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Lietuvos
jubiliejui

(Tęsinys)
Pietuose ir pietryčiuose 

krikščioniškos baltarusių ir 
ukrainiečių žemės lengvai 
pasiduodavo lietu, iams valdo
vams, nes tik šie buvo pajė
gūs apsaugoti nuo žiauraus 
totorių mongolų jungo. Tačiau 
rytietiškoji krikščionybė nepa
rodė žymesnio misijinio 
veiklumo, nesukrikščionino 
Lietuvos.

Didysis Lietuvos vieninto- 
jas Mindaugas, toli numa
tantis politikas, gerai suprato, 
kad nebūti krikščionimis 
Europoje yra skaudus bei 
nuostolingas atsilikimas, todėl 
1251 m. (ar 1250 m. gale), 
pasikvietęs iš Rygos misijo- 
nierių, pasikrikštijo su savo 
šeima ir būriu didikų. Kartu 
išsirūpino, kad-būtų įsteigta 
Lietuvos vyskupija, tiesiog 
priklausoma nuo Apaštalų 
Sosto (Romos). Popiežius 
Inocentas IV, įvertindamas 
Mindaugo ryžtą sukrikščio
ninti Lietuvą, 1253 m. atsiun
tė jam karaliaus vainiką. Juo 
iš tiesų buvo apvainikuotas ne 
tik pats valdovas, bet ir Lietu
vos valstybingumas. Deja, po 
10 metų (1263 m.) Mindaugas 
žuvo kaip politinių intrigų 
auka. Prie valstybės vairo vėl 
stojo pagonybės šalininkai, ir 
krikščionybės plitimas buvo 
sustabdytas. Tai buvo lemtin
ga klaida.

Lietuvos valstybinė istorija 
būtų pasukusi visai kitu keliu,

Nematyti diplomatai 
Jungtinėse Tautose

Jungtinės Tautos. — Nevv 
Yorko spauda vėl rašo, kad 
sovietų diplomatai, kuriems 
buvo įsakyta išvykti iš Ameri
kos, ir kurie dar tebėra New 
Yorke, yra beveik nežinomi ki
tiems diplomatams ir Jungti
nių Tautų oficialiems pareigū
nams.

Iš tų sovietų diplomatų, 
kurie, manoma, dirba žvalgy
boje ir turėjo išvykti iki spalio 
1 d., vienuolika dar neišva
žiavo, kaip sako oficialus 
administracijos pareigūnas. 
Jiems Valstybės sekretorius 
G. Shultz, specialiu prašymu, 
leido dar būti dvi savaites. Jie 
turėję baigti savo darbus 
Sovietų Sąjungos misijoje 
Jungtinėse Tautose.

Administracijos pareigūnai 
išaiškino, kad devyni yra 
KGB agentai, o kiti du GRU 
sovietų karinės žvalgybos 
agentai.

Diplomatai 
be pareigų

Kai kurie iš jų esą žinomi 
Jungtinėse Tautose. Valery I. 
Savchenko yra įrašytas kaip 
patarėjas, bet, sakoma esąs 
KGB celės viešininkas ir 
Vladislav B. Skvortsov, vyres
nis patarėjas, sakoma esąs 
GRU skyriaus vadovas, esą 
nežinomi Jungtinių Tautų 
kambariuose kitiems diploma
tams. Valentin G. Karymov, 
kuris yra kalbėtojas spaudai 
sovietų misijoje, sako, kad jie 
yra nusiginklavimo reikalų 
specialistai. Jų darbas esąs 
generalinėje ansamblėjoje. Bet 
Vakarų diplomatai ir trečiojo 
pasaulio diplomatai, kurie dir
ba kaip ekspertai Jungtinių 
Tautų nusiginklavimo dar
buose, sakosi niekada tokių 
nematę.

krikšto
artėjant
jeigu nebūtų buvęs nužudytas 
karūnuotas valdovas. Eidami 
Mindaugo pėdomis ir viešai 
palaikydami krikščionybę, jo 
įpėdiniai būtų galėję Lietuvai 
išsaugoti karališkąją karūną 
visam laikui. Tokiu atveju 
būtų buvę liautasi prieš lietu
vius skelbti kryžiaus karus. 
Santykiai su ordinu, o vėliau 
su kaimynine Lenkija, būtų 
kitaip susidėstę ir krikščioniš
kosios kultūros vaisiai būtų 
Lietuvą žymiai anksčiau 
pasiekę (plg. Z. Ivinskis, 
Rinktiniai raštai, t. I, Roma, 
1978, p. 195).

Šviesūs didieji kunigaikš
čiai — Vytenis, Gediminas ir 
vėlesnieji — aiškiai matė, jog 
istoriškai būtina Lietuvai tap
ti krikščioniška, ir nesvyruo
dami taikė į Mindaugo pėdas 
— rinkosi krikščionybę, tik 
ieškojo tinkamo kelio. Toks 
kelias netikėtai atsirado, kai 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Jogaila pasikrikštijęs tapo 
Lenkijos karaliumi. Taigi 
Jogaila 1387 m. pradžioje su 
būriu dvasininkų bei kidikų 
atvyko į Lietuvą ir Vilniuje bei 
kitose svarbesnėse vietovėse 
drauge su Vytautu organi
zavo krikštijimą, statydino 
bažnyčias. Trūkstant lietu
viškai kalbančių kunigų, sako
ma, patys aiškino žmonėms 
tikėjimo tiesas, išvertė į lietu
vių kalbą „Tikiu Dievą Tėvą” 
ir „Tėve mūsų”.

(Bus daugiau)

Turi didelę 
laisvę

Vienintelis, kuris plačiai 
žinomas, tai yra Gennadi 
Tarasov, Vidurio Rytų klausi
mų specialistas. Kai Saugumo 
taryboje svarstomi tie reikalai, 
jis visada esąs sovietų dele
gacijoje. Jis palaiko gerus 
ryšius su kitais diplomatais ir 
turi didelę laisvę, ko neturi kiti 
rusai, todėl manoma, kad 
priklauso ne užsienio reikalų 
ministerijai, bet tiesiog KGB. 
Vladimir Pustovalov mato
mas lydint sovietų delegacijos 
viršininką Aleksandr Belo- 
nogov, bet jo pareigos esan
čios neaiškios, sako kiti 
diplomatai. Sergei Mezentsev 
yra pirmasis sekretorius, kar
tais atliekąs ir diplomatines 
pareigas.

Kiti, kurie dar neišvažiavę 
namo, yra visai nežinomi, bet 
manoma, kad jie yra KGB 
pareigūnai, tai Valery Ani- 
heyev, patarėjas, Viktor Sbiru- 
nov, pirmasis sekretorius, Leo
nardas Janavičius, antrasis 
sekretorius, Gennadi Voiten- 
kov ir Aleksandr Ushakov, 
reikalų tvarkytojai, ir Genna
di Ryabokov, sekretorius 
kariniame isektoriuje.

— Nato valstybių užsienio 
reikalų ministeriai pasisakė, 
kad Amerika ir Sovietų Sąjun
ga tęstų pasitarimus tose 
srityse, kuriose buvo pasiekta 
susipratimo.

— Septynios Afrikos 
valstybės — Angola, Bost- 
wana, Mozambiųue, Tanza- 
nia, Zaire, Zambia ir Zimbab- 
we turėjo vienos dienos posėdį, 
kuriame pakaltino Pietų Afri
ką, kuri norinti pulti Mozam
biųue valstybę.
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Prezidentas su keliais vyriausiais patarėjais priėmė kovotoją už žmogaus teises Sovietų Sąjun
goje Yuri Orlovą, su kuriuo vėliau, dalyvaujant tautinių, religinių ir tarptautinių organizacijų 
atstovams, atsakinėjo į klausimus prieš vykstant į konferenciją Islandijoje. Nuotraukoje JAV 
prezidentas Ronald Reagan, vertėja, Yuri Orlov, jo žmona Irina Valitova ir vertėja. Už prezi
dento stovi Donald T. Regan, Baltųjų rūmų štabo viršininkas, John M. Poindexter, prezidento 
asistentas saugumo reikalams, Patrick J. Buchanan, prezidento asistentas ir Baltųjų rūmų 
komunikacijos direktorius, ir Eugene Inwaciw, Ukrainiečių tautinės sąjungos atstovas.

Baltųjų rūmų nuotrauka.

Švaraus vandens aktas
VVashingtonas. — Po dvie

jų metų delsimo, Senatas ir 
Atstovų rūmai sutarė 
atnaujinti švaraus vandens 
įstatymą, pagal kurį būtų 
skiriama 18 bil. dol. įrengimų 
pagerinimui per sekančius 8 
metus.

Pagal šį projektą, leidžiama 
įvesti kai kurie pagerinimai 
vandens švarumo palaikymo 
sistemoje, įskaitant į tai žemės 
ūkio ir miestų gatvių šiukšlių 
tvarkymą. Prieš tai buvo 
kalbama tik apie fabrikų atlie
kamų medžiagų kontrolę. Nau
jas įstatymas bus daug 
griežtesnis, ypač, kad van
denyje nebūtų perdėtai varto
jami chemikalai.

Prezidento administracija 
prašė tik 6 bil. dol. šios progra
mos kontrolei. Senatas priėmė 
18 bil. dol. sumą, o atstovai 21 
bil. dol. programą. Prezidento 
manymu, tai buvo perdaug. 
Šiuo metu dar nežinoma 
Baltųjų rūmų nuomonė dėl 
atnaujinto projekto.

Šen. John H. Chafee iš Ro- 
hode Island yra pagrindinis 
šio švaraus vandens įstatymo 
autorius. Jis mano, kad būtų 
daroma klaida, jei prezi
dentas nesutiktų su šiuo 
įstatymu. Šis įstatymas įgalin
tų sudaryti naują mechaninę 
sistemą ežerų ir upių Svarini
mui palaikyti, kuri turėtų 
įtakos ir kitame šimtmetyje.

Šen. Daniei Moynihan iš 
Nevv Yorko yra labai 
patenkintas šiuo įstatymu, nes 
ypač Nevv Yorke daug 
industrijos, kuri užteršia 
vandenį gyventojams. Pagal 
tą planą, Nevv Yorkas gautų 
268 mil. dol. metuose, daugiau 
negu Kalifornijos valstija, ku
rioje industrija paskutiniais 
metais labai plečiasi.

Seniai reikalingas 
įstatymas

Naujajame įstatyme yra 
specialiai numatyta, kad Nevv 
Yorkas būtų labai apšva
rintas ir tik į 9 tam reikalui 
skirtas vietas tebūtų galima 
išvežti atliekams atmatas. 
Nevv Yersey paežeriai, kai bus 
uždarytase Sandy Hook rajo
nas, turėtų žymiai pagerėti.

Bostono Svarinimui yra 
numatyta 100 mil. dol., nes ten 
turi būti išvalytas uostas. 
Nesakoma, kas būtų daroma 
Illinois valstijoje, bet Michi

gano ežero pakrantės dar yra 
reikalingos apsaugos.

Šis įstatymas buvo ilgai 
užkliuvęs dėl labai komplikuo
tų studijų. Kaip Viešųjų darbų 
komiteto pirm. kongr. James 
Hovvard sako, gal šis įstaty
mas ir nėra tobulas, tačiau 
šiuo metu labai >. madingas 
žmonijos sveikatai ir gamtos 
apsaugai.

Įstatyme yra numatyta, 
zkada Amerikos industrijos 
fabrikai turi pradėti vykdyti 
savo įvairiausių liekanų likvi
davimą be pavojaus gamtos 
aplinkai. Taip pat jame yra 
paskirta 85 mil. dol. ežerų ir 
upių išvalymui ir kai to bus 
pasiekta, numatyti būdai, kaip 
tą švarą išlaikyti.

Amerikos organizacijos, 
kurios tuo buvo susirūpinu
sios, sveikina kongresmenus 
už šio įstatymo projektą, kuris, 
manoma, dar šią savaitę bus 
Atstovų rūmų ir Senato galu
tinai patvirtintas.

Kennedy žymenys
Varšuvą. — Solidarumo są

jūdžio vadovams Adam Mich- 
nik ir Zbignievv Bujak yra 
paskirtos 1986 m. Robert E. 
Kennedy Žmogaus teisių 
premijos, šalia jau komunistų 
agentų nužudyto kun. Jerzy 
Popieluszko.

Abu šie vyrai yra neseniai 
išleisti iš Lenkijos kalėjimo. 
Tų žymenų, kurie yra 40,000 
dol. vertės, įteikimas bus Bos
tone. Jie negalės atvykti į šias 
iškilmes, nes šiuo metu Lenki
joje vėl didėja įtampa tarp 
komunistinės vyriausybės ir 
Solidarumo sąjūdžio veikėjų. 
Jie nenori palikti savo kraštą, 
nors gali būti ir vėl suareš
tuoti kiekvienu momentu. 
Bujako žmona atvyks į Ameri
ką ir čia atstovaus abiem kovo
tojam už Lenkijos žmonių tei
ses.

Pirmą kartą Kennedy 
žmogaus teisių žymuo buvo 
įteiktas 1984 m. Argentinos 
motinų organizacijai, kuri 
rūpinasi pabėgusiais vaikais, 
o 1985 m. ta premija buvo ati
duota Pietų Afrikos vyriausy
bės opozicijai.

— Peru valstybės Limos 
miestą palietė žemės drebėji
mas, tačiau nėra padaryta 
nuostolių.

Prezidento pranešimas 
Amerikai

Washingtonas. — Pirma
dienio vakare prez. Reaganas 
painformavo Amerikos 
žmones apie savo pasitarimus 
su Sov. Sąjungos generaliniu 
sekr. M. Gorbačiovu Islandi
joje. Jis konferencijos 
nepasisekimą priskyrė sovie
tų lyderiui, kuris pasipriešino 
prieš prezidento apsigynimo 
planą, nežiūrint visų padary
tų nuolaidų atominių ginklų 
sumažinime.

Niekados dar Amerika ir 
Sovietų Sąjunga nebuvo taip 
arti prie susitarimo praeityje, 
kaip dabar. Prezidentas sakė, 
kad nežiūrint, jog nuomonės 
išsiskyrė strateginio apsigyni
mo programos reikalu, jo 
pakvietimas Gorbačiovui 
atvykti į Ameriką tebegalioja.

Jis savo kalboje, kurią per
davė visos televizijos stotys, 
sakė Gorbačiovui pastebėjęs: 
„Aš pasakiau jam, ką aš paža
dėjau Amerikos žmonėms, jog 
neišmesiu SDI programos. 
Jokiu būdu aš negalėčiau 
pasakyti savo žmonėm, kad jų 
vyriausybė negins jų nuo 
atominio sunaikinimo”, kalbė
jo prezidentas.

