos 20-tos 
kuopos tradiciniai pietūs su 
programa mokyklos salėje. 

— Visuomenės supažindini
mas su Jono Švobos knyga 
„Šeiminė ir prezidentinė Lie
tuva". Lietuvių Tautiniuose 
namuose rengia Liet. Tauti
nės sąjungos valdyba. 

Spal io 24 - l apkr ič io 2 d. 
— Penkioliktoji lietuvių foto-

Rugsėjo 2 1 d. — Lietuvos g M į išeivijoje Foto paroda 
Dukterų draugijos visuotinis Čiurlionio galerijoje, Jaun. 
narių susirinkimas Lietuvių centre. Rengia Budrio vardo 

Gegužinės svečiai Pocių sodyboje Beverly Shores, Ind. Iš kairės : 
inž. A n t a n a s Rudis, prel. Ladas Tulaba, sol. Algirdas Brazis ir inž. 
Kazimieras Pocius. 

Nuotr . K ę s t u č i o P o c i a u s 

Tautiniuose namuose. Pra
džia 1 vai. p.p. 

— Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 26-28 d. — Lietu
vių Fronto Bičiulių konferen
cija Chicagoje, Jaunimo cent
re: rūgs. 26 — vakaronė Anglijos klubo balius Šaulių 
kavinėje; rūgs. 27 d. — posė- salėje. 

lietuvių foto archyvas. 
Spal io 24-26 d. — Dailės 

darbų paroda. Jaun. centro 
maž. salėje rengia Lietuvių 
moterų federacijos Chicagos 
klubas. 

Spal io 2 5 d. — Chicagos 

džiai maž. salėje; rūgs. 28 d. — 
11:30 vai. r. šv. Mišios ir iškil
mingas posėdis didž. salėje. 

Rugsėjo 2 7 d. -=- Filisterių 
skautų sąjungos Chicagos 
skyriaus pobūvis Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Rugsėjo 28 d. — „Draugo" 
banketas Martiniųue restora
no salėje. 

— Skautų ir skaučių sporto 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Spal io 3 d. — Alfonso 
Tyruolio-Šesplaukio knygos 
„Lietuva pasaulinėje literatū
roje" sutiktuvės Jaunimo cent
ro kavinėje. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Spal io 4 d. — Cicero jūros 
šaulių kuopos „Klaipėda" 
m e t i n i s poky l i s ' Šau l ių 
namuose. 

— Lituanistinės Katedros 
pokylis — iškilmingas pinigų 
įteikimas universitetui Jauni
mo centro didž. salėje. 

Spa l io 5 d. — Seserų pran-
ciškiečių rėmėjų metinis sei
mas Tėvų Marijonų koplyčio
je ir salėje. 

— Ateitininkų šventė Jauni
mo centro didž. salėje. 

— Lietuvių Respublikonų 
Illinois lygos 20 metų veiklos 
s u k a k t u v i n i a i p i e t ū s ir 
pažymėjimų įteikimas. 

Spal io 10 d. — Akademi
nio skautų sąjūdžio iškil
minga sueiga Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

— Putnamo seselių rėmėjų 
vakaronė Jau. centro kavi
nėje. 

Spal io 11 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio metinė 
šventė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

— Lietuvos Dukterų pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Spal io 12 d. — Spalio 9-tos 
(Vilniaus pagrobimo) minė
jimas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos skyrius. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

— Madų paroda Jaunimo 
centro didž. salėje. Ruošia 
Putnamo seselių rėmėjos. 

— Ramovėnų posėdis Jau
nimo centro posėdžių kmb. 

Spa l io 17 d. — Filatelistų 
paroda Jaunimo centre. 

Spalio 18 d. — „Puota jū
ros dugne" Jaunimo centro 
didž. salėje. Ruošia jūrų skau
tininkų „Grandis". 

— Tauragės klubo banketas 
Šaulių namuose. 

— 'Filatelijos paroda Jaun. 
centro mažojoje salėje. 

— Lietuvių Fondo metinis 
balius Jaunimo centre. 

— Koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. Ruošia Neo-Li-
thuanai. 

S p a l i o 2 6 d. — Lie t . 
Bendruomenės pietūs Šv. 
Antano parapijos salėje. 

Lapkr ič io 2 d. — Lietuvių 
Foto archyvo parodos uždary
mas ir laimėtojams premijų 
įteikimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

— Solistų Jono Vaškevi
čiaus ir Anitos Pakalniškytės 
koncertas Jaunimo centro 
didž. salėje Rengia „Margu
tis". 

— Marijonų bendradarbių 
žaidimų popietė Marijonų 
vienuolyno svetainėje. 

Lapkr ič io 2 d. — Vėlinių 
minėjimas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Rengia Pasau
liečių Komitetas, Kapų sklypų 
savininkų draugija, dalyvau
jant šauliams ir visuomenei. 