SDI — Amerikos 
apsigynimo laidas

Amerika yra pasiruošusi vėl 
pradėti derybas nuo tos vietos, 
kurioje buvo sustota Reyk- 
javike. Jis mano, kad yra 
galima susitarti. Durys yra 
atviros ir keletą kartų paminė- 
jo, kad Amerika yra 
pasiruošusi tuoj grįžti prie 
derybų stalo. Administracijos 
pareigūnai mano, kad 
pažanga galėtų būti padaryta 
Genevos pasitarimuose, kurie 
būtų Islandijos konferencijos 
tęsinys. Tolimesni pokalbiai 
nusiginklavimo reikalais bus 
tęsiami. Strateginio apsigy
nimo programa — SDI — buvo 
pati didžiausia kliūtis su kuo 
sovietai nesutiko. Ne vienas

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Deschenes komisija, 
kuri Kanadoje sudaryta iš 
vieno žmogaus, yra Quebeco 
vyriausio teismo teisėjas Julės 
Deschenes. Jis ieško nacių 
karo meto nusikaltėlių, kurie 
galėtų gyventi Kanadoje. 
Komisijos padėjėjas Yves For- 
tier sako, kad darbas jau 95% 
baigtas. Kad jis būtų visiškai 
užbaigtas, jam dar reikią šešių 
savaičių, kas ir buvo pratęsta.

— Joe Slovo yra vienin
telis baltas žmogus Afrikos 
Tautiniame kongrese ir vykdo
mojo komiteto narys. Jis 
planuoja karinio pobūdžio 
planus ir yra už nuvertimą 
Pietų Afrikos vyriausybės? Be 
to, jis daugel metų yra Pietų ■
Afrikos komunistu__partijos
narys, dažnai lankosi Sovietų 
Sąjungoje ir palaiko tą reži
mą. Joe .Slovo ~yrą_ T.iotiivna 

• žydaslsu tėvais atvykęs į Pietų 
Afriką T935 m.

— Briuselyje buvo 
Valstybės sekr. G. Shultz, 
grįždamas iš Islandijos 
pasitarimų, kad galėtų 
painformuoti Nato valstybių 
užsienio * reikalų ministerius 
apie buvusius pasitarimus.

— Bonoje buvo nušautas 
Vokietijos užsienio reikalų 
minsiterijos politinio 
departamento skyriaus 
direktorius Gerold von Braun- 
muehl, kai jis grįžo iš darbo 
prie savo namų. Nužudymo 
vietoje buvo rastas 7 puslapių 
raštas, pasirašytas Vakarų 
Europos Revoliucinio fronto 
vardu. Nežinoma, kas yra ta 
organizacija ir ar iš viso jai 
priklauso kokia grupė žmonių.

— Graikijoje vietiniuose 
rinkimuose praeitą sekma
dienį laimėjo Naujoji 
Demokratų partija, kuri yra 
linkusi į politiniai dešinę pusę. 
Valdančioji socialistų partija 
su premjeru Andreas Papand- 
reou praranda žmonių 
pasitikėjimą. Įdomu, kad 
miestų merų ir tarybų rinki
muose laimi ir Maskvos 
komunistams palankūs asme
nys.

— Bavarijos rinkimus lai
mėjo Franz Strausso vado
vaujama konservatorių krikš
čionių unijos partija, kuri jau 
24 m. valdo Bavariją. Tai smū
gis Socialdemokratų partijai, 
kuriai dabar vadovauja 
Johannes Rau.

Ikonos
išgelbėtos

Maskva. — Žymiajame Ru
sijos stačiatikių religiniame 
centre — Zagorske, kilus gais
rui, sudegė vietos seminarijos 
ir teologinės akademijos 
patalpos. Gaisre žuvo penki 
seminaristai ir nemažai kitų 
asmenų buvo sužeisti. Spauda 
rašo, kad garsioji Zagorsko 
vienuolyno ikonų kolekcija 
yra išgelbėta. Laikraščiai 
pastebi, kad pastaruoju laiku 
Sovietų Sąjungoje viena po 
kitos įvyksta įvairios nelai
mės, apie kurias dabar jau 
praneša ir oficialioji sovietinė 
spauda, kai tuo tarpu anks
čiau įvairios katastrofos būda
vo dažniausiai nutylimos. 
Užsienio spauda primena, kad 
jau nekalbant apie milžinišką 
Černobylio katastrofą, 
pastarųjų mėnesių metu Juo
dojoje jūroje nuskendo kelei
vinis garlaivis, kiek vėliau 
susidūrė kiti du laivai, Latvi
joje sugriuvo naujai pastaty
tas tiltas, po kurio griuvėsiais 
liko 10 darbininkų, ir nusken
do povandeninis atominis 
laivas.

— Motina Teresė, Nobelio 
taikos premijos laureatė, atvy
ko į Tanzaniją, kai jos lėktu
vas nukrito ir užmušė 5 
žmones, bet ji išliko visai 
sveika. Ji čia dalyvavo 7 
naujų vienuolių priėmime ir po 
to išskrido į Khartoumą, 
kuriame nori atidaryti namus 
civilinio karo Sudane aukoms 
padėti.
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gali klausti, kodėl prezidentas 
taip stipriai gina šią apsigy
nimo nuo atominių raketų 
programą? Į tai jis pats at
sakė: „Strateginio apsigynimo 
iniciatyva yra Amerikos 
užtikrinimas, kad Sovietų Są
junga laikysis savo įsipareigo
jimų. SDI yra Amerikos 
saugumo garantija, jei kartais 
sovietai, kaip jie kad yra jau 
ne kartą padarę praeityje, 
sulaužytų savo iškilmingai 
duotus pažadus. SDI yra tai, 
kas sovietus atvedė prie 
ginklų kontrolės pokalbio 
Genevoje ir Islandijoje. SDI 
yra raktas pasauliui be atomi
nių ginklų”.

Derybos iš 
pradžių

Valstybės sekr. G. Shultz, 
kalbėdamas Briuselyje Nato 
užsienio ministeriams, pasakė, 
kad susitarimo pasiekta 
daugelyje sričių ir yra svarbu, 
kad ir toliau būtų einama tuo 
keliu. Panašiai ir Baltųjų 
rūmų prezidento patarėjas 
John Poindexter, informuoda
mas apie Islandijos pasitari
mus, sakė, kad abu vadai yra 
supratę vienas kitą daug 
labiau, negu praeityje, ir nuo 
dabar reikia vėl pradėti vesti 
tolimesnius pasitarimus. 
Visais tais klausimais, kuriais 
buvo sutarta, bus žiūrima ar 
sovietai laikosi savo žodžio; 
tai parodys netolima ateitis. 
Taip samprotavo John Poin- 
dexter

Pasiūlymą
atmetė

Savo kalboje prezidentas 
išaiškino tautai tų dviejų 
dienų pasitarimus. Svarbiau
sias buvo jo pasiūlymas 
Gorbačiovui sutikti su visų 
atominių ginklų sumažinimu 
50% per pirmuosius penkerius 
metus, kai bandymai ir tyrinė
jimai apsigynimo programoje 
būtų tuo pačiu metu tęsiami 
toliau, pagal 1972 m. sutartą 
antibranduolinį paktą. Po 10 
metų periodo visi branduoli
niai ginklai būtų eliminuoti. 
Tada kiekvienas kraštas galė
tų numesti apsigynimo šydą.

Laisvė nedaloma

Gorbačiovas su tuo nesu
tiko. Jis norėjo, kad per visą tą 
dešimtmetį nebūtų Amerikoje 
nieko daroma apsigynimo 
sistemoje. Tokiu būdu būtų 
palaidota visa ši nuo puolan
čiųjų raketų apsisaugoti ir 
apsiginti programa. Komenta
toriai kelia klausimą, ar 
valstybė neturi teisės turėti 
savo gynybos sistemos, nepri
klausomai nuo jokių susitari
mų. „Aš važiavau į Reykja- 
viką su nusiteikimu, kad 
visame kame galima susitar
ti, išskyrus tik du dalykus: 
mūsų laisvę ir mūsų ateitį”, 
kalbėjo prezidentas. „Šiuo 
metu visos laisvos šalys yra 
be apsigynimo programos 
prieš sovietų raketas, kurios 
gali būti iššautos netikėtai 
arba sąmoningai. Kodėl Sovie
tų Sąjunga to siekia”.

KALENDORIUS
Spalio 15 d.: Antiokas, Tere

sė Avit, Ina, Gailiminas.
Spalio 16 d.: Galas, Jad

vyga, Gudigirdas, Dova.

ORAS
Saulė teka 7:01, leidžiasi 

6:11.
Temperatūra dieną 50 1., 

naktį 35 1. Debesuota.



2 DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. spalio mėn. 15 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVĖ

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

ŽIEMA — MOKYKLOMS, 
VASARA STOVYKLOMS

DRAUGO prenumerata mokama i* anksto

Apie lituanistinių mokyklų 
vaidmenį lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje bei jų reikšmę 
tautinio sąmoningumo ugdy
mui mūsų jaunime, rodos, 
nereikėtų, (bent jau vyres
niems) aiškinti. Mokslo 
metams prasidėjus ir jau
nimui grįžus į mokyklas visi 
privalėtume stengtis, kad 
lituanistinės mokyklos kles
tėtų ir kad visi lietuvių kilmės 
vaikai galėtų (privalėtų!!!) jas 
lankyti. Čia nė vien mokytojų 
ir tėvų reikalas — tai yra vi
sos visuomenės pareiga; ypač 
talkon turėtų ateiti jaunimo 
organizacijos, įtaigodamos 
savo narius lituanistines 
mokyklas lankyti, o taip pat 
visokeriopai toms mokyk
loms talkinti, ypač organizuo
jant naujų mokinių suradimo 
vajus. Mokyklos ir organizaci
jos turėtų tarpusavy bend
radarbiauti ir vienos kitoms 
padėti užpildyti mūsų jau
nimo lietuviškume pasitai
kančias spragas.

Per 30-33 šeštadienius 
metuose lituanistinės mokyk
los stengiasi jaunimą mokyti 
kalbos, supažindinti su Lietu
vos istorija, literatūra, geo
grafija ir kt., o taip pat ugdyti 
ių tautinį sąmoningumą, tau
tinę savigarbą ir meilę tėvų 
žemei, tautai, jos kalbai.

Pratęsdamos mokyklų dar
bą jaunimo organizacijos gidė
tų panaudoti netik 52 seknia- 
lienius, bet ir likusius metuose 
19-22 šeštadienius. O kur dar 
vasaros ir kitokios atostogos? 
Žinau, kad nemaža dalis vado
vų griebsis už galvos šauk
dami, o kur gausime lėšų, 
vadovų, jei dabar sunku jų 
rasti dvisavaitinę stovyklą 
organizuojant. Kad ir sunku, 
bet, vis dėlto, iki šiol stovyk
los vyksta ir dar vis atsiranda 
sutinkančių aukotis skautybei 
ir lietuviškam jaunimui 
asmenų. Gal giliau iš esmės 
panagrinėjus šį reikalą būtų 
rasta galimybė vasarą organi
zuoti ne vien reguliarią 
stovyklą, bet taip pat skil- 
tininkų, draugininkų, lauža- 
vedžių ir kitokius kursus, ar 
seminarus specialiose stovyk
lose, tada išsamiau paruoš- 
tume jaunimą jo laukian
čioms pareigoms, o tuo pačiu 
ir būsimus mūsų visuomenės 
darbuotojus.

Rako stovyklavietė Chica
gos tuntams taip brangiai 
išlaikyti kainuojanti ir nau
dojama vos tik dvi savaites 
metuose, būtų tinkamiausia 
aplinka tokiai skautamokslio

Nuotr. S. IlgūnoSkautų (dalis) rikuotė XXIII-je Romuvos stovykloje.

mokyklai. Ir pats skautavi- 
mas gal būtų įdomesnis ir 
prasmingesnis, o būdamas 
lietuvišku, būtų savotišku 
tęsiniu lituanistinių mokyklų 
vykdomam darbui. Tai būtų 
idealu!

Deja gyvenimas nėra idea
lus, ypač kai savo reikalus 
statoma aukščiau kitų, neatsi
žvelgiant, kad pjaunama šaka 
ant kurios sėdima. Taip 
elgiasi kai kurie skautų ir kitų 
organizacijų vadovai mokslo 
metų laike organizuodami 
savaitgaliais įvairius kursus, 
susikaupimų dienas ir kt. Aiš
ku, jaunimui tokie renginiai 
patrauklesni negu istorijos ar 
gramatikos mokymasis 
lituanistinėje ir jie vien jau dėl 
to mielai ten dalyvaus. Žino
mi atvejai, kad tokių renginių 
išdavoje lituanistinėse mo
kyklose trūko du trečdaliai 
mokinių. Tai jau neleistinas 
mokyklos darbo sabotažavi- 
mas, jaunime pareigos stokos 
ugdymas, lyg tvirtinimas, kad 
mokyklos darbas nesvarbus. 
Čia jau paneigiamas ir gele
žinis skauto įstatas!

Veiklos metus pradedant 
ruošdami sueigų ir kitų ren
ginių planus stenkimės, kad 
jie būtų kuo naudingiausi 
mūsų jaunimui jo lietuviškos 
ir skautiškos asmenybės ugdy
mui. Laiko viskam užteks, jei 
jį tinkamai koordinuosim ir 
teiksim pirmumą pagrin
diniam lietuvybės reikalui.

SKAUTĖS RUOŠIA 
MINĖJIMĄ

Chicagos skaučių tuntai 
spalio 26 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose ruošia buvu
sios Lietuvos skaučių vadės 
rašytojos Sofijos Kymantai- 
tės-Čiurlionienės gimimo 100 
metų sukakties minėjimą. 
Įvykis bus akademinio pobū
džio — paskaita, meninė prog
ramėlė ir S. Čiurlionienės 
raštų, laiškų ir nuotraukų paro
dėlė. Pražia 3 vai. p.p. Visos 
sesės ir broliai, o taip pat ir S. 
Čiurlionienę gerbianti visuo
menė maloniai kviečiami daly
vauti.

PROGA PASIJUOKT 
SU „TAURO RAGU”

Visų mėgstamas „Tauro 
rago” orkestras, vadovauja
mas vs Vlado Vijeikio, atliks 
programą šį šeštadienį, spalio 
18 d., Jaunimo centre vyk
siančioje,,Puotoje jūros 
dugne”. Pradžia 7 vai. vak.

„Nerijos” tunto sesės stovykloje su viešniomis — Vyriausia skautininke vs S. Gedgaudiene ir-J A V 
Vidurio rajono vadeive s. A. Izokaitiene. Nuotr. Laimos Pauliūtės
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„NERIJOS” TUNTO SUEIGOJ
„Nerijos” jūrų skaučių tun

to pirmoji šių veiklos metų 
tunto sueiga įvyko sek
madienį, spalio 5 d., 10 vai. 
ryto Jaunimo centro maž. salė
je. Sueiga truko vos valandą ir 
penkioliką minučių ir buvo 
sklandžiai pravesta tunto 
adjutantės gvv Aleksandros 
Gražytės.

Sesėms išsirikiavus ir atli
kus raportus buvo įnešta tun
to vėliava, sugiedotas Tautos 
himnas. Prašant Dangiškojo 
Vadovo palaimos, visi sueigos 
dalyviai skautiškai supin
tomis rankomis, sukalbėjo 
„Tėvę mūsų”.

Perskaitytas LSS Vyriau
sios Skautininkės įsakymas 
tvirtinąs dabartinės vadovės 
vs Irenos Regienės tunti- 
ninkės pareigų pratęsimą dar 
vieneriems metams. Tuntinin- 
kės įsakymu paskelbus 
leidimą duoti ūdryčių įžodį, 
prieš vėliavą atsistojo dvi jau
niausios sesytės — Laura 
Jokūbauskaitė ir Austė Rin-

Visi kviečiami. Apie daly
vavimą praneškit js Leopol
dui Kupcikevičiui, tel. 476-3875 
arba 434-9766.

„LITUANICOS” 
TUNTO SUEIGA

„Lituanicos” tunto sueiga 
įvyks spalio 19 d. (sekm.). 
PrieS sueigą 9 vai. ryto visi 
broliai dalyvauja šv. Mišiose 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų, 10 vai. ryto tunto 
sueiga Jaunimo centro didž. 
salėje. Ši sueiga skirsis nuo 
daugelio kitų, nes jos progra
moje numatytos skilčių 
rungtynės ir smagus laužas. 
Ypač svarbu, kad dalyvautų 
visi skautai, nes, kad ir vienas 
neatvykęs skautas gali labai 
apsunkinti savo skilties 
pastangas šioje sueigoje. Visi 
skautai dalyvauja pilnose 
uniformose. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

gutė. Abi atskirai nuoširdžiai 
tarė įžodžio žodžius — lėtai 
(kad nesuklysti), bet drąsiai. 
Pirmuosius skautiškus kak
laraiščius joms užrišo tun
tininkė, o mazgelius — Gerojo 
darbelio — mamytės ir Tėvy
nės ilgesio — jų vadovė gvv 
Viligailė Lendraitienė.

Po įžodžio išnešus vėliavą 
perskaityti dar du adminis
tracinio pobūdžio įsakymai. 
Pirmuoju paskelbtas 1986-87 
veiklos metų tunto vadovybės 
sąstatas, kurį sudaro beveik 
išimtinai jaunos vadovės, vie
nos jų tunte užaugusios, kitos 
po ilgesnės pertraukos jau su 
savo ūdryčių prieaugliu tun- 
tan sugrįžusios. Antrasis

Buriavimo stovyklos vadovės g.v.v. Viva Bartkutė ir j.ps. Violeta 
Paulienė. Nuotr. J. Tamulaičio

įsakymas skelbė sesių suskirs
tymą laivais. Čia, pagal tunte 
nusistovėjusią, tradiciją, pro 
suskliaustų irklų vartus pražy
giavo visos tunto sesės ir jų 
vadovės.

Visas jūrų seses, linkė
damas sėkmingos veiklos, 
pasveikino JAV Vidurio ra
jono vadas vs fil Antanas 
Paužuolis. Seses sveikino ir 
LS, Seserijos Jūrų skaučių sky
riaus vedėja js Dalia Bylai- 
tienė, ta proga įteikdama 
dovanėlę jps Violetai Pautie
nei už sėkmingą vadovavimą 
praėjusioje buriavimo stovyk
loje.

Tuntininkė vs Irena Regienė 
pasveikino įžodį davusias, o 
taip pat tuntan iš stovyklų 
grįžusias seses ir pareigoms 
įsipareigojusias vadoves, 
visoms linkėdama našių ir 
džiaugsmingų veiklos metų. 
Šia proga išreiškė padėką 
visoms vadovėms, tėvams 
talkininkams ir tunto gerada
riams, kviesdama visus dar 
vieniems nuoširdaus bendra
darbiavimo metams. Apgailes
tavo ir kai kurių tėvų pareigin
gumo stoką talkoje ir atvežant 
vaikus į sueigas, kas labai 
akivaizdu buvo šioje sueigoje, 
kurioje trūko geros pusės 
narių, nors visiems buvo 
pranešta ne vien žodžiu, bet ir 
tuntininkės asmeniškai siųs
tais pakvietimais. Kad tuntui

•—«~****&v* Viuiuu vctirvvJO n pini-

ginė parama aiškėjo ir iš tunti- 
ninkės, paminėtų dalies išlai
dų. Daugiausiai išlaidų 
pareikalauja stovyklavietės 
išląikymas, patalpos suei
goms ir Kaziuko mugei. O 
pajamos — Kaziuko mugė, 
kuri suruošiama kelių vado
vių ir nedaugelio tėvų darbo 
pastangomis. Kvietė visus 
nuoširdžiau jungtis į bendrą 
darbą.

Susibūrus ratan, žvalioms 
laužavedėms Laimai Pauliu- 
tei ir Aldonai Norkutei vado
vaujant, buvo sudainuotos 
kelios smagios dainelės, o 
visiems sueigos dalyviams ra
tan įsijungus — „Lietuva 
brangi” ir „Ateina naktis” už
baigta šį veiklos metų pra
džios „Nerijos” tunto sueiga.

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje

Spalio 18 d. — „Puota 
jūros dugne” Jaunimo centro 
didž. salėje. Ruošia jūrų 
skautininkų,-kių „Grandis”.

Spalio 19 d. —
„Lituanicos” tunto sueiga 
Jaun. centro didž. salėje.

Spalio 26 d. — S. Kyman
taitės - Čiurlionienės 100 metų 
gimimo sukakties minėjimas. 
Ruošia Chicagos skaučių tun
tai.

Lapkričio 16 d. — Tauto- 
rama Jaunimo centre.

Gruodžio 14 d. — Visų 
Chicagos tuntų kalėdinė suei
ga Jaunimo centre.

Sausio 25 d. Iškilminga 
jūrų skautų ir skaučių Klaipė
dos dienos sueiga Jaun. cent
ro maž. salėje.

Kovo 8 d. — Kaziuko mu
gė.

Kovo 22 d. — „Lituani
cos” tunto sueiga.

Gegužės 3 d. — „Nerijos” 
tunto iškilminga sueiga Jau
nimo centro maž. salėje.

Clevelande

Gruodžio 15 d. Bendra 
„Neringos” ir „Pilėnų” tuntų 
kalėdinė sueiga.

. Administracija dirba kas- • Redakcija strai. snius tau^o
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštu- nuožiūra. Nesunaudotų straipsmų
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. nesaugo. Juos grąžina tik *9 anks

to susitarus. Redakcija už skel-
• Redakcija dirba kasdien nuo bimų turinį neatsako. Skelbimų
8:30—1:00; šeštadieniais nedir kainos prisiunčiamos gavus prašy-
ba- mą _________

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. 767-7575
5780 Archer Avė.

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė.)

Didieji nėra tikrai dideli, 
jeigu jie nėra geri.

S. Smiles

Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES
DANTŲ GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629

Tel. 925-8288
Valandos pagal susitarimu

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street

Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 38S-48H____

, Dr. Tumasonio ofisą perėmė
DR. S. LA L

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street

434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 11-2

DR. VIJAY BAJAJ
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise)

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

Vai.: pirm., antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki b v v.

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-( 

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6.
Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
Tel. _ 476-2400

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4, šešt. 10-2 vai.

Tel. 436-7700
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

F.A.C.C.
KARDIOLOGAS 

širdies ligos
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

Valandos pagal susitarimą
Ofs. 735-4477;

Rez. 246-0067; arba 246-6581
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING

16449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3921 VV. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tel. 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIIA
Chicago Eye Institute '
4200 N. Central Avė.

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road

1 mylia j vakarus nuo Hariem Avė. 
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Avė., Chicago

VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus.

Dr. Tumasonio ofisą perėmė
T. RAMA. M.D.

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street

Jei. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarusDR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

Ant 95th St. 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
Tel. 598-8101 Vai. pagal susitarimą

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos

2638 W. 71 st St., Chicago, III.
Tai.: 438-0100

11800 Southwest Highway
Palos Helghts, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 381-0222Tel. RE-liance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR

PROSTATO CHIRURGIIA
2656 VV. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus treč. šešt. 12 iki4 vai. popiet

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) į 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755DR. IRENA KYRAS

DANTŲ GYDYTOJA 
PROSTHODONTICS - karūnėlės, 

tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika
2659 W. 59 St. Chicago

Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
DR. PETRAS 2LI0BA

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.3-6; 1 
_____ Šeštadieniais pagal susitarimą
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LIETUVOS LAISVĖS 
KOVAI

PAVARDĖ IR TAUTAI 
PALAIMINTASIS

Kitados Vaižgantas rašė: 
vš mylėjau ir myliu Lietuvą, 

nes tai mano Tėvynė, mano 
gyvybė, mano džiaugsmas ir 
P sidid iavimas”. Gyven
dami Li» tuvos ilgesiu ir mes 
galime tą mintį kai ti. 
Tačiau šiandien vien me čs
širdyje nepaKanka. 1 ei 
veiksmingai stengtis pan. i- 
doti visas priemones pavergtą 
kraš! i gelbėti iš Maskvos 
kob nulinės priespaudos.

1 kryptimi visi judame, 
kiek galime, bet vien mūsų 
jėgų nepakanka. Reikia 
įtraukti kaip galima daugiau 
kitų laisvę mylinčių sąjūdžių, 
kad į savas pastangas įjungtų 
ir Lietuvos laisvės reikalą. 
Darant pastangų ir šioje srity
je galima pasiekti pasigėrė
tinų rezultatų.

Išeivijos lietuviai sočiai 
demokratai pasiuntė dr. V. 
Bylaitį ir Kasparą į socialistų 
internacionalo posėdį Bonoje, 
V. Vokietijoje, kad, svarstant 
oro taršą, būtų paliesta ir 
Sovietų pavergta Lietuva.

Kai praeitą vasarą išeivi
joje lietuvių krikščionių demo
kratų atstovai garbės narys 
inž. Antanas Rudis, LKD cent
ro komiteto pirm. Vladas Šo- 
liūnas ir s-gos pirm. pavaduo
tojas, Europos LKD tarybos 
pirm. inž. Adolfas Venckus 
nuvyko į pasaulinį krikš
čionių demokratų interna
cionalo suvažiavimą Lisabo
noje, Portugalijoje, jų 
pastangomis buvo priimta 
rezoliucija, pabrėžianti, kad 
nuo pat 1940 m. Lietuva gyve
na nuolatinėje Sovietų Sąjun
gos okupacijos priespaudoje. 
Agresijos keliu išplėštoji lais
vė turi būti grąžinta, leidžiant 
pačioms pavergtoms tautoms 
laisvai spręsti savus rei
kalus, atgauti priklausomas 
teritorijas, grąžinti iš Sibiro 
ištremtus lietuvius, paleisti 
kalėjimuose laikomus. Smer
kiant Lietuvos okupaciją, 
reikalaujama atitraukti iš 
Lietuvos okupacinę kariuo
menę ir Maskvos agentus.

Dr. Vytautas Dambrava net 
Venecueloje pasirūpino, kad 
krikščionių demokratų nacio
nalinis komitetas, minint 45 
metinę masinių deportacijų 
sukaktį, priėmė rezoliuciją, ku
rioje „nutarta pripažinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos troš
kimus ir teises gyventi laisvėje 
ir nepriklausomybėje, toli nuo 
Sovietų dominavimo, pripažin
ti, kad sunki šių piliečių padė
tis turėtų būti svarstymų tema 
konferencijose, kuriose patik
rinamas Helsinkio galutinio 
akto vykdymas, pasiūlyti 
Venecuelos vyriausybei, kad 
Pabaltijo valstybių klausi
mas būtų pateiktas svarstyti 
Jungtinių Tautų Dekolo
nizacijos pakomisei, kaip savo 
rezoliucija yra pasiūlęs Eu
ropos parlamentas”.

*

Lietuvos Vyčiai savo seime 
specialiu žymeniu apdovanojo 
seselę Ann Gillen, kuri yra 
egzekutyvė direktorė tarpreli- 
ginio sambūrio, vadinamo 
National Interreligious Task 
Force on Soviet Jewry. Tas 
sąjūdis galingas, nes turi visų 
JAV ir net kitų kraštų žydų 
paramą, o žydai yra įtakingi 
spaudoje, radijuje ir televizijo
je. Tas sąjūdis pirmoje eilėje 
rūpinasi Sovietų Sąjungoje 
priespaudą kenčiančiais žy
dais ir nemažai jų išlaisvina. 
Tačiau seselė Gillen yra taip 
pat artima lietuvių draugė ir 
panaudodama net tos institu
cijos biuletenius, atsišau
kimus spaudai, kitoms komu
nikacijos priemonėms ir 
įvairių tautybių veikėjams, 
labai dažnai įtraukia pavar
des kalinamų lietuvių, duoda 
jų adresus darbo vergų stovyk
lose ir kalėjimuos, o pasku
tiniame biuletenyje net įdėjo 
Viktoro Petkaus nuotrauką, 
vis ragindama rašyti jiems

laiškus, kelti jų išlaisvinimo 
reikalą.

*

Praeitą vasarą Los Angeles 
mieste, Calif. įvyko respub
likonų tautinių grupių vadovų 
suvažiavimas. Kaip žinome, 
respublikonuose gana gausiai 
dalyvauja lietuviai. Mūsiškių 
ir kitų, tame respublikonų 
etninių g pių suvažiavime 
pravestos rezoliucijose yra 
specialus nutarimas — reko
menduojama respublikonų 
partijos centrui: „tęsti paramą 
mūsų vyriausybei jai nepri
pažįstant priverstino Sovietų 
Sąjungos prievarta įvvk. yto 
įjungimo Pabaltijo v r rtybių 
Estijos, Latvijos ir I aivos. 
Mes esame priešingi dėtų 
Sąjungos vykdomai rusifikaci
jai, nutautinimui nerusiškų 
tautybių Sovietų Sąjungoje”.

Respublikonų tautinių 
grupių suvažiavimas avo 
rezoliucijoje taip pat pasisakė 
už stiprinimą Amerikon also, 
Laisvosios Europos lijo. 
Rezoliucijoje pažymima, kad 
net biudžeto suvedimo 
siekiant, negalima užvilkinti 
jau nuo anksčiau reikalingą 
tų radijų štabo stiprinimą, 
įjungiant profesionalus, geri
nant programų koky
bę. Pabrėžiamas labai didelis 
tų transliacijų į pavergtus 
kraštus svarbumas ir skati
nama, kad į tų radijų adminis
traciją būtų įjungti specialis
tai iš Rytų ir Centro Europos.

Tautinių grupių respub
likonų suvažiavimas taip pat 
stipriai pasisakė prieš Specia
lių investigacijų įstaigos 
(OSI) bendradarbiavimą su 
KGB, reikalaudami, kad kalti
namieji karo nusikaltimais 
būtų teisiami teismuose, kurie 
gerbia pagrindinius JAV 
teisės principus. Jiems turi 
būti garantuojamas rei
kiamas JAV konstitucijos 
numatytas teisinis procesas. 
Deportacija jų į komunis
tinius kraštus prilygsta jų 
egzekucijai. JAV vyriausybė 
skatinama daryti įtakos, kad 
būtų nutrauktas religinis 
persekiojimas Sovietų kont
roliuojamuose kraštuose, o 
vykstančiai į Vienos konferen
ciją delegacijai skatinama 
duoti parėdymus, kad ji siektų 
ginti žmogaus teises Sovietų 
bloko valdomuose kraštuose.

Rezoliucija gera, skatinimai 
vyriausybei vertingi ir galima 
pasidžiaugti, kad lietuviai 
respublikonai prie tų rezo
liucijų pravedimo yra 
prisidėję, ką mes patyrėme iš 
tautinių grupių respublikonų 
pirmininko Chicagoje A. Milū- 
no. Jis net pasirūpino, kad 
tautinių grupių respublikonų 
renginyje Chicagoje būtų 
pakviestas kalbėtojas Linas 
Kojelis.