Lapkr ič io 7 d. — Ateities 
akademinio savaitgalio vaka
ronė Jaunimo centro kavi
nėje. 

Lapkr ič io 8 d. — .Atei
ties" vakaras Jaun. centro 
didž. salėje. 

— Donelaičio lit. mokyklų 
madų paroda Jaun. centro 
didž. salėje. 

— Derliaus šventė Tauti
niuose namuose. Ruošia Lietu
vių Moterų federacijos Chica
gos klubas. 

— LB Brighton Parko 
apylinkės Rudens pokylis 
Šaulių salėje. 

— LB Lemonto apylinkės 
Rudens balius Old Oak Count-
ry klube. 

Lapkr ič io 8-9 d. — Atei
ties akademinis savaitgalis. 

Lapkr ič io 15 d. — CALM 
vakaras Jaun. centro didž. sa
lėje. 

Lapkr ič io 16 d. Jono Zda-
niaus kūrinių koncertas Jauni
mo centre. Rengia „Daina
vos" ansamblis. 

Lapkr ič io 21 d. — Vakaro
nė su Lietuvos generaliniais 
konsulais Jaunimo centro 
kavinėje. 

Lapkr ič io 22 d. — „Gran
dies" vakaras Jaun. cent
ro didž salėje. 

Lapkr ič io 22 d. — Lietu
vių Operos tradicinis balius su 
laimėjimais Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

Lapkrič io 2 3 d. — Kariuo
menės šventės minėjimas 
Jaun. centro maž. salėje. 

Mūsų kolonijos 
Beverly Shores, Iru 

BALFAS RENGIA 
VASAROS BAIGTUVIŲ 

GEGUŽINĘ 

Balfo Beverly Shores sky
rius rugsėjo 7 d, sekmadienį, 
rengia Tautos dienos ir Mari
jos Gimimo šventės minėjimą 
ir vasaros baigtuvių vaišes-
gegužinę Elenos ir Kazimiero 
Pocių gražioje sodyboje. 
Šiame šimtamečių ąžuolyne 
netoli Michigano ežero, kuris 
pavad in tas Kauno kalne 
ąžuolynu, šią vasarą gegu
žines turėjo Lietuvos Vyčiai, 
„Dirvos" laikraščio rėmėjai. 
Pensininkų draugija, o dabar 
eilė Balfui. Ši sodyba yra 
pamėgta savaitgalio poilsio 
vieta. Balfo veikėjas Stasys 
Vanagūnas ir Pensininkų 
draugijos parengimų vadovas 
jūrų kpt. S tasys Dagys 
pažadėjo suorganizuoti iš 
Chicagos ekskursiją autobu
sais ir automobiliais. Taip pat 
kviečiami atvažiuoti visi Bal
fo direktoriai, skyrių valdy
bos bei nariai ir visi balti
ninkai, kurie, poilsiaudami ir 
prie vaišių stalo, turės progos 

— Koncertas Vasario 16-to-
sios gimnazijai paremti Jaun. 
centro didž. salėje. 

Lapkr ič io 27 d. — Jau
nimo šokiai. 

Lapkr ič io 28-30 d. Teatro 
festivalis Jaun. centro didž. 
salėje. 

L a p k r i č i o 2 9 d . — 
„Lituanicos" futbolo klubo 

sezono uždarymo banketas — 
vakarienė ir šokiai Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Gruodžio 5 d. — Adolfe 
Damušio paskaita „Energijos 
šaltiniai Lietuvoje" Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Chica
gos ateitininkai sendraugiai. 

G r u o d ž i o 6 d. — Liet. 
Fornto Bičiulių renginys 
Jaunimo centro kavinėje. 

Gruodžio 7 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė. 

Gruodžio 12 d. — Chieago 
State University mokytojų 
pusryčiai Jaunimo centre. 

Gruodžio 13 d. — Religinis 
savaitgalis Jaun. centro maž. 
salėje ir kavinėje. 

Gruodžio 14 d. — Koncer
tas. „Svajonė" iš Australijos. 
Ruošia Liet. Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyrius. 

— Lietuvių Moterų federa
cijos Chicagos klubo susirin
kimas. 

Gruodžio 21 d. — Atei
tininkų Kūčios Jaunimo cent
r e 

Gruodžio 31 d. Daina 
vos meno ansamblio Naujųjų 
Metų sutikimas Jaun. centro 
kavinėje. 

pasikalbėti, pabendrauti. Tai 
bus visų balfiainkų. rėmėjų ir 
jų draugų vasaros pabaig
tuvių didžioji šventė. 

Be turtingų lietuviškų vai
šių, laimingiems svečiams bus 
paskirtos vertingos dovanos. 
Žymus dail. Ed VValaitis, buv. 
„Tribūne" dienraščio meno 

direktorius, padovanojo 400 
dol. vertės paveikslą, dail. 
Jurgis Daugvila — gražų 
medžio drožinį, Elena ir Kazi
mieras Pociai — sidabrine 
žvakidę su priedu prie jos 
šviesos pasivaišinimui, Ona 
Dambrauskienė — specialiai 
Balfui numezgė lovatiesę. 