♦

Jungiant pavergtųjų jėgas, 
lietuviškuosius reikalus gali
ma iškelti ir per Pavergtų tau
tų komitetus. Čia kaip tik 
ypatingų rezultatų pasie
kiama St. Petersburge daug 
sumanumo ir energijos paro
dant Amerikos lietuvei V. 
Jacobson. Šiemet Pavergtų 
tautų komiteto ruošiamoms 
demonstracijoms Chicagoje 
vadovaus lietuviai. Džiugu 
girdėti, kad mūsiškiai ruošiasi 
ryžtingiau šį reikalą paju
dinti. Kiek galima, reikia 
veržtis į amerikiečių spaudą. 
Teko patirti, kad „Chicago 
Catholic” laikrašty pasi
rodžiusius straipsnius kartais 
persispausdina Pittsburgho 
diecezijos laikraštis, o net teko 
išgirsti atsiliepimų iš to laik
raščio skaitytojų Europoje. 
Artėjant Vasario 16 minė
jimams, reikia bandyti su 
kalbomis apie Lietuvą 
pakviesti redaktorius, radijo, 
televizijos darbuotojus. Tas 
padės juos daugiau laimėti 
Lietuvos reikalui.

Juoz. Pr.

Nėra jokios abejonės nei 
lietuviams, nei lenkams, kad 
garbingasis Dievo tarnas Jur
gis Matulaitis, Lietuvoje vadi
namas tik Matulevičium, yra 
tikras lietuvis. Jo tėvas buvo 
Andrius Matulaitis, o motina 
Uršulė Matulytė. Kai Jurgio 
Matulaičio pusbrolis Jonas 
Matulevičius išsivežė jauną 
Jurgį į Kielcus ir įstatė jį į 
kunigų seminariją, tai nuo ta
da Jurgis yra žinomas Lietu
voje kaip Matulevičius, o Len
kijoje kaip Matulewicz. Jo 
pavardė buvo pakeista s semi
narijoje. Iš garbingojo Dievo 
tarno Jurgio gyvenimo ži
nome, kad jis buvo tikras lietu- 
's atilotas. Bet kodėl jo 

pavardė pakeist; ? Žinoma, 
Jurgis savo pavardės pats
nepakeitė.

Anais laikais Maskvos uni
versitete ir ypač lenkiškose 
seminarijose lietuviškos 
'-įvargęs, kaip taisyklė, buvo 

1 i įdedant slaviš
kas galūnes, ka ir lietuviai 
svetimoms pavt ns pride
da galūnes lietuv. s ir links
niuojamas pagal lietuvių kal
bos dvasią.

Gal pusbrolis Jonas Jurgį 
įregistravo seminarijoje Matu
levičium, kad lengviau būtų jį
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jacksonville (apie 541,000 gyv.) didmiestis 

dominuoja Floridos šiaurės rytų kertę, nes greitke
liai iš šiaurės ar iš vakarų eina per jį. Išsidėstęs St. 
John upės dviguboje kilpoje, didmiestis yra kultū
ros, finansų, pramonės ir transporto centras Flori
dos šiaurėje. St. John upė yra ilgiausia Amerikoje 
šiaurės kryptimi tekanti upė. Tai didžiulių sandė
lių, lentpjūvių ir antrasis didumu kavos importo 
uostas palei pietinį Atlanto vandenyno krantą. 
Įdomus Friendship Fountain ir prieplauka yra St. 
John River Parke. Gray Line autobusų linija siūlo 4 
1/2 valandos ekskursiją po miestą. Mieste yra net 
trys šunų lenktynių trekai ir beisbolo bei futbolo 
stadionai.

Įdomesnės vietos nėra labai gausios palyginus 
su miesto didumu. Anheuser-Busch alaus darykla^ 
taip pat siūlo ekskursijas jų rajone. Meno mėgėjams 
yra Cummer Gallery of Art, kur sudėta svarbūs 
Europos eksponatai iš viduramžių iki šių laikų, 
amerikiečių tapyba, kiniečių porcelanai ir japonų 
gaminiai, įskaitant ir garsų Wark rinkinį iš anksty
vų Meissen porcelanų. Ypač įdomūs XVII š. ispanų 
rašymui stalai, papuošti Limoges emalio plokštėmis. 
Sode yra istorinių vietų ir medžių. Fort Caroline| 
National Memorial yra 140 akrų ploto vietovė pagal 
St. John upę, kur prancūzai nuotykių mėgėjai buvo 
įsteigę savo tvirtovę 1564 m. Fortas dabar atstatytas 
pagal senus brėžinius. Į rytus nuo forto yra obelis
kas atminimui pirmajam ispanų išsikėlimui į kran
tą ties St. John Bluff 1562 metais. Independent 
Life Building statytas šios apdraudos vendrovės jau

1976 n»., yra 535 pėdų aukščio ir laikomas aukš
čiausiu Floridoje. Vaizdas iš 33-čiojo aukšto į St. 
John upę labai įdomus.

Jacksonville Zoological Park yra prie pat Trout 
.upės, St. John upės intako, ir išsukus iš 1-95 greitke
lio bei perkirtus 17 plentą. Daugiau kaip 700 įvairių 
žvėrių laikoma ne narvuose, o grioviais atskirtose 
laisvose erdvėse. Viskas pasiekiama miniatiūriniu 
geležinkeliuku. Galima ir prie stalų piknikauti.

Visas Jacksonville didmiestis St. John upės 
vagos perskirtas į dvi dalis. Rytinėje dalyje yra daug 
nenusausintų pelkių, tačiau palengva rezidenciniai 
ir industriniai rajonai ten įsikuria. Tik tarp Intra- 
coastal Waterway ir Atlanto pajūrio miestas vėl 
atgyja ir atskiri priemiesčiai, kaip Ponte Vedra 
Beach, Jacksonville Beach, Neptūną Beach ir Atlan
tic Beach tiesia aukštyn keliaaukščius ir daugia
aukščius viešbučius ir pastatus. Keliaujant į šiaurę 
Al A keliu tenka per St. John upę persikelti už 
mokestį keltuvu ties Mayport Navai Air Station ir 
toliau keliauti per kelias salas (Fort George Island, 
Little Talbot Island su to pat vardo valstybės parku 
ir Talbot Island), kol pasiekiamas jau paskutinis 
šiaurės rytuose didesnis Floridos centras — Fernan- 
dina Beach.

Fernandina Beach (apie 7500 gyv.) yra Amelia 
Island šiaurinėje dalyje, prie Fort Clinch valstybės 
parko, pravažiuojant mažą Amelia City miestelį. 
Prezidentas Monroe vadindavo šį miestą „pūliuo
jančiu mėsos puodu”, nes jo laikais įvairūs piratai, 
kontrabandininkai ir vertelgos buvo ten susispietę. 
Tačiau vėliau Fernandina Beach pasidarė pirmąją 
Floridos vasarviete. Amelijos saloj kelių šimtmečių 
amžiaus miestas susidarė įvairių architektūros stilių, 
o dabar daugelis Viktorijos laikų namų ir krautuvių 
nuolat atsinaujina restauruojant. Šis Viktorijos laikų 
rajonas tęsiasi per 30 blokų. Seniausias „saliūnas” 
Floridoje čia pastatytas 1878 metais. Pietiniame 
Amelijos salos gale galima išsinuomoti arklius

įstatyti. Jono pavardė buvo 
taip pat Matulaitis, o pakeista 
į Matuiewicz. Jurgio motinos 
brolis, tikras Jurgio dėdė, 
buvo kunigas Feliksas Matu
lis, bet žinomas kaip Matule
vvicz. Abudu artimi giminės — 
Jonas pusbrolis ir kun. Felik
sas vadinosi Matulevvicz. Šiuo
du abudu Jurgiui seminarijoje 
padėdavo. Taigi nieko nuosta
baus, kad jie norėjo, jog ir Jur
gis būtų Matulevičius, bet 
visos giminės iš tėvo pusės yra 
Matulaičiai.

Beatifikacijos oficialios 
bylos eina pavarde Matulai- 
tis-Matulewicz. Matulaitis 
pavardė paimta iš gimimo 
metrikų, o Matulewicz iš to 
Kielcuose pakeitimo. Kartą jis 
pasakęs, kad jis savo pavar
dės pats nekeitęs ir dabar 
nekeisiąs.

Oficialiame dokumente, 
kuriame tvirtinamas reika
laujamo stebuklo autentiš
kumas, sakoma, kad garbin
gasis Dievo tarnas Jurgis 
Matulaitis - Matulewicz yra 
kilme ir tautybe lietuvis, 
gimęs 1871 m., miręs 1927 m., 
buvęs parapijoje vikaru, 
paskui mokytoju Kielcų semi
narijoje ir vėliau profesorium 
Petrapilio dvasinėje akademi

joje. Sakoma, kad buvęs Vil
niaus vyskupas, paskui 
apaštališkas vizitatorius 
Lietuvai. Suminėta, kad jis 
atnaujino marijonų vienuo
liją, kad įkūrė dvi seselių 
vienuolių kongregacijas, o 
visas jo gyvenimas, kaip apaš
taliniu dekretu 1982 m. gegu
žės 11 d. tvirtinama, buvo 
vedamas krikščioniškomis 
herojinėmis dorybėmis.

Garbingojo Dievo tarno Jur
gio beatifikacijos byloje nei 
popiežius, nei kiti Vatikano 
pareigūnai, kokie jie bebūtų — 
lenkai ar ne lenkai — jokių 
pakeitimų nėra padarę. Palai
mintieji ir šventieji skelbiami 
ne vienai kuriai nors tautybei, 
bet visai Bažnyčiai. Mūsų tau
tai ateinančiais metais bus 
paskelbtas palaimintuoju ir 
vėliau šventuoju tikras lietu
vis. Tai bus mums ir visai tau
tai istorinis įvykis, kurio 
laukėme, melsdamiesi viešai ir 
privačiai. Tą įvykį reikia 
sutikti su džiaugsmu. Jis 
pagarsins mūsų tautą visam 
pasauliui. Mūsų tautai yra tai 
didelė Dievo malonė. Dievas 
veikia per savo šventuosius ir 
per mus čia žemėje gyvuosius.

V. Rim.

1952 m. Stalinas norėjo 
sujungti rytinę ir vakarinę 
Vokietiją į vieną valstybę ir 
tai su viena „maža” sąlyga — 
kad ji liks neutrali. Tuome
tinis kancleris Adenaueris 
Stalino pasiūlymą atmetė, 
pareikšdamas, kad tas yra 
lygu visiškai Vokietijos sovie
tizacijai.

Stalino pėdomis seka M. 
Gorbačiovas, kadangi Bonnos 
vyriausybės eilėse vėl plačiai 
kalbama apie Vokietijų sujun
gimo planą, paruoštą Mask
voje. Tai patvirtino min. 
Windelen pareikšdamas, kad 
toks pasiūlymas ar planas 
yra. Kodėl? Atrodo, kad tokiu 
pasiūlymu, norima prieš pasi
tarimus su Sov. Sąjunga 
„pagąsdinti” JAV...

Vienas aukštas KP parei
gūnas, „Bild am Sonntag” 
korespondentui Maskvoje 
davė tokį pareiškimą: „suly
ginus dviejų Vokietijų pragy
venimo lygį, gali nuvirsti ir 
mūras tarpe jų. Tuomet Vokie
tija vėl turės užimti svarbią

Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas Kleiza sveikina Lituanis
tinės katedros vajaus užbaigime.

Nuotr. J. Tamulaičio

vietą Europos valstybių tarpe. 
Taip pat, ji turi pasitraukti iš 
savo paklusnios rolės JAV- 
bėms bei tapti draugiškai 
nusistačiusiu kraštu Sov. 
Sąjungai. Sujungta Vokietija, 
dėl savo padėties, niekuomet 
negali likti neutrali”.

Į tai atsako min. Windelen: 
sovietai yra tik karinė galybė, 
tačiau ūkiniai ir kultūriniai ji 

j negali lenktyniauti su Vaka
rais. Jeigu Maskvai nepavyks 
susitarti su Washingtonu, tuo
met ji norėtų atsiremti į kokį 
nors stiprų ūkinį partnerį. 
Tačiau ministeris galvoja, kad 
Gorbačiovas ir Reaganas
susitars.

Kaip turi reaguoti Vakarų 
Vokietija į tokį sovietinį pasiū
lymą? Į šį klausimą min. 
Windelen davė tokį atsaky
mą: „pasitraukimas iš NATO 
ir atitraukimas JAV kariuo
menės iš Europos, mums, t.y. 
vokiečiams, yra mirtinas 
pavojus. Vokiško klausimo 
sprendimas laisvės sąskaiton 

negali būti imamas dėmesin”.

apžiūrėjimui šių įdomių vietų. Miestas kadaise 
priklausė net aštuonioms valstybėms, ir balandžio 
pabaigoje tai prisimenama Shrimp Festivaliu, o 
pirmąjį savaitgalį gegužės mėnesį švenčiama Isle of 
Eight Flags festivalis.

Minėtas Fort Clinch State Park, šiaur. salos 
gale, sudąro 1085 akrų plotą. Akmenų ir plytų fortas 
pradėtas statyti 1847 m., bet niekad nebuvo baigtas. 
Kai jį okupavo šiauriečiai Civilinio karo metu, tai jie 
greit čia susipažino su šiltu Floridos klimatu ir nuo 
tada prasidėjo miesto žydėjimas. Parko prižiū
rėtojai apsirengę Unijos uniformomis vaizduoja ano 
meto karius, atliekančius dienos rutiną.

Ypatingai rytinis Floridos pajūris įdomus isto
riniu požiūriu, tačiau ir kitos šios valstybės vietos 
turi nemažai praeities pėdsakų. Uėl savo nuošalios 
padėties Fernandina Beach labai mažai aplanko
mas keliautojų, nes yra nuošaliau svarbiųjų greitke
lių ir tik iš šiaurės atkeliaujantieji ir besidomį 
tokiomis vietovėmis asmenys iš anksto gali prama
tyti sustojimą. Iš vakarų atvykstantieji jau beveik 
niekad šio Floridos kampo nepamato.

Jacksonville-Daytonos srityje temperatūra kiek 
vėsesnė, kaip pietiniame Floridos gale. Aukščiausia 
temperatūra siekia iki 104 1. F, o žemiausia 10 1. F. 
Sausio mėnesio vidurinė temperatūra yra 55 1. F, 
liepos mėnesio vidurinė 82 1. F. Pietinėje Floridos 
dalyje dėl šildomosios Golfo srovės galios temperatū
ros svyravimai tarp žiemos ir vasaros mėnesių yra 
nežymūs, taip pat žiemą čia niekad neiškrinta snie
go. Užtat Jacksonville apylinkėse ir kitose Floridos 
šiaurinėse vietose sniegas dažnokai iškrinta. Lyja 
daugiausia vasaros metu. Sakoma, jog Florida yra 
saulėtas kraštas, nes vidutiniškai per metus yra 220 
saulėtų dienų, bet dažnai gamta iškrečia ir pokštų.

(Bus daugiau)

Sekmadienio žurnalas tą 
sensacingą pranešimą baigia 
taip: Bonnos ministerijoje jau 
ruošiamas atsakymas Mask
vai tokia antrašte: „Darum ab- 
lehnen — todėl atmetame”.