Lietuvos Tautos dienos ir 
Marijos Gimimo šventė yra 
rugsėjo 8 d., pirmadienį. Bal
fo skyrius, atkėlęs šventės 
minėjimą į sekmadienį, rug
sėjo 7 d., pamaldas Šv. Onos 
bažnyčioje turės 11:30 vai. r. 
Šv. Miš i a s a t n a š a u s ir 
pamokslą sakys kun. Myko
las Kirkilas, giedos žymusis 
solistas Algirdas Brazis, prie 
vargonų muzikas Leo Firme. 
Po pamaldų visi vyksime į 
Elenos ir Kazimiero Pocių 
sodybos ąžuolyną, kur visų 
l auks mielosios Beverly 
Shores balfininkės su lietu
viškomis vaišėmis. Būkime tą 
dieną visi baltininkais. Lauk
sime svečių iš Chicagos, Uni
on Pier, Gary, F a s t Chica
gos, Lemonto ir kitų vietovių. 

Koresp. 
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KINIEČIU AKCIJOS 

Penkių didelių Kinijos mies
tų gyventojai galės įsigyti 
valstybinių įmonių akcijas. 
Tai yra pirmas kartas nuo 
1949 metų , užva ldž ius 
komunistams Kiniją. Taip pat 
jie galės užmokėti čekiais, 
kuriuos respublikos bankai 
ateity parūpins savo klijen-
tams, p raneša laikrašt is . 
„China Daily" Pekine. — T. 

PADĖKA 
A.tA. 

ONA ŠULAITIENĖ 
Mūsų mylima Mama, senelė ir prosenelė mirė 1986 metų 

liepos mėn. 20 d. ir buvo palaidota liepos mėn. 24 d. Šv. Kazi
miero lietu->u kapinėse. Chicagoje. 

Nuoširdi p a d ė k a v is iems g i m i n ė m s , d r a u g a m s ir 
pažįstamiem-; už atsi lankymą ir suteikimą paskutinio pa 
tarnavimo koplyčioje ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą. 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, atsiųstas gėles, užuo
jautas per spaudą, laiškais ir asmeniškai. 

Dėkojame kun. Rutkauskui už maldas koplyčioje, už gedulo 
šv. Mišias Šv. Antano parapijos bažnyčioje ir už palydėjimą ir 
apeigas kapinėse. 

Dėkojame solistei Romai Mastienei už gražų ir jausmingą 
giedojimą šv. Mišių metu. 

Dr. Petrui Kisieliui už rūpestingą ilgų metu gydymą ir jos 
lankymą namuose nuoširdžiai dėkojame. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald A. Petkui, sūnui 

Donald ir tėvui Antanui už rūpestingą ir gražu laidotuvių pra-
vedimą. Ypatingai Antanui Petkui už giminišką pagalbą mūsų 
rūpesčiuose. 

Nuliūdę: 
šeimomis. 

S ū n ū s Al fonsas , J u o z a s ir E d v a r d a s su 

Ilgamečiui n a r i u i ir nuoš i rdž i am darbuoto ju i 

A.tA. 
ANTANUI PAULAUSKUI 

mirus , s k a u s m o v a l a n d o j e žmoną EVĄ, s ū n ų A N T A N Ą ir 
jo šeimą, d u k r ą B I R U T E ir j o s šeimą bei k i t u s g i m i n e s 
nuoširdžiai už j auč i a ir k a r t u l iūdi . 

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo 
Valdyba ir Nariai 

Mieloms 
BRONEI IMPULENIENEI ir STEFANIJAI BAG 

DONAVIČIENEI, Jų Mamytei 

A.tA. 
ELZBIETAI GRINKEVIČIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Teofilė ir Zigmas Mišauskai 

A.tA. 
ELENAI BUGAREVIČIENEI 

mirus, vyrui HENRIKUI , jos seseriai VALEI su šei
ma ir kitiems ar t imies iems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Jonė ir Antanas Pumpučiai 

A.tA. 
ANTANAS PAULAUSKAS 

Gyveno Chieago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1986 m. rugsėjo 2 d., 2:20 vai. ryto, sulaukės 75 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Mažeikių apskrityje, Ylakių valsč.. Paluob-

so kaime. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eva <Skurvydaitė), sūnus 

Antanas, marti Jean. duktė Birutė Rizute, 6 anūkai: Tony, Tina 
ir Mikė Rizute: Anthony, Andrew ir Mark Paulauskai, Lietuvo
je dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Cicero Jūrų Šaulių org . Chicagos Anglijos klubui. 
ir Marąuette Parko Lietuvių Namų Savininkų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 3 iki 
9 vai. vak. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, d u k t ė , mar t i ir anūkai . 