Ir pabaigai liūdna žinia. 
Šiandien, t.y. rugsėjo mėn. 28 
d., Hesseno radijas ir keli 
sekmadienio laikraščiai 
pranešė apie įvykusią tilto 
nelaimę Lietuvoje. Žinia gau
ta iš Maskvos. Tikrinant sunk
vežimiais naujai pastatyto 80 
m. aukščio tiltą, jis staiga su
griuvo. Nelaimėje žuvo 10 
asmenų, 14 buvo sunkiai 
sužeisti. Kurioje Lietuvos 
vietovėje ši nelaimė įvyko — 
spauda ir radijas nepranešė.

Tikrai dideli ir geri žmonės 
niekada nemiršta nei neiš
nyksta šiame pasaulyje. Jų 
dvasia , išsaugota knygose, 
vaikšto žeme. Knyga yra visa
da gyvas balsas, tai išmintin- 
gasai, kurio nuolat klausoma, 
taip, kad mes visada turime 
ryšį su praeities žmonėmis, 
pasilikdami jų valdžioje: jie 
vra palaidoti valdovai, tačiau 
visada laiką skeptrą, kuriuo 
jie net iš kapų nenustoja 
valdę mūsų sielų. S. Smiles
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bostono žinios
CLASSIFIED GUIDE

LIETUVIŲ
KOMPOZITORIŲ

kūriniai

„Laisvės Varpo” spalio 19 d. 
3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje rengiamame 
koncerte profesionalai smui
kininkai Dana Pomarancaitė- 
Mazurkevičienė ir jos vyras 
Jurijus Mazurkevičius atliks 
šiuos lietuvių kompozitorių 
kūrinius: J. Pakalnio „Rau
dą smuikui ir fortepijonui, J. 
Gruodžio „Melodiją” smuikui 
ir fortepijonui, V. Klovos 
„Preliudą” ir valsą smuikui ir 
fortepijonui. Pirmuosius du 
kūrinius atliks smukininkė 
Dana Pomarancaitė-Mazurke- 
vičienė, o trečiąjį — smui
kininkas Jurijus Mazurke
vičius. Šalia minėtų lietuvių 
kompozitorių kūrinių koncerte 
dar bus atlikti Handel, Haydn, 
Spohr, Ravel, Debussy, 
Wieniawski ir Sarasate kūri
niai. Kai kurie jų yra dviem 
smuikams ir fortepijonui, o kai 
kurie — vienam smuikui ir for
tepijonui. Tai bus reto lygio 
instrumentinės muzikos 
koncertas, kuris pradedamas 
punktualiai.

AKT. HENRIKO 
KAČINSKO

MIRTIS

Gyvo atgarsio „Laisvės Var
po” spalio 5 d., laidojesusilaukė
akt. Henriką Kačinską rug
sėjo 28 d. Floridoje ištikusi 
mirtis. Apie jį plačiai kalbėjo 
programos vedėjas Petras Viš
činis, nurodydamas jo veiklą 
Lietuvos teatre ir išeivijoje, o 
taip pat pateikdamas jo atlik
tas ištraukas iš A. Baranaus
ko „Anykščių šilelio”. Kal
bėtojas apgaileštavo, kad akt. 
Henriko Kačinsko atlikti lietu- 
tuvių autorių kūriniai nebūva 
įrašyti ir išleisti plokštelėse. 
Dabar tik dalis jų liko pri
vačiai turimuose įrašuose, iš 
kurių akt. H. Kačinsko meni
nis atlikimas skambės net po 
jo mirtieb radijo programose, 
bent „Laisvės Varpo” laidose.

1949 m. atvykęs į šį kraštą 
akt. H. Kačinskas pradžioje 
buvo apsigyvenęs Bostone, 
kur jis dėstė lituanistinėje 
mokykloje, vedė dramos stu
diją, vaidino rengiamuose 
vaidinimuose, dalyvavo įvai
rių tautinių švenčių minėjimų 
meninių programų atlikime. 
Vėliau išsikėlęs į New Yorką, 
o dar vėliau į Washingtoną, jis 
dažnai atvykdavo į Bostoną 
aplankyti savo jaunesnio bro
lio komp. Jeronimo Kačinsko 
ir artimų draugų dar iš nepri
klausomos Lietuvos. Tomis 
progomis jis vėl dalyvau
davo vaidinimuose, atlikda
mas pagrindinius vaidme
nis, o taip pat įsijungdamas 
į „Laisvės Varpo” programas.

Kalbėtojas baigė, pabrėž
damas, kad žmonės miršta, 
bet tauta lieka gyva, atsirem
dama į mirusiųjų atliktą 
darbą ir pasiektus laimė
jimus. Net didžiausiose gyve
nimo audrose ir srauniųjų 
vandenų' sūkuriuose stiprios 
asmenybės ir didieji talentai 
išlieka kelrodžiu ateities kar
toms. Pranešimas užsklęstas 
Broniaus Budriūno sukurta 
(pagal Stasio Santvaro žo
džius) daina „Ant marių”, ku
rios pagrindinė mintis, „kad 
liktum tu gyva”...

PREMIJA JONUI
VIZBARUI-SŪDUVUI

Moterų federacijos Bostono 
klubas, talkinamas Tautinės 
sąjungos Bostono skyriaus , 
Ramovėnų, rugsėjo 28 d. So. | 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose surengė supažin
dinimą su Jono Vizbaro- 
Sūduvo antruoju romanu „Kur 
bėga Šešupė”. Apie knygoje 
vaizduojamo laikotarpio socia
lines sąlygas Lietuvoje kalbė

jo Elena Vasyliūnienė, o kny
gą literatūriniu požiūriu 
aptarė Stasys Liepas. Ištrau
kas iš knygos skaitė aktoriai 
Aleksandra Gustaitienė ir Jur
gis Jašinskas. Dar kelias 
dainas atliko sol. Elena Dau- 
sienė. Autorių Joną Vizbarą- 
Sūduvą sveikino Tautinės 
sąjungos Bostono skyriaus 
vardu pirmininkas Juozas 
Kapočius, įteikęs 500 dol. vien
kartinę premiją, kaip jis pažy
mėjo, o taip pat Ramovėnų 
vardu vietos skyriaus pir
mininkas Juozas Vaičjurgis. 
Knygą aukštai įvertino Stasys 
Liepas, pažymėdamas: „Jei 
Sūduvo pirmasis romanas 
Alšėnų kunigaikštytė buvo 
apdovanotas pirmąja 'Draugo’ 
dienraščio literatūrine premi
ja, tai šiam antrajam premiją 
paskirs džiaugsminga skai
tytojų širdžių sutartinė”.

PROTESTAS PRIEŠ 
OSI-KGB SUOKALBĮ

Populiarus ir įtakingas laik
raštis, „Christian Science 
Monitor” spalio 8 d. visą 
penktą puslapį paskyrė 
Americans for due Process 
skelbimui, kuriuo protestuoja
ma prieš OSI-KGB suokalbį ir 
eventualią pabaltiečių depor
taciją į Sovietų Sąjungą mir
čiai. Tai rimtas amerikiečių 
dėmesio atkreipimas į kelia
mas pabaltiečiams bylas dėl 
tariamo bendradarbiavimo su 
naciais pagal sovietų pateiktą 
dokumentaciją ir įrodymus. 
Kiek sovietų įrodomąja 
medžiaga galima pasitikėti, 
atskleidžia žurnalisto Dani- 
loff areštavimas Maskvoje už 
tariamą šnipinėjimą.

KULTŪRINIAI
SUBATVAKARIAI

Tautinės sąjungos Bostono 
skyriui pardavus savo turėtus 
namus, kultūrinių subatvaka- 
rių veikla nenutraukiama. Pir
masis šio sezono kultūrinis 
subatvakaris įvyks lapkričio 8 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose. Jame 
bus nagrinėjamas Prano 
Čepėno „Naujųjų laikų Lietu
vos istorijos” antras tomas, 
neseniai išėjęs iš spaudos.

DOVANŲ
PASKIRSTYMAS

„Laisvės Varpo” vykdymo 
piniginio vajaus vertingų 
dovanų paskirstymas trau
kimo keliu bus atliktas spalio 
19 d. po koncerto So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje. 
Dovanų paskirstyme galės 
dalyvauti kiekvienas, paauko
jęs bent 1 dol. Gausus įsijun
gimas į vajų sudarys moralinę 
ir materialinę paramą tolimes
nei „Laisvės Varpo” veiklai, 
kuri reiškiasi trimis kryp
timis: 1. Sekmadieninės radijo 
programos lietuvių ir anglų 
kalba, 2. Specialios prog
ramos anglų kalba įvairioms 
amerikiečių radijo stotims 
Vasario 16-sios ir Tragiškųjų 
birželio įvykių proga, 3. Kultū
riniai renginiai, kurių jau 54- 
tas įvyks spalio 19 d. šieme
tinis vajus yra reikšmingas 
dar tuo, kad reikia Atdaryti 
lėšas naujai aparatūrai įsigy
ti. Kas vertina „Laisvės Var
po” atliekamą darbą, tas 
įsijungia savo įnašu į jo 
vykdomą piniginį vajų, kuris 
yra labai reikšmingas toli
mesnei „Laisvės Varpo” veik
lai.

SUSIDOMĖJIMAS
KONCERTU

Į „Laisvės Varpo” koncertą 
spalio 19 d. atvyksta ne tik 
Lietuvių Fondo pirmininkas 
dr. Antanas Razma iš Chiea
gos, bet žada atvykti ir PLB 
kultūrinių reikalų vicepir
mininkė Milda Lenkauskienė

Montrealio mergaičių „Pavasario” choras dainuoja Tautos šventės minėjime Bostone.

KAS TEN BELDŽIASI?
Ralfo vajų pradedant

Ir vėl bus einama nuo durų 
prie durų. Tradiciniai kasmet 
spalio mėnuo yra lietuviškos 
šalpos mėnuo. Tad Balfo dar
buotojai, kurių eilės retėja ir 
silpnėja, baladosis į lietuvių 
gyvenančių duris. Tegul visos 
durys bus jiems plačiai atida
rytos ir tębūna jie mielai pri
imti. Ne sau jie eina, ne sau jie 
prašo. Tad atidarykime jiems 
savo pinigines. Žinoma, jie 
nėra vieninteliai, kurie į mūsų 
duris beldžiasi. Yra daug 
tokių, tačiau, kaip amerikie
čiai sako „Labdarybė prasi
deda savo namuose”, tad 
pirmoje eilėje mes turime rū
pintis sava lietuviška šalpa. 
Mūsų skaičius nėra didelis, ir 
savo tarpe neturime perdaug 
turtingų žmonių, tad savo lab
darybę turime nukreipti lietu
viška linkme.

Yra manančių, kad šalpa 
nebėra reikalinga, kad visi 
gerai ir pasiturinčiai gyvena. 
Tačiau taip nėra, vargas 
pasaulyje dar nėra dingęs. Ir 
Amerikos didmiesčiuose skur
do yra užtenkamai. Galime 
džiaugtis, kad mes, lietuviai, 
esame palygint geriau susi
tvarkę. Tačiau ir mes turime 
vieną kitą, kurie dėl įvairių 
nelaimių ir mirčių yra mūsų 
pagalbos reikalingi. Dažnai, 
besirūpinadami savo reikalais, 
nematome mūsų pagalbos rei
kalingų. Tam ir yra B alfas 
reikalingas, tam jo darbuoto
jai ir belsis į mūsų duris. Kai 
aukų rinkėjai^ pradės mūsų 
duris varstyti, nei vienas lietu
vis neturėtų jų išleisti tuš
čiomis rankomis. Retkarčiais 
tenka išgirsti, kad vienas ar 
kitas mūsų tautietis prasi
muša pro geležinę uždangą. 
Kas jais rūpinasi, kas jiems 
ištiesia pagalbos ranką? Be 
didelės reklamos tą darbą 
atlieka Balfas, tad turime 
stengtis, kad jis ir toliau galė
tų tą darbą dirbti.

Daugelis tautiečių yra mūsų 
pagalbos reikalingi: Pietų 
Amerikos, Punsko, Seinų lietu
viai. Mūsų parama ir siun
tiniai ne tik materialiai, bet ir 
moraliai juos paremia. Ta 
mūsų parama prisideda prie 
lietuvybės žiburėlio palai
kymo. Jeigu Balfo iždas būtų 
kiek didesnis, tai daug darbų 
būtų galima atlikti. Dabai’ ir 
jo iždas yra dažnai tuščias. 
Taip pat atsiminkime ir tuos, 
kurie mums pagalbos ranką 
ištiesė, kai buvome jos rei
kalingi.

Gerai atsimename tremties 
stovyklose veikusį, daug kam

iš Clevelando. Tai rodo didelį 
susidomėjimą rengiamų 
profesionalų smuikininkų 
koncertu. Jame turės retos 
progos susitikti visos apy
linkės lietuviai kultūrininkai. 
Tarp kitko koncerto salėje 
veiks lietuviškos spaudos ir 
lietuviškų plokštelių skyrius 
kurį tvarkys spaudos platin
tojas Antanas Šeduikis iš 
Brocktono.

padėjusį Raudonąjį Kryžių. 
Per jį pagalba buvo suteikta 
mažiems vaikams ir ypač stu
dentijai. Tos pagalbos dėka 
daugelis galėjo tęsti ar pradė
ti studijas, geriau pasirengti 
gyvenimui.- Bet ar visi pasis
tengė tą skolą grąžinti, ar 
pagalvojo, iš kur tas dovanas 
ar pinigus Raudonasis Kry
žius gavo? Jęigu Amerikos 
lietuviai nebūtų laiku suor
ganizavę Balfo, tai tos pagal
bos nebūtumėm gavę. Taip pat 
Balfas ir jo darbuotojai daug 
prisidėjo mūsų atsikvietimui. 
Ne visi turėjęme gimines, 
kurie būtų mumis pasirūpinę, 
tad buvo reikalinga orga
nizuota talka. Organizuota 
talka atėjo per lietuviškas 
organizacijas. Balfas buvo tų 
organizacijų priekinėse eilėse. 
Mūsų didžiuma tiesioginiai ar 
netiesioginiai buvome tos glo
bojančios rankos paliesti. Tad 
neatstumkime tos rankos, kuri 
dabar jau į mus ištiesta.

Kai Lietuvą užgulė tamsūs 
debesys, Amerikos lietuviai 
užmiršo savo susiskaldymus ir 
susijungė bendram šalpos ir 
gelbėjimo darbui. Tai įvyko 
1944 m. kovo 25 d. Morrison 
viešbutyje, Chicagoje. Į or
ganizacinį pasitarimą susirin
ko 22 asmenys' kurie atsto
vavo šioms organizacijoms: 
Kunigų vienybei, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijai, Tautininkų sąjun
gai, Sandarai, Socialdemo
kratų sąjungai, Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje ir 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimui Amerikoje. Tam 
istoriniam susirinkimui vado
vavo kun. Ignas Albavičius, 
pirm. Antanas Olis ir Fortū
natas J. Bagočius. Kad visi 
ratukai sėkmingai suktųsi, 
pagrindinis „spiritus movens” 
buvo generalinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis. Jis buvo ta 
centrinė ašis, apie kurią suko
si lietuviška veikla. Jo auto
riteto ir didelio takto dėka 
skirtingų pažiūrų žmonės 
buvo sujungti bendram dar
bui.