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

A.tA. BALIUI SAULIUI 
n e t i k ė t a i mirus , labai užjaučiame didžios nelaimės ištik
t ą Jo žmoną MARIJĄ, sūnus ALGI ir GINTAUTĄ, seserį 
E L E N Ą NEMICKIENE. j u še imas ir ki tus Velionio 
g imines i r ar t imuosius . 

Valerija ir Bronius Nemukai 
Jūratė ir Bronius Nemickai 

Irena ir Kęstutis Nemickai 
Felda ir Jurgis Nemickai 

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 Hermi t age Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. , Palos Hills, Illinois 
Tel. - 974-4410 

A.tA. 
JONUI PETRELIUI 

amžinybėn iškel iavusiam, jo žmonai STASEI, sūnui 
DOMUI su še ima ir giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Chieago Ridge 
Frames ir Otonas Kapteiniai 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Milda Pa lub inska i t ė , 
Saulės ir prof. dr. Felikso 
Palubinskų dukra, pereitais 
mokslo metais studijavo Notre 
Dame universitete, Indianoje, 
bią vasarą dalyvavo univer
siteto ruoštoje programoje 
Tianjin, komunistinėje Kini
joje dviejų mėnesių kursuose 
kalbos mokslo programoje: 
mokėsi kinų kalbos. Šiems 
mokslo metams išvyksta j 
Romą, Italiją, studijuoti St. 
Mary's College of Indiana 
programoje. Studijuos italų 
kalbą, meną ir literatūrą. 
Milda yra baigusi Los Angeles 
lituanistinę mokyklą, šoko 
tautinių šokių ansamblyje 
„Spinduly"', aktyvi ateitinin
kų narė, retkarčiais parašo j 
„Ateitį". 

x Dainavos ansambl i s 
p radeda naujo sezono repe
ticijas š.m. rugsėjo 9 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centre, 203 kam
b a r y . Kv ieč i ame v i sus 
mėgstančius lietuvišką dainą 
įsijungti į ansambliečių eiles. 

x Čiur l ionio ansambl io 
k o n c e r t a s rengiamas šešta
dienį, rugsėjo 20 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Po koncerto bendra 
vakarienė Jaunimo centro 
kavinėje. Bilietai koncertui ir 
vietos vakarienei rezervuo
jamos „Margučio" raštinėje. 
2615 W. 71 Street arba tel. 476-
2242. Visi kviečiami. 

x Sesel ių pranciškiečių 
r ė m ė j ų pirmas skyrius 
Bridgeporte, pirmininkau
jamas M. Janavičienės, šį sek
madienį 12 vai. dienos rengia 
mažą gegužinę Teklės Ruchas 
darže, 3326 So. Morgan St. 

x Kun. J o n a s Sakevi-
čius, MIC, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapi jos Londone 
klebonas, Anglijos lietuvių 
m a r i j o n ų v y r e s n y s i s ir 
Garbingojo Dievo tarno arkiv. 
J . Matulaičio bylos vicepos-
tuliatorius Anglijoje, rugsėjo 2 
d. iš Londono atvyko į Chica-
gą aplankyti savo brolių, 
sesers ir giminių, taip pat 
m a r i j o n ų , g y v e n a n č i ų 
Chicagoje. Apsistojęs pas savo 
seserį dr. Joaną Danilevičienę 
Marcjuette Parke. 

x S o l i s t a s A l g i r d a s 
B r a z i s giedos Beverly Shores 
Sv. Onos bažnyčioje rugsėjo 7 
d. 11:30 vai. r., vietos Balfo 
skyriui rengiant Tautos die
nos ir Marijos Gimimo šven
tės minėjimą. Po pamaldų 
prasidės Pcx-ių sodybos ąžuo
l y n e r e n g i a m a v a s a r o s 
pabaigtuvių gegužinė. 

x Ch icagos Kun. A. Lip-
n i ū n o moksleivių ateitinin
kų kuopa šiais metais pradės 
savo veiklą tradiciniu „Barbe-
<iue" susipažinimu. Susirinki
mas bus penktadienį, rugsėjo 
5 d.. 7 vai. vak. pas kuopos 
pirmininkę Rimą Folikaitytę. 
Kviečiame naujus bei esan
čius narius ir kitus lietuviškai 
kalbančius moksleivius susi
pažinti su moksleivių atei
tininkų veikla. 

KAIP KURIA RAŠYTOJAS 
Mokytojų studijų savaitė (5) 

J U O Z A S MASILIONIS 

Kazimiero vienuolijos seserys, atšventusios deimantinį jubiliejų su savo generaline 
vyresniąja. IS kaires: ses. M. VVinifred, ses. Mari*- Stephanie, generalinė vyresnioji ses. M. 
Joanella. ses. M. Clauclia ir ses. M. Alfreda (nėra ses. Celeste. kuri jubiliejų šventė Villa Joseph 
Marie. Holland. Pa.) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKSLO METŲ 

PRADŽIA iCHICAGOS 
A U K Š T E S N I O J O J E LIT. 

MOKYKLOJE 

C h i c a g o s aukš t e sn io j i 
lituanistikos mokykla, vei
kianti Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., naujuosius 
1986-1987 mokslo metus pra
deda rugsėjo 6 d. 9 vai. ryto. 
Mokytojų taryba prašo, kad 
tarp 9 ir 9:30 persiregistruotų 
visi (ir pernai lankę) moki
niai, užpildydami registraci

jos lapelį. Tėvai prašomi tą 
dieną sumokėti, jei ne visą, tai 
bent pusę mokesčio už moks
lą. Tos pareigos atlikimas 
labai palengvina tolimesnį 
tėvų komiteto darbą. 

Tuo pačiu metu kviečiami 
registruotis ir nauji mokiniai. 
Baigę lituanistinės mokyklos 
.8 skyrius priimami į 5 kalsę 

tos kovos vyrų grupėje I-vietą 
išsikovojo j.š. A. Aleksand
ravičius, Il-vietą — j.š. A. 
Mikštas ir III-vietą — V. Zin-
kus. Moterų grupėje I-vietą lai
mėjo j.š. C. Peldun ir svečių 
grupėje laimėtoju tapo Union 
Pier Lietuvių dr-jos narys š. K. 
Steponkus. 

Varžyboms pasibaigus , 
be egzaminų. Nebaigę laiko kurias pravedė kuopos pirm. 
egzaminus iš pradžios mokyk- E. Vengianskfis, talkininkau-

Apylinkės rėmėjai kviečiami 
x „ L i t u a n i e o s " futbolo dalyvauti. . ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 

k l u b a s šį sekmadienį, rugsėjo 
7 d., žais pirmąsias rudens x Lemonto LB apyl inkės x įį Milkovait is šaulių ir 
rato pirmenybių rungtynes gegužinė bus šį sekmadienį, k i t a i g r eįkalais šį savaitgalį 
prieš čekų „Slovaks". Rungty- rugsėjo 7 d., Ateitininkų na- į g u s t a į Clevolandą. 

muose. Sv. Mišios bus 11 vai., 
x Moterų sąjungos 20 

kuopos susirinkimas bus 
rugsėjo 14 d. II vai. tuoj po 
lietuviškų pamaldų Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje Brighton Parke. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. 

nės vyks Franklin Park, IL, 
East School aikštėje. Pradžia 
3 vai. p.p. Rezervo komanda 
toje pat aikštėje žais 1 vai. p.p. 
Veteranų komanda rudens 
sezoną pradės šeštadienį. Jie 

o po pamaldų tuoj prasidės 
gegužinė. Visi Lemonto ir apy
linkių lietuviai kviečiami daly
vauti. 

x Lie tuviškas j aun imas 
žais prieš „United Serbians" (tarp 18-35 m. amžiaus) kvie

čiamas šį sekmadienį, rugsėjo 
7 d., dalyvauti Lietuvių Jau
nimo sąjungos Chicagos sky
riaus susirinkime, kuris vyks 
J aun imo centro Lietuvių 
Bendruomenės kambaryje. 
Bus diskutuojamas reikalas 
leisti Jaunimo sąjungos laik
raštėlį, svarstomas skyriaus 
šių veiklos metų planas. 
Susirinkimo pradžia 11 vai. 
ryto. Visi kviečiami. 

Marąuette Parko aikštėje 
vai. p.p. 

x V y t a u t a s P l u k a s iš 
Kalifornijos lankosi Montre-
alyje, Kanadoje. J i s iš 
Montrealio atsiuntė „Draugo" 
moterims ir visam štabui svei
kinimus ir linkėjimus. Poetas 
V. Plukas yra ir „Draugo" 
bendradarbis. 

x K r . D o n e l a i č i o 
L i t u a n i s t i n ė s M o k y k l o s 
p r a d e d a m o k s l o m e t u s 
šeštadienį, rugsėjo 6 d. Regis
tracija vyksta nuo 9 vai. iki 10 
vai. ryto. Pamokos prasidės 10 
vai. Veikia pradžios mokyk
loje darželis, ir 1 sk. iki 6 sk., o 
aukštesniojoj — 5 kl. iki 8 kl. 
Taip pat yra klasės vaikams ir 
suaugusiems, nemokantiems 
lietuviškai. (p r j 

x Jub i l i e j inė -s idabr inė 
madų pa roda , ruošiama Put-
namo seselių rėmėjų Chicago
je, bus spalio 12 d. 3 vai. po 
pietų. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami N ir J. Vaznelių 
Gifts International parduotu
vėje, 2501 W. 71-st St., telef: 
471-1424 ir pas platintojus. 