Pradėjus vieningai dirbti 
buvo kreiptasi į amerikie
tiškas organizacijas ir fondus: 
jau 1944 m. spalio 1 d. buvo

Montrealio Lietuvių Studentu Sąjunga 
kviečia visą jaunimą i XXIII

Base de Plein Air St. Jovite 
St. Jovite, Quebec, Canada

Nuo Gruodžio 27 iki Sausio 2

M.L.S.S.
131 Balfour avė.

Town of Mount Royal, Que.
H3P 1L8

Dėl daugiau informaciją 
Monika: 1-514-738-3998 
Danius: 1-514-767-8779

* Reikia užsiregistruot prieš spalio 15, 1986*

gauta iš NWF (Tautinio karo 
fondo) 306,500 dolerių. Gavus 
tokią sumą, buvo galima 
pradėti platesnę veiklą.Trejų 
metų bėgyje iš NWF buvo gau
ta 859,000 doleriai, taip pat 
per katalikų vyskupus gauta 
126,000 doleriai. Nevien lietu
viškos kišenės buvo tuština
mos, bet buvo stengiamasi 
išeiti į platesnę visuomenę ir 
miestų gatves. Garbės rėmėjais 
buvo pakviesta visa eilė žymių 
amerikiečių, kurių tik keletą 
čia paminėsime: kardinolai 
Dougherty ir Cushing, sena
toriai Walsh ir Martin, prezi
dento F.D. Roosevelto asmeni
nis ambasadorius Vatikane 
Myron Taylor, Atstovų rūmų 
pirmininkas McCormack, New 
Yorko meras Impeliterri ir 
daugelis kitų.

Senoji lietuvių išeivija turė
jo žymiai platesnius pečius, 
tad nesitenkino vien tik savo
mis parapijomis, bet ėjo į 
miestų gatves ir aikštes. Nevv 
Yorko meras Impeliterri 
paskelbė Lietuvos šalpos' 
dieną visame mieste, į gatves 
pasipylė šimtai rinkėjų, ir 
rezultatai buvo gražūs. Vieša 
rinkliava buvo padaryta ir, 
Chieagos gatvėse, Į tas rink
liavas buvo įsijungę mūsų 
operos žvaigždės Barbara 
Darlys, Anna Kaskas ir Algir
das Brazis. Tai buvo laikai, 
kai lietuviai buvo veiklūs, 
energingi ir turėjo politinį 
svorį.

Praėjo daug metų, gyveni
mas keitėsi, keitėmės ir mes. 
Daugelis tų, kurie Balfo 
pastangomis čia atvyko, 
praturtėjo ir prasigyveno, 
tačiau mūsų veikla neišaugo 
nei į aukštį, nei į plotį. Vietoje 
didmiesčių gatvių ir aikščių 
pasitenkiname dar likusių 
mūsų parapijų šaligatviais ar 
pasibaladojimu į pensininkų 
duris.

Bet tai nereiškia, kad tie, 
kurie dar dirba, nėra verti 
mūsų dėmesio ir pagarbos. 
Reikia daug daugiau drąsos ir 
pasiryžimo dirbti praretėju- 
siose gretose. Tad įvertindami 
jų pasiryžimą savo auka 
paremkime jų veiklą.

J. Žygas

Tikėjau ir toliau tikiu krikš
čioniškosios demokratijos 
galingumu.

Fred Ozanarn

| IŠNUOMOJAMA — FOR RENT'

69th and Campbell — clean, at- 
tractive 3 rm. — 1 bdren., good heat. 
$270 plūs security.

STEADMAN REALTY 
476-2922

Išnuomoju 4 kamb. butą 
vyresnio amžiaus asmeniui/asme- 
nims Marąuette Parko apylinkėje.

Skambinkite HE 4-4440

MISCELLANEOUS . '

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

1O°/o — 2O°/o — 3O°/o pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS
3208V2 VVest 95th Street 

Te,. — GA 4-8654

MASTER PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR 'ŠALDYTUVUS 

) Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro

Kalbėti lietuviškai

n o
KAS YRA IR KUR?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI

Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis.

689 psl.
Biografinės žinios apie lietuvių 

išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus.

Naujieji lietuvių talentai.

Naujai sukurtos organizacijos ir 
institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje.

Nauji lietuviški leidiniai.

Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai.
Pą Nauji atradimai.

Pastarosios mirtys.

Būtina kiekvienai lietuvio Išeivio bibliotekai.
Leidėjas Juozas Kapočius. Talkina Lietuvių Fondas per JAV 

LB Kultūros Tarybą. 1985.

Kaina 35.00 dol.
Užsakymus siųsti į
DRAUGĄ

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

JURGIS GLIAUDĄ
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REAL ESTATE

Mis j KOMPIUTERIŲ
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE
778-2233

BY OVVNER 
5324 S. Kostner

3 apt. town house, 2 bdrms., 2 baths 
full bsmt. each unit. Excel tenants. Pay 
own ht. and utils. $141,000. Cal 
434-0706 or 476-5171 after 6 p.m.

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES

Nauja devintoji laida
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „Draugo” i 

spaustuvė atspausdino devin-! 
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos.

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
^Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis.

Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;

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

3

Kieti viržellal.

O
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n

The AGONY. A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys.

Ši knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Šaulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Milkovaitis. 
Didelio formato, 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 
aprašomas mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės 
praradimas. Kaina su persiuntimu 13.50 dol. (Il
linois gyventojai dar prideda 96 et. valstijos 
mokesčio).

Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629



IJetuviai verslo pilnateisiu 
piliečiu dar vis nepripažįsta. 
Kažkaip jis svetimas, ir tiek. 
I a* atsispindi ir mūsų išei
vijoje. Domimės mes įvairiau
sia kultūrine veikla ir beveik 
kasdien skelbiame apie ją 
spaudos puslapiuose. Su politi
ka tai nė sapnuose neišsiski
rtame. Daug vietos spaudoje 
užima ir visuomeninių darbų 
-aprašymai. Netoli atsilieka nė 
socialinio gyvenimo įvykiai. 
Aprašome net ir grynai šeimy
niškus pobūvius, kaip jung
tuves, krikštynas. laidotuves. 
Nuotraukomis ir ilgais raši
niais pasakojame visuomenei 
net ir api° madų parodas, skel
biame ir ..ugelio kepimo recep
tus. 1 ačiau labai retai tetenka 
skaityti ką nors apie vers
lininkų veiklą, lyg jos ir nebū
tų. O jeigu koks nors rašinėlis 
ir išdygsta, tai į jį irgi ne per 
daug dėmesio kreipiama. Net 
ir į rašantįjį kreivai žiūrima. 
Įvairių kultūrinių, visuomeni- 
n'ų įr Politinių įvykių apraši
nėtojai yra vadinami žurna
listais, o užsimenantis apie 
verslininkų kokį nors įvykėlį 
krikštijamas jau propagan
distu.

Nesunku suprasti, kodėl taip 
yra. Neigiamas nusiteikimas 
verslo atžvilgiu per šimtme
čius įaugo į mūsų tautos 
charakterį, nes visą laiką juk 
buvome tik žemdirbių tauta, 
net ir žemdirbystės gaminių 
prekybą atidavėm svetimtau
čiams. Nespėjo pakeisti mūsų 
nė į verslą visiškai kitomis 
akimis žiūrinti amerikietiš
koji aplinka. Dar per trumpai 
joje mes maišomės, nors šio
kios tokios įtakos jau ir yra 
padariusi. Jau yra lietuvių, 
atsistojusių ant verslininkų 
kojų ir tvirtai žingsniuojančių 
pirmyn, tačiau jų kelias ne 
rožėmis klotas. Ir ne vien tik 
dėl neįprastos svetimos aplin
kos, bet ir dėl lietuviškosios 
visuomenės ne per šilčiausio 
nusiteikimo. Verslas jai kaž
koks „nešvarus patiekalas”, 
nuo kurio ji linkusi laikytis 
atokiau. O pats verslininkas 
dažniausiai yra nepatikimas, 
ir bendravimas su juo verslo 
plotmėje, jeigu jau ir ne visiš- prelatas V. Balčiūnas — Vilią 
kai vengtinas, tai turi būti la- Maria seselių namų kapelio- 
bai atsargus. Keista tik, kad to nas. Atvyko ir Matulaičio 
nors ir nelabai „švaraus” senelių namų kapelionas kun. 
verslininko doleriai yra jau dr. R. Krasauskas, centrinio 
labai švarūs ir labai lau- seselių namo kapelionas kun. 
kiami, labai mieli. Ir ta pati dr. V. Cukuras ir daugiau 
kultūriškai, visuomeniškai ir kunigų. Taip pat Šv. Pranciš- 
politiškai nusiteikusi visuo- kaus parapijos kleb. kun. J. 
menė, dažnai ir piktesnį kriti- Steponaitis iš Athol, Šv. Kazi-
kos žodelį į verslininkus miero parapijos kleb. kun. A. Krokytę ir pianistę D
nusviedusi, apsisuka ir labai Miciūnas, MIC, kun. Witkows- 
garsiai beldžiasi į jų duris, ki, MIC, kun. A. Yankauskas. 
prašydama jų uždirbtų pinigų Būrys seselių, tarpe jų vie- 
savai veiklai paremti ir dar nuolijos provincijolė seselė 
burba, kad per mažai gavo. Paulė, buvusi provincijolė 
Kai verslininkui sekasi, tai seselė Aloyza, seselė Augusta, 
mums jis yra sukčius, kai jis dabartinė vienuolyno virši- 
bankrotuoja — tada jau žiop- ninkė seselė Igne, ir kitos.
lys.

Gerai tik kad tie verslinin
kai tokiomis nuotaikomis per 
daug nesivadovauja ir, jų 
nepaisydami, žingsnis po 
žingsnio stumiasi pirmyn, 
apimdami vis didesnį ir 
didesnį šios, nors ir pelnin
gos, labai sunkios veiklos
plotą. Nors mes ir labai mažai koncertus įvairiose lietuvių 
apie tuos lietuvius verslinin- kolonijose. Jai akompanavo ir 
kus dar težinome, nes domi- pati vėliau solo skambino 
mės jais tik tada, kai kokiam pianistė Dalia Sakaitė iš New 
nors darbui ieškome aukos, Yorko. Ji ne tik akompanuoja 
tačiau jau daug mūsų tautie- lietuviams solistams įvairio- 
čių šioje srityje sėkmingai dir- mis progomis, bet taip pat 
ba. Kai kurie iš jų pasižymėję brandžiai pasireiškia ir ameri- 
net ir amerikiečių visuomenė- kiečių auditorijose.
je, savo sukurtomis bendro- Solistė R. Krokytė koncertą 
vėmis tvirtai atsistoję šalia jų pradėjo poezijos deklamacija, 
tokių pačių bendrovių. I arp o po jos sekė dainos. „Pava- 
tokių jau pasižymėjusių bend- sario dienelė , ,,Išėjo tėvelis į
roviu lietuviams daugiau žino- žalią girią , „Trys mane ...

««, dvi- Litas” ir peikė”, „Pamylėjau vakar” — ,Jaun‘«‘< Poezijos rinkinys, išleistasmos yra dvi. » . liaiidiea Hainna Ateities literatūros fondo, gaunamas„Kasa”. Šie vardai mums jau visos .audies dainos „Drauge . Kajna 7 dol . su persiun(j. 
senokai žinomi. O „Lito var- harmonizuotos St. Šimkaus. mu _ 8 do| 50 centų |||jnojs gyven. 
das dar daugiau paplito, kai jo „Daina harm. VI. Jakubė- tOjaį moka 9.05 dol.

no „Raudos žodž. Deguty- Keturi yra malonus liudijimas ir do- 
t®8- . . . kumentas, rodantis pačias jaunąsias

--__________ • Pianistė Dalia Sakaitė mūsų poezijos atžalas išeivijoje, pra-
tu ir metė naujos lietuviškos paskambino ,,Melodija” ėjus net keturiems dešimtmečiams 
kolonijos ir lietuviško centro Paderewskio, „Ballade”, nuo didžiojo lietuvių literatūros 
sukūrimo idėją. Dėl kaimiškos Chopino „Suktinis” — aran- egzodo.
biurokratijos šio projekto vyk- žuota V. Bacevičiaus.

vadovai Lemonte prie Chica
gos užpirko didelį žemės plotą 
kartu su vienu didžiuliu pasta-

GERA PROGA ARČIAU 
PAŽINTI VERSLĄ

dymas šiek tiek užkliuvo mies
telio tarybos raštinėje, tačiau 
pamažu eina pirmyn ir, reikia 
tikėtis, ateinantį pavasarį kas 
nors iš jo išriedės.

Nenoriu čia pasakoti ilgų 
istorijų, kad ir vėl nebūčiau 
pavadintas propagandistu, bet 
tik noriu pasakyti, kad „Li
tas” ir „Kasa” sparčiai auga, 
verčiasi labai sėkmingai ir įsi
gyja vis didesnį ir didesnį 
visuomenės pasitikėjimą. „Li
tas”, kaip investavimo bend
rovė, „Kasa”, kaip kredito uni
ja, šiuo metu daro gerą pelną 
ir stovi ant tvirtų pagrindų. 
Sumanūs vadovai ieško vis 
naujų kelių, pelningų inves
tavimo galimybių, modemina 
administraciją, tobulina tar
nautojus, siekdami ne tik 
neatsilikti nuo savo šios sri
ties kitataučių varžovų, bet 
dar bent žingsneliu prasikišti į 
pryšakį. Todėl bent kartą per 
metus organizuoja visuotinius
suvažiavimus, kurių metu nios, patogios, ypač šeimoms 
pateikiama metų veikla, orga- su mažais vaikais, nes turi ir
mzuojami ekonominiai 
simpoziumai, o jų prelegen
tais kviečiami patyrę spe
cialistai, investavimo, 
administravimo, ekonominės 
padėties ir kitų, su šiuo verslu
susijusių, sričių žinovai. Šuva- ėmimas suktai pasipelnyti, bet 
žiavimai nėra uždari. Kvie- viena mūsų gyvenimo gar
giama ir laukiama ten ir lietu- binga, reikalinga bei nau- 
viškoji visuomenė, norinti dingą dalis.
arčiau susipažinti su „Lito” * į}. Nainys

MOŠŲ KOLONIJOSE
Worce«£er, Ma.

KONCERTAS IR PIETŪS

Spalio 5 d. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos Put- 
name senelių rėmėjai, kartu 
su seselėmis, Maironio parko 
didžiojoje salėje surengė kon
certą ir pietus.

Visus svečius šiltu žodžiu 
pasveikino rėmėjų skyriaus 
pirm. A. Garsienė. Programai 
vadovavo rėmėjų skyriaus 
sekr. J. Miliauskienė. Invo
kaciją prieš vaišes sukalbėjo

Buvo svečių iš Providence ir 
Bostono.

Koncertą atliko jaunos lietu
vaitės: viena iš jų pirmą kartą 
Worcestery, tai solistė-mezo 
sopranas Rasa Krokytė iš 
Philadelphijos. Buvusi seselių 
stovyklautoja „Neringoje”, 
dabar pagelbininkė. Atlieka

veikla ir patirtį jo naudą. Ne 
vien tik šios bendrovės rei
kalus liečia tie suvažiavimai, 
bet svarsto ir ekonominės 
gerovės įtaką lietuvių visuo
menei ir kitus panašius klausi
mus. Po paskaitų vyksta vie
šos svarstybos, kuriose gali 
dalyvauti ir visuomenė.