(pr.) 

x Re ika l i ngas kas in in
k a s (teller) dirbti pilną lai
ką. Turi mokėti naudoti raš-
mąją mašinėlę. Nebūtinas 
k a s i n i n k o p a t y r i m a s . 
Skambinti Mutual Eederal 
S a v i n g s — te l . 847-7747. 

(sk.» 

A R A S 
Dengiame ir taisome visu rusiu 

S T O G L S 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą 
ARVYDAS KIFI A 

737-1717 
arba tarp 10 v.r. ir 8 \.v 

tel. 43 

los kurso. Taip pat 9 vai. r. yra 
pataisų egzaminai ir vasaros 
darbų grąžinimas. 

Registracijos dieną moki
niai turi nusipirkti reikiamą 
kiekį sąsiuvinių ir kiekviena 
klasė jai skirtus vadovėlius, 
pratimus bei skaitinius. Visa 
tai pardavinės tėvų komiteto 
nariai. Vadovėlių laiku neįsi 
gijimas labai trukdo darbą. 

9:30 šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. 10:15 direktoriaus 
pokalbis su mokiniais ir 
tėvais. Po pokalbio prasidės 27 d. Šaulių namuose Gen. T. 

jant j.Š. A. Aleksandravičiui, 
buvo paskelbti laimėtojai. Po 
to visi dalyviai su svečiais 
gražios gamtos aplinkoje, 
kelias valandas besidalin
dami įspūdžiais, pasivaišino 
skaniais moterų suvežtais 
maisto gaminiais. J.š. Nor
bertui Martinkui, tą dieną 
švenčiančiam gimtadienį, 
buvo palinkėta ilgiausių metų. 
Varžybų laimėtojams perei
namosios taurės ir kitos dova
nos bus įteiktos š.m. rugsėjo 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 
d., rodo, kad jau studijų savai
tė persirito į antrąją pusę. Kai 
kas, atskaitė paskaitas, išva
žiavo, nes laukia darbas. 
Stovyklos vadovybė neturėtų 
taip toli į rugp. pabaigą 
nustumti mokytojų, nes kai 
kuriems jau prasideda dar
bas. 

Išvažiavo, bet kai kas ir 
atvažiavo. Atvažiavo mok. 
Ona Razutienė iš Los Angeles. 
Dabar turime mokytojų iš 
abiejų kontinento pusių: New 
Yorko J . Matulaitienė, ir V. 
Ralys, O. Razutienė iš Los 
Angeles. Tik mažoka iš čia 
pat, iš Detroito. 

Tiek to! Dienos pirm. pakvie
čiama R. Kučienė. Pirmąją 
šios dienos paskaitą „Kaip 
rašytojas kuria, kaip rašytoją 
nagrinėti" skaito pedagogas ir 
rašytojas Vacys Kavaliūnas iš 
Clevelando. 

Kiekvienas rašytojas yra 
individualus. Vieni kuria 
dienomis, kiti naktimis; vieni 
sukuria l aba i daug , ki t i 
mažai; vienas veikalas pasi
rašo per kelias ar keliolika 
dienų, kitas per keliolika metų. 
Vieniems reikia daug studijų, 
kitiems mažiau ar ir visai 
nereikia. Paprastai kūrinys 
yra vaizduotės ir gyvenimo 
patirties junginys. Mėgstąs 
rašyti pirmuoju asmeniu, atro
do nuoširdžiau. Jo romanai 
baigiasi šviesa. 

N a g r i n ė j a n t r a š y t o j ą , 
supažindinti su rašytojo bio
grafija, kur gimęs ir augęs. 
Donelaitis nebūtų subūręs 
„Metų" be Tolminkiemio, V. 
Krėvė „Dainavos šalies senų 
padav imų" be Dzūkijos. 
Lokalizuoti kūrinį lit. srovės 
atžvilgiu, nors nėra griežtų 
ribų. Reikia gerai suvokti 
temą, charakterizuoti veikė
jus, iškelti kalbą ir stilių. 

Antrą paskaitą „Grama-

žvaigą" skaitė Juozas Plačas 
iš Chicagos. Dabar prieš 
gramatikos dėstymą mokyk
lose vis keliami balsai, bet be 
jos neišmoksi kalbos. Ją rei
kia dėstyti, o jos sunkumus 
nugali įvairios metodinės prie 
monės. Prelegentas iškėlė 
mokytojo pasikalbėjimo su 
mokiniais reikšmę, savaran
kiško darbo — pratimų atli
kimo — budus ir naudą, kaip 
mokyti gramati* ,s ir rašybos, 
pasinaudojant vaizdinėmis 
priemonėmis — piešiniais, 
lentelėmis, konkrečiais daik
tais. 

Trečiąją šios dienos paskai
tą „Išeivijos sveikatingumas" 
skaitė Bronius Keturakis iš 
Mihvaukės. J i s kalbėjo, ko
kius judesius a r sporto daly
kėlius galima pritaikyti vaikų 
darželio, pradžios ir aukštes
niųjų mokyklų mokiniams, 
kad jie augtų sveiki. 