Šiemetinis suvažiavimas 
bus lapkričio 8-9 d. puikioje 
vasarvietėje Marco Island, 
Floridoje. Buteliai ar kam
bariai lietuviams nuomojami 
didele nuolaida. Juos galima 
užsisakyti visai savaitai nuo 
lapkričio 5 iki 12 šiuo adresu: 
„Litas” Investing Co., 86-01 
114th St. Richmond Hill, NY, 
11418, tel. 718-441-2811 arba 
718—441-6799. Dėl papigintų 
skridimų skambinti „Vytis” 
International Travel Service 
718-769-3300.

Marco Island paplūdymiai 
balto smėlio, vieta labai rami, 
„Uto” patalpos naujos, puoš-

virtuvėlės. Svečiai galės susi
pažinti su ekonominiais rei
kalais ir puikiame klimate 
paatostogauti, kartu pajusti, 
kad verslas vis dėlto nėra 
koks nors „nešvarus” užsi-

Antroje dalyje solistė R. 
Krokytė padainavo: „Mėne
siena” — žodž. Aleksandriš- 
kio, muz. Nekrošiaus. „Lietus” 
— muz. Dirvinskaitės. „Jūros 

tyla” — muz. Paltinavičiaus. 
„Ruduo, žiema” — žodž. Pr. 
Lemberto, muz. Gudaus
kienės. „Gyvenimas pagun
da” — žodž. Karvelytės. Sve
čiai, kurių buvo prisirinkę 
daugiau kaip du šimtai, nesi
gailėjo solistei ir pianistei 
entuziastingo plojimo.

Įspūdingai savo dalį atliko 
pianistė D. Sakaitė, kuria visi 
buvo sužavėti, nes niekada 
pianinas Maironio parko salė
je nėra taip skambėjęs, kaip 
jis skambėjo šį kartą. Ne 
veltui muzikos kritikai apie 
pianistę Dalią Sakaitę atsilie
pia: „Pianistė Dalia Sakaitė 
visa savo siela ir techniniais 
sugebėjimais įrodo savo aukš
tą muzikinį lygį”. Bernadeta 
Harris ir A. Jakniūnaitė solis-

i

Sakaitę apdovanojo raudonų 
rožių puokšte. Solistė padai
navo dar vieną dainą. Šios 
jaunos lietuvaitės iš publikos 
susilaukė ne tik karštų ploji
mų, bet ir gražiausių atsi
liepimų. Seselės ir rengėjai 
dėkoja joms už atvežtą į 
Worcesterį tokią puikią prog
ramą.

Valais Alatoa , Gintarę{okzniu Motery t e 
Saulius MubiHut

A.fA.
JONUI DANIUI- 

-DANIUSEVlClUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ONĄ, dukrą 
SILVIJĄ, sūnus VYTAUTĄ ir STASĮ.

Irena ir Stasys Eivai

REMKIME TAUTOS FONDĄ
Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame 

pasaulyje.
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus.

Aukodami TAUTOS FONDUI, paremsite ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir informacijos apie tikrą padėtį 
ok. Lietuvoj skleidimą.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 

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

VASAITIS-BUTKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

‘■FVVITDV Ibu A Ulll

Zodį tarė Lietuvių Labdr. dr- 
jos pirm. K. Adomavičius, 
Maironio Parko šeimininkas. 
Pasidžiaugė gražia programa, 
iškėlė seselių darbus per 50 
metų atliktus šiame krašte. 
Ragino ir toliau dirbti, 
prižadėdamas asmeniškai ir 
kaip Maironio Parko pirminin
kas visada visokeriopą 
paramą. Įteikė savo ir žmonos 
Teresėlės vardu 35 dol. auką. 
Programos vedėja padėkojo ir 
priminė, kad seselių rėmėjai, 
dėka pirm. K. Adomavičiaus, 
tą paramą seselėms per 
daugelį metų jaučia. Provin
cijolė seselė Paulė padėkojo 
visiems, ypač Maironio Parko 
pirm. K. Adomavičiui, ir visai 
vadovybei, Įvertino taip pat 
didelį talkininkų ir rėmėjų 
darbą.

Seselių rėmėjų sk. pirm. A. 
Garsienė ir valdyba reiškia 
padėką Liet ių Labd. dr-jos 
pirm. Kaziui Adomavičiui, 
vicepirm. Algiui Glodui, visai 
vadovybei už leidimą nemoka
mai naudotis šia puošnia sale, 
visas kitas dovanas bei didelį 
nuolatinį palankumą sese
lėms.

Padėkos nusipelno visos 
dirbusios virtuvėje, ruošiant 
vaišes, patarnavusios prie 
stalų, platinusios bilietus, 
vyriausia šeimininkė sk. pirm. 
A. Garsienė, M. Domantienė, 
M. Dabrilienė, A. Norke- 
vičienė, I. Savickienė, N. 
Pranckevičienė, A. Alytienė,
A. Abramavičienė, I. Paru- 
lienė, T. Juškienė, A. Jakniū
naitė, O. Kildišienė, B. Harris,
B. Tamašauskienė, T. 
Miliauskaitė, A. Makeliū- 
nienė. Neapsieita ir be vyrų 
pagalbos. Mielai talkino: V. 
Garsys, J. Miliauskas, Jr., P. 
Mikšys, K. Cėsna.

Padėka abiejų parapijų 
klebonams — kun. A. Miciū- 
nui, MIC, ir kun. A. Volungiui 
už skelbimus parapijų biule
teniuose. Lietuvių radijo prog
ramos „Aušra” vedėjui inž. 
E. Meilui, Jr., taip gražiai ilgą 
laiką įvykį garsinusiam oro 
bangomis.

Niekad neužmirštamam aktoriui

A.tA.
HENRIKUI KAČINSKUI

mirus, skaudų praradimą drauge pergyvename su jo 
žmona SOFIJA, broliu JERONIMU ir artimaisiais.

Marija ir Algimantas Dikiniai

Mielam scenos bendradarbiui

A.fA.
ALGIRDUI KURAUSKUI

mirus, jo žmoną INĄ, dukrą DAIVĄ, sūnų ALMI ir 
. artimuosius širdingai užjaučiame.

St. ir A. Dikiniai

PETKUS

Salėje buvo ir spaudos 
stalas, prie kurio dirbo seselė 
Bonifadja. Dailininkė R. 
Abromaitienė iš Putnam, 
Conn. turėjo įvairaus didumo 
paveikslų parodą. Čia pat 
kvepėjo seselių keptą lietu
viška juoda duona, o pyragai 
žadino apetitą. Seselė Arkadi
ja ir seselėj. N a talija stengėsi 
visų prašymus patenkinti 
maloniai kiekvienam 
patam audam os. Buvo ir dau
giau seselių.

Rengėjai dėkingi visiems iš 
arti ir toliau atvykusiems. Tai 
geriausias įrodymas, kač 
mylime seseles, remiame ji; 
darbus. Seselių sodyba — 
lietuvybės tvirtovė. Padėkimt 
joms ir toliau bendromis jėgo
mis tą lietuvybės tvirtovę iš-
laikyti- J. M.

L-
PARYŽIUS -

NESAUGIAUSIAS 
MIESTAS PASAULYJE 1

Paryžius su 137 nusikaltimais 
per metus kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų yra pats 
nesaugiausias miestas pasaulyje. 
Tai paaiškėjo iš statistikos duo
menų, paskelbtų per 800 Prancū
zijos didesniųjų miestų burmistrų 
kongresą Prancūzijoje. Pasi
žymėję savo nusižengimais užsie
nio miestai, kaip anksčiau 
Chicaga, toli atsilieka nuo Pary
žiaus. Nuo Paryžiaus atsilieka \ 
jau ir Marselis, kuris kadaise 
buvo vadinamas Prancūzijos 
Chicaga su 80 nusižengimų 1 
1000 gyventojų.

Prancūzijos vyriausybė imasi 
griežtesnių priemonių pašalinti 
nusižengimus Paryžiuje, ypač jo 
smulkiuosius. Vienas iš svarbių 
nutarimų yra nebesodinti j kalėji
mą kaltininkų už mažus nusi
žengimus, bet bausti juos pabau
domis, pavyzdžiui atimant teisę 
važiuoti automobiliu arba - 
pataisyti vandalizmo padarytą 
žalą, nuvalyti nuo namų sienų 
grafitu padarytus sutepimus, ir 
kt.

T.

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. spalio mėn. 15 d.

A.fA.
VITALIJA LIUTKIENĖ

Gyveno Cicero, IL
Mirė 1986 m. spalio 13 d., sulaukus 74 m. amžiaus.
Gimė IJetuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas su Seimu, 

broliai Juozas ir Ilonius Kerniai su šeimomis, anūkai: Ginta
ras, Jūra ir Eglė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietu
voje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas trečiadienį nuo 3-9 vai. vakaro Vasni- 
tis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Avė., Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 16 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę Artimieji.

laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. 652-1003.

PADĖKA
A.fA.

Inž. PRANAS CINKUS,
gyvenęs Johnson City, Tenn., mirė rugpjūčio 26 d. 5 vai. 
ryto, sulaukęs 58 metų amžiaus. Palaidotas Calvary kapinė
se, Portage, Ind., rugpjūčio 28 d.

Nuliūdime liko žmona Birutė (Nenytė), sūnūs Jonas ir 
Antanas, duktė Birutė.

Velionis priklausė ateitininkams.
Buvo gimęs Lietuvoje, Pusdešrių km., Šakių apskr. 

Amerikoje išgyveno 37 metus.
Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. I. Urbonui, Šv. Kazimie

ro parapijos, Gary, Ind., klebonui už šv. Mišias ir apeigas 
kapinėse.

Dėkojame visiems artimiesiems už paaukotas šv. 
Mišias, aukas, gėles ir pareiškusiems užuojautas spaudoje 
ar asmeniškai.

Ypač dėkojame Marytei ir Vladui Ruzgams ir šeimai. 

Nuliūdę Žmona ir vaikai.

GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-0852
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108

V
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x Į Religinės šalpos 
sukaktuvines iškilmes iš Chi
cagos ir apylinkių vyksta 
Ateitininkų federacijos vadas 
-Juozas Polikaitis su žmonau 
Irena, krikščionių demokratų! 
pirmininkas Antanas Rudis! 
su žmona Balfo pirmininkei 
Maria, Jadvyga ir dr. Adolfas! 
Damušiai, dr. Antanas iri' 
Elena Razmai.

i--------------------—'
x Valdas Samulevičius 

,,Ateities” akademiniam 
savaitgalyje skaitys paskaitą 
„Šių dienų kapitalizmo ir 
kcmunizmo ekonominės siste
mos: žvilgsnis iš lyginamo
sios perspektyvos”. Jis 
akademiniam savaitgaliui 
atvyksta iš Toronto. „Atei
ties” akademinis savaitgalis 
prasideda vakarone Jaunimo 
centro kavinėj penktadienį, 
lapkričio 7 d., o šeštadienio ir 
sekmadienio programa bus 
Ateitininkų namuose Lemon
te.

x Dalyvaudami Kr. 
Donelaičio lituanistinių mo
kyklų Tėvų komiteto ruošia
moje madų parodoje lapkričio 
9 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, paremsite 
mokyklą.

x Šv. Mišios už mirusias 
Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubo nares bus šį 
sekmadienį, spalio 19 d., 10:15 
vai. r. Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų susirinkimas ir 
pabendravimas kavinėje. 
Narės prašomos dalyvauti.

x „Draugo” spaustuvėje 
renkami ir^greitni hus-Jėleisti-
prel. prof. dr. -Prano Kuraičio__
atrinkti raštai. Jis buvo nepri
klausomoje Lietuvoje vienas iš 
žymiausių filosofų ir socio
logų, tai jo raštai niekada 
nesensta. Juos atrinko ištaisė 
„Ateities” leidykla, kuriai 
vadovauja prof. dr. Algis 
Norvilas.

x Už a.a. Vytauto Žemai
čio sielą bus atnašaujama 
šv. Mišių auka penktadienį, 
spalio 17 dieną, 10 vai. ryto 
Jėzuitų koplyčioje. Nuošir
džiai kviečiame visus.

Žmona, sūnus ir jo Seimą 
(pr.)

Advokatas

gintaras p. Čepėnas
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą

cz/fcloohatai goriai (S^i.£>aiti± 

6247 9(idzui cAuinut 

Cj^iea^o, 'J-L bOb2Q

— 77b-S7OO
(7^nrlžo vaC. nuo Q ilti 7 vaC. o a lt 

aŠzltad. g o. i. ilti I vaC. d.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364

Oak Brook, IL 60521
Tel. Ofs. 990-3157 
Tel. Rez. 325-6582

Valandos pagal susitarimą

x Dr. Vytautas Tauras, 
žinomas Chicagos lietuviams 
kaip uolus gydytojas, spalio 14 
d. sulaukė 80 metų amžiaus. 
Sukaktuvininkas gimęs 1906 
m. spalio 14 d. Kybartuose. 
Mokęsis Vilkaviškyje, Vytau
to D. universitete, Italijoje ir 
Prancūzijoje. Chicagoje jau 
ilgą laiką verčiasi gausia 
privačia praktika. Jis su žmo
na dr. Aldona yra išauginę 
sūnus Arūną ir Šarūną, dabar 
jau su šeimomis, taipgi gy
dytojus. Dr. V. Tauras yra 
Fraternitas Lithuanica korpo
racijos veikėjas, .rašąs spau
doje, „Draugo” bendradarbis.

x Į Clevelando Vyrų cho
ro koncertą, kuris bus spalio 
19 d. Jaunimo centre, bilietus 
galima gauti Vaznelių parduo
tuvėje. Ten pat bilietai ir į 
vakarienę po koncerto. 
Koncertą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba.

x„Pensininkas”, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
žiniaraštis, spalio mėnesio 
numeris, išėjo iš spaudos. Yra 
straipsnių, naudingų senes
niems žmonėms su nurody
mais, kaip apsisąugoti nuo 
įvairių ligų. Straipsniai paim
ti iš vietinių laikraščių. Taip 
pat gera informacija vyresnio 
amžiaus žmonėms.

x Jonas Cinga, Los Ange
les, Cal., visuomenininkas, 
mūsų artimas bendradarbis, 
rėmėjas, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė 
priedo visą šimtinę, kad 
„Draugas” būtų stiprus. J. 
Cingai, mūsų garbės prenu
meratoriui, už nuolatinę para
mą savai spaudai tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū.

x Joana Karienė, 
Bridgeport, Ct., lietuviškos 
spaudos paramai atsiuntė 15 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

x L.Š.S.T. Romo Kalanto 
šaulių kuopa, St. Petersburg, 
Fla., atsiuntė 25 dol. su laiš
kučiu: „Spaudos reikalams
siunčiu kuklią auką nuo mūsų 
Romo Kalantos šaulių kuo
pos. Linkiu, kad artimo meilė 
ir gražus sugyvenimas visų 
lietuvių tarpe išsivystytų, nes 
kur yra vienybė, ten ir galy
bė”. Pasirašė Antanas Gudo
ms, pirmininkas. Nuoširdi 
padėka visiems Šiauliams už 
gražią auką ir linkėjimus.

x Operos tradicinis ba
lius įyyksta lapkričio 22_d„ 
7’J3O vab ^ak-, Tautinių namų 
saįėįeTZ Meninę programą 
atliks Operos moterų choras, 
diriguojamas Audronės 
Gaižiūnienės ir akompanuo
jant Robertui Mockui. Stalus 
10 asmenų, o taip pat ir 
mažesnėm grupėm, prašome 
rezervuoti pas Operos baliaus 
vadovę Eglę Rūkštelytę šiuo 
telefonu: 366-9175 vakarais, 
621-8684 dienos metu. Jai 
paskambinus, bus suteiktos ir 
visos kitos baliaus informaci
jos. Visas baliaus pelnas ski
riamas mūsų Operos vieneto 
kultūrinei bei meninei veiklai 
padėti.