Po vakarienės Jonas Kava
liūnas, krikščionybės minė
jimo komiteto pirm., skaitė 
paskaitą apie Lietuvos krikš
tą ir jo minėjimą. Jei Mindau
go krikštas būtų įsitvirtinęs, 
kitokie būtų po to buvę Lietu
vos santykiai su vokiečiais ir 
lenkais, kitaip būtų nuėjusi 
Lietuvos istorija. Po Mindau
go mirties 20 m. Lietuva vėl 
buvo valdoma pagonių kuni
gaikščių, nors ir nepriešingų 
krikščionybei. Buvo stačiati
kybės pavojus. Stačiatikybės 
priėmimas nebūtų apsaugojęs 
nuo vokiečių ir lenkų puolimų. 
Jogaila ir Vytautas pasuko 
Lietuvą į katalikybę. 1387 m. 
laikomi Lietuvos krikštu, nes 
nuo to laiko katalikybė buvo 
paskelbta oficialia religija. 
1937 m. nepr. Lietuva šią 
datą minėjo. Pabaigai trumpai 
papasakojo pasiruošimus 
šiam jubiliejui paminėti. 

Vakare buvo talentų vaka-
tikos metodinio dėstymo ap- ras. 

IŠ ARTI IRT0LI 

x Dai l . Ed. VV'alaitis. bu
vęs „Chicago Tribūne" dien
raščio meno direktorius Michi-

reguliarios pamokos, kurios 
baigsis 1:45 v. p.p. 

Kviečiame lietuviškąjį jauni
mą, baigusį pradžios lit. 
mokyklą, tęsti savo lietu
viškąjį išsilavinimą Chicagos 

Daukanto jūrų šaulių kuopos 
rudeninio parengimo metu. 

Saulei leidžiantis vakarop 
daukantėnai. pašaudę ir pasi-

J . A. V A L S T Y B E S 

— Kun . J u r g i s Malin 
(Malinauskas), iki šiol buvęs 

džiaugę puikia šaudyklą klebonas Sv. Mykolo parapi-

gano miesto dailės parodoje aukštesniojoje lit. mokykloje. 
laimėjo premiją. Šią vasarą jo 
darbų parodos buvo surengtos 
trijuose Chicagos priemies
čiuose. Apie jo meno paveiks
lus rašė ,,Newsweek" ir 
„Times" žurnalai. Jo darbų 
kolekcijas turi Pord ir Honey-
well kompanijos ir keli muzie
jai. Gimęs Amerikoje, mokyk
la baigė Lietuvoje. Vasaros 
metu gyvena New Buffalo ir 
yra Beverly Shores Lietuvių 
klubo narys ir Balfo rėmėjas. 
Vieną iŠ savo kūrinių pado
vanojo Balfo Beverly Shores 
skyriaus rengiamai gegužinei, 
kuri bus rugsėjo 7 d. 1 vai. p.p. 
inž. Kazimiero ir Elenos 
Pocių sodyboje. 

x Vy tau to Didž. šaulių 
r ink t inės vadovybė praneša 
šauliams, kad ir šiais metais 
bus ruošiamas rugsėjo 8-osios 
minėjimas, kaip ir praeityje 
dalyvaujant pamaldose Nekal-

Lietuvoje. Šioje parodoje bus to Prasidėj imo bažnyčioj 
rodoma jo tapyba išreiškianti Brighton Parke. Rugsėjo 1 d. 

9:30 vai., renkasi visi šauliai, 
ypač uniformuoti prašomi 
nesivėluoti. Po pamaldų visi 
renkasi akademiniam minė
jimui. 

x Gen . T. D a u k a n t o jūrų 
š a u l i ų kuopos rudeninis 
parengimas bus š.m. rugsėjo 
27 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Šaulių namuose. Programoje 
meninė dalis, vaišės, šokiai ir 
d o v a n ų p a s k i r s t y m a s . 
Šokiams gros smagus „Ginta
ro" orkestras. Kviečiami šau
liai ir šaulių veiklos rėmėjai 
gausiai daly\auti. Kvietimai 
gaunami paskambinus telef. 
847-9664. 

x Čiur l ionio galer i ja 1986-
87 metų sezoną atidaro su dai
lininko Vytauto Ciplijaus
k o meno darbų paroda. 
Dailininkas yra vienas iš šių 
metų pirmaujančių portretistų 

•Juozas Masilionis 

METINES ŠAUDYMO 
VARŽYBOS 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos 1986-jų metų spor
tinio šaudymo varžybos buvo 
pravestos š.m. rugpjūčio 30 d. 
New Buffalo šaudykloje. 
Varžybose buvo šaudoma 
vyrų. moterų ir svečių atski
rose grupėse. Dalyvavo, besi
varžydami dėl. pik. K. Dabule-
vičiaus ir M. Tumienės skirtų 
pereinamųjų taurių, dvylika 
šio sporto mėgėjų. Po įtemp-

supančia gamta, gera nuotai
ka patraukė kas sau į namus. 

-7.5. 

MERO RINKIMAI 

Rinkimų taryba atmetė pla
ną, kad lapkričio mėnesį pir
miniuose rinkimuose būtų leis
ta Chicagos gyventojams 

joje Port Richley, Fla., nuo 
rugsėjo 1 d. yra perkeltas 
klebonu į Masaryktovvn, Fla. 
Jo dabartinis adresas: St. 
Mary Church, U.S. Hwy 41, P. 
O. Box 9675, Masaryktovvn, 
Fla. 33512-0403. 

— Ž u r n a l a s „Lietuvių 
D i e n o s " rugsėjo 21 d. sek
madienį rengia gegužinę Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Popietė bus labai smagi, daly
viai parems lietuvišką spau
dą, susitiks seniai matytus 
pažįstamus ir pabendraus. 

— A k a d e m i n i s Skautų 
sąjūdis Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje rengia 
muzikų Lapinskų iš Chicagos 
koncertą rugsėjo 27 ir 28 die
nomis. Savo kompozicijomis, 
lietuviškomis liaudies daino-

| Sea t t l e , Wash. , gr įžo dvi 
bendruomenės narės: Ilona 
Bray iš Washingtono, D.C., 

pasisakyti, ar meras toliau kur ji kelerius metus dirbo, mis ir didžiųjų kompozitorių 
bus renkamas pagal partijas, ir Rasa Raišytė, kuri mokėsi kūriniais pasirodys komp. 

Vasario 16 gimnazijoje Vokie- Darius Lapinskas, Laima 
tioje. Ji dabar pradės studijas Rastenytė-Lapinskienė ir jų 
Western Washington univer- sūnus smukininkas Aras. Visi 

ar nepriklausomai. Meras 
Washingtonas tuo džiaugiasi, 
bet rinkimų taryba sako, kad 
šis klausimas dar galės būti sitete. o Ilona Bray VV'ashing-
duotas balsavimui vasario tono universitete studijuos 
mėnesį. teisę. 

n u o t a i k a s j a m v i e š i n t 
Chicagoje ir kituose Amerikos 
miestuose. Parodos atidary
mas penktadienį rugsėjo 12 d., 
7-9 v.v. Lankymo valandos 
savaitgaliais nuo 11 v. ryto iki 
7 v.v. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama. 

Čiurlionio galerijos 
valdyba 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

x „ B r i d g e s " . Lithuaninn-
American News Journal, lie
pos — rugpjūčio mėnesių 
numeriai 7-8 išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje yra straips
niai Elonos Marijošiūtės-Vaiš-
nienės. Kęstučio Girniaus, dr. 
J. Balio, dr. J. Dunčios. Albert 
Cizausko ir kt. Rašoma apie 
Lietuvos ir lietuvių likimą 
praeityje ir ateityje. ..Bridges" 
redaguoja Demie Jonaitis, 
administruoja Fr. P. Maniu 
nas ir F. VaičiuM? 

Chicagos aukštesniosios lituanistikos mokvklos trisdešimt penktosios laidos abiturientai su 
mokytojais, tėvų komiteto nariais ir garbės svečiais. Abiturientni pirmojoje eilėje: Daiva Vik-
toraitė. Marytė Končiūtė. Taga (ileveckaitė. Darius Dirmantas. Renata Raudyte. Dama /Ii..-
h:iir«"> S!if):, TMeveckaitė. Vida Dnmijonaitytė ir Petras Skirpstunas. Nuotr V. ..mitoko 

kviečiami da lyvaut i , nes 
šiame mieste tai bus visiškai 
naujas dalykas. 

B R A Z I L I J O J E 

— Brazi l i jos inžinieriai , 
išvykus pas dukterų šeimas, 
pirm. Algirdui Idikai. išsi
rinko naują valdybą: pirm. 
I^onardas Mitrulis. vicepirm. 
ir sekr. J. Vaikšnoras. ižd. 
Algimantas Žibąs, ryšininkas 
Nardis Antanait is ir revizijos 
kom. Antanas Ty la 

— A.a. J o n a s Karol ius 
mirė šių metų balandžio 4 d. 
Velionis buvo gimęs 1909 m. 
lapkričio 1 d. Brazilijoje gyve
no nuo 1927 m. su savo broliu 
Kazimieru. Šeimos neturėjo. 
Pa la ido tas Vila Alpina 
kapinėse. 

6247 <=S. D(tdzit cAvinut 

OX 6062c 

— 716-8700 

vai. nuo Q iki 7 vai. uafc. 

čbtitad. O tr. T. iki I vai. d. 