(pr.)

x Antras kaimas su nauja 
programa pasirodo Play- 
house, 2515 W. 69 St. spalio 
11,12,18,19 ir 25 d. Pradžia 
šeštad. 8 v.v., sekmad. — 6 v.v. 
Rezervacijos Gifts Interna- 
tioan 471-1424.

(pr.)

x Pasinaudokite dar vienu 
KASOS patarnavimu! Kasoje, 
Lietuvių Federalinėje Kredito 
Unijoje (Chicago ir Cicero) galite 
atidaryti čekių sąskaitą. Čekių 
išrašymas nieko nekainuoja ir 
nėra jokio balanso apribojimo. Už 
nustatytą minimalią sumą 
mokamos palūkanos. Daugiau 
informacijų galima gauti KASO
JE: 2615 W. 71st St„ Chicago, 
IL, tel. 737-2110 arba 1445 So. 
50th Avė., Cicero, IL 60650, tel. 
656-2201.

(sk.)

x Maria ir inž. Anthony 
Rudžiai, Blue Island, III., 
negalėdami dalyvauti „Drau
go” metiniame bankete Marti- 
niųue pokylių salėje, atsiuntė 
200 dol. auką. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. Maria Rudienė yra 
ilgametėBALFo centro valdy
bos pirmininkė, o inž. A. Rudis 
šiuo metu yra Krikščionių 
demokratų s-gos pirmininkas.

x Prof. Rimas Vaišnys, 
North Haven, Ct., Geraldas 
Juškėnas, Cleveland, Ohio, 
pratęsė „Draugo” prenumera
tą ir kiekvienas pridėjo po 12 
dol. aukų. Labai ačiū.

x Alfonsas Ileikis su šei
ma, vasarą praleidęs, Beverly 
Shores, Ind., vėl išvyko į 
Daytona Beach Floridą. 
Pakeisdamas adresą pridė
jo 15 dol. auką ir palinkėjo 
viso geriausio visam „Drau
go” štabui. Nuoširdus ačiū už 
viską.

x Antanas Gudonis, St. 
Petersburg, Fla., grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū.

x Ritonė ir Teodoras 
Rudaičiai, Oak Lawn, III., 
mūsų rėmėjai, „Draugo” para
mai įteikė 20 dol. auką. Labai 
dėkojame. Ritonė yra mūsų 
nuolatinė bendradarbė.

x Patricia Kamaraus
kas. Brookfield, III., nuoširdi 
ir dosni lietuviškos spaudos 
rėmėja, pratęsė „Draugo” 
prenumeratą ir dar pridėjo 100 
dol. dienraščio palaikymui. P. 
Kamarauską skelbiame gar
bės prenumeratore, o už mielą 
auką savai spaudai tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū.

x Vytautas Sinkus, 
Chicago, III., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
22 dol. auką. Vyt. Sinkų skel
biame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietu
viško žodžio tariame nuoširdų 
ačiū.

x Arūnas Draugelis, 
Naperville, III., atsiuntė 22 
dol. auką ir kartu pratęsė 
„Draugo” prenumeratą. A. 
Draugeliui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

xAnthony Telson, Miami, 
Florida, pratęsdamas „Drau
go” prenumeratą, pridėjo ir 22 
dol. auką. A. Telson įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už mielą auką labai dė
kojame.

x Juozas V. Kazake
vičius, Hesperia, Cal., pratęs
damas „Draugo” prenumera
tą, pridėjo ir 20 dol. auką. J.V. 
Kazakevičių įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
rėmimą savos spaudos 
tariame nuoširdų ačiū.

x M. Tverionas Tiške
vičius, Chicago, III., mūsų 
nuoširdi rėmėja, garbės prenu- 
meratorė, pratęsė „Draugo” 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką ir palinkėjo geros sėk
mės. Mielai rėmėjai tariame 
nuoširdų ačiū.

x Tamara Mačiulytė, Oak 
Park, III., atsiuntė prenumera
tos mokestį už visus metus. 
Sveikiname kaip naują ir jau
ną „Draugo” skaitytoją.

x V. Anskis, Toronto, 
Kanada, pratęsė „Draugo” 
prenumeratą, grąžino laimė
jimų šakneles, pridėjo už jas 5 
dol. ir 20 dol. auką dienraščio 
stiprinimui. V. Anskį skel
biame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietu
viško žodžio tariame širdingą 
ačiū.

x Stasys Stanevičius, 
Dundas, Ont., Kanada, 
pratęsė prenumeratą su 18 dol. 
auka. Po 17 dol. atsiuntė dr. 
Julius Simaitis, Forest Hills 
Garden, N.Y., Valantinas 
Saladžius, Miami Beach, Fla., 
kuris pridėjo ir prierašą: „Su 
geriausiais linkėjimais”. 
Visiems nuoširdus Ačiū

Jonas Minelga

GRYBAUTOJAI

Nudundėjom link miškelio — 
Ne laputės, ne kiškelio. 
Bėgome grybauti,
Baravykų rauti.

Jei paklausit: ar pavyko?
Ne! Neradom baravykų 
Nei žaliam eglyne,
Nei vešliam karklyne.

Žiūrim — pulkas raudonviršių, 
Galvas kelia į paviršių. 
Raudonviršis — grybas!
Mes — į jų sodybas.

Nežiopsojom, greitai rovėm, 
Pintinėles prisikrovėm. 
Parsinešę virsim,
Valgysim ir girsim.

RUDENĖLIS

Šiaurys vėjas pučia,
Rūteles džiovina,
Nebežydi gėlės,
Šaltis numarina.

Paukšteliai kelionėn buriuojąs 
Į tolimus šiltus kraštus, 
Žvėreliai nuo šalčio rikiuojas 
Suskubti į šiltus namus.

Šiaurys smarkiai įšėlęs, 
Laužo medžių šakas,
Vėjas švaistosi pasikėlęs, 
Blaško geltonus lapus.

Medeliai stovi nuliūdę 
Netekę puošnių apdarų,
Tušti laukai liūdi apsnūdę, 
Vėl laukia gražesnių dienų.

Milda Rudaitytė, VII kl. 
K. Donelai&o lit. m-la

AŠ MYLIŲ 
LIETUVĄ

Pirmą dieną atvykęs į naują 
mokyklą, sutikau naujus drau
gus. Visi norėjo žinoti, kas aš 
esu. Aš jiems sakiau, kad esu 
lietuvis — Lithuanian. 
Pasakojau apie Lietuvą. 
Sakiau, kad Lietuva yra Euro
poje, dabar rusų užimta. Tada 
jie klausė, kodėl aš kalbu lietu
viškai ir mama mane vadina 
Andriumi. Aš paaiškinau, kad 
Andrius yra lietuviškas var
das, o lietuviškai kalbu todėl, 
kad myliu ir gerbiu Lietuvą. 
Tada jie pradėjo šaukti: „If 
Lithuania is in Russia, you’re 
Commi”. Vėl apsupę mane 
šaukė: „Commi, Commi, An
drius is a Commi!”. Aš suri
kau: „Palaukit! Rusija užėmė 
Lietuvą 1940 metais, lietuviai 
dar yra ne laisvi!”

Andrius Penkauskas, 
(„Didvyrių dienos

Dainavoje”).

KODĖL REIKIA
LIETUVIŠKAI IŠMOKTI

Mano mama su manim kal
ba tik lietuviškai. Ji ir mano 
močiutė gimė Lietuvoje. Ir aš 
esu lietuvis. Reikia gimtą 
kalbą žinoti. Už tai aš noriu 
mokėti lietuviškai.

Gerai yra mokėti kitų kalbų. 
Tada gali susikalbėti su dau
geliu žmonių. Mano geri 
draugai yra lietuviai.

Nors dabar yra sunku ir aš 
užmirštu kalbėti lietuviškai su 
jais, arba jie su manimi, bet aš 
džiaugiuosi, kad moku lietu
viškai kalbėti.

Reikia lietuviškai mokėti, 
kad galėčiau eiti į lietuvišką 
mokyklą. Jeigu tektų 
nuvažiuoti į Lietuvą, man 
būtų smagu, • kad galėčiau 
susikalbėti su savo gimi
nėmis. Man tada būtų didelė 
garbė, o nemokėti būtų didelė 
gėda.
Zigmas Woodward, IV sk.

K- Donelaičio lit. m-la.

Rūpintojėlis

ARKLIAI

Viena iš mano svajonių yra 
turėti arklį. Aš jodinėčiau 
kiekvieną dieną, prieš pamo
kas ir po pamokų. Aš norė
čiau turėti arklį rudos arba 
juodos spalvos. Norėčiau, kad 
jis būtų mano ūgio, nei per 
aukštas, nei per žemas.

Antra mano svajonė tapti 
veterinarijos gydytoja, kai aš 
užaugsiu. Gydyčiau daugiau
sia arklius. Aš dirbčiau teir- 
kur gyvenčiau ir turėčiau savo 
arklį. Gal vėliau nusipirkčiau 
daugiau arklių. Juos lai
kyčiau atskiruose tvartuose 
viename pastate. Kitame 
pastate laikyčiau tų žmonių 
arklius, kurie atostogauja. Dar 
kitame pastate aš laikyčiau 
visus vaistus ir ten gydyčiau 
sergančius arklius. Prie to 
pastato būtų prijungtas mano 
kabinetas. Lauke būtų vietos, 
kur arkliai galėtų bėgioti ir 
žaisti vieni su kitais. Angliš
kai tokios vietos vadinasi 
„paddocks”. Viena iš tų vietų 
būtų skirta jodinėjimui. Čia 
nebūtų žolės, tik smėlėta žemė, 
kur aš jodinėčiau savo arklius.

Laura Dailydaitė, 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinė. Kanada.
(Maironio mokyklos 

metraštis)

GAMTOVAIZDIS

Aš užlipau ant kalno ir 
pamačiau, beveik, gražiausią 
vaizdą pasaulyje. Buvo dide
lė, plati pieva apaugusi aukš
tomis žolėmis. Visa pieva 
buvo geltona, kaip auksas. 
Paukšteliai visur skraidė. 
Peteliškės plasnojo aplink 
gražias, gelsvas gėles, iš kurių 
bitės rinko medų. Kai vėjas 
papūtė, atrodė lyg auksinės 
bangos bangavo. Buvo ir keli 
medžiai, apkibę įvairiais vai
siais. Mažos voverės ir paukš
čiai tupėjo juose. Jie maitinosi

Piešė Rasa Dūdėnaitė, 
K. Donelaičio lit. m-la.

tais vaisiais. Aš ten ilgai sėdė
jau. Staiga pradėjo lyti. Lijo 
labai smarkiai. Žaibas trenkė į 
medžius, žoles ir gėles priplakė 
prie žemės. Tada aš pagal
vojau — tas, kas gražu, negali 
ilgai išsilaikyti. Vis dėl to, 
žadu ten grįžti kitais metais.

Tolandas Petraitis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys.
(„Spindinčios mintys”)

KADA AŠ KALBU 
LIETUVIŠKAI

Aš stengiuos kuo dažniau 
kalbėti lietuviškai. Kartais yra 
sunku, nes draugės nekalba. 
Mano tėvai ir močiutė su 
manim kalba lietuviškai ir 
mane ragina taip kalbėti su 
lietuviais draugais. Kada 
pagalvoju, kad vaikams Lietu
voje vis dažniau rusai drau
džia kalbėti lietuviškai ir rusų 
vaikai juos niekina už kalbė
jimą lietuviškai, man nebe 
taip sunku pačiai kalbėti lietu
viškai.

Rima Idzelytė, 
(„Spygliukai—Dygliukai”)

KAS SAUGOJA 
BERLYNĄ?

Vakarų Berlynan (Vokie
tijoje) atvykę turistai pasako
ja, kad autobuso vadovas, kai 
nuveža parodyti vieną iš mies
to įžymybių — rusų pastatytą 
paminklą, taip aiškina: 
„Matote tą paminklą? Kad 
paminklas negražus, kareivis 
pasibaisėtinai atkištu pilvu, 
tai kitas dalykas, aš politika 
neužsiimu. Kad tam pamink
lui kas nors negero neatsi
tiktų, jį saugoja pora rusų 
kareivių. Kad kareiviams kas 
nors neatsitiktų, juos saugoja 
sąjungininkų kariai (ameri
kiečiai, anglai, prancūzai). 
Kad kariams niekas neatsi
tiktų, saugoja vokiečių poli
cija”.

VIS DAUGIAU 
JĄ MYLIŲ

Kai aš buvau maža, aš daž
nai girdėjau senelius pasa
kojant, kaip jie *urėjo pabėgti 
iš Lietuvos. Ne mano tėvelis 
paliko savo gimtinę būdamas 
mažiukas. Mano tėveliai kal
ba tik lietuviškai narsiose. 
Tuo būdu ir aš išmokau tą 
gražią kalbą. Kartais draugai 
mokykloje juokiasi, kad aš 
svetima kalba kalbu, bet jie 
vistiek domisi mano tėvyne. 
Aš mėginu pamokyti ame
rikietes drauges lietuvių 
kalbos. Joms yra labai įdomu. 
Išmokus lietuvių kalbą, aš jau
čiuosi laiminga turėdama tokį 
ryšį su Lietuva. Kuo daugiau 
aš mokausi apie Lietuvą, tuo 
labiau aš ją myliu.

Laura Lapšytė, 
Dariaus-Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinė.

GALVOSŪKIS NR. 2

Jeigu Alis yra iš Alabamos, 
Aris iš Arizonos ir Cals iš 
Californijos, tai iš kur yra Ida, 
Flo ir Mary?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 3

Vienas berniukas pasikvie
tė draugų į savo gimtadienį. 
Kad pavaišintų juos, nupirko 
pitcą. Pirmajam davė vieną 
dvyliktąją pitcos, antrajam — 
vieną šeštąją, trečiajam — 
penkias dvyliktąsias ir ketvir
tajam — vieną trečiąją pitcos 
dalį. Kiek pitcos dar liko lėkš
tėje?

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 4

(Žiūrėkite keturkampį su rai
dėmis).

Tuščius langelius užpil
dykite raidėmis. Dvi raidės 
„MA” yra duotos, likusias 
sugalvokite. Pirmosios eilutės 
žodžio reikšmė yra — šuniuko 
vardas. Antros — užsiėmi
mas. Trečios — likimas aklo 
žmogaus. Ketvirtosios — vie
ta, kur ūkininkai gyvena. 
Penktosios — nepriklausomy
bės šventė yra -----------
vasario 16 dieną. Šeštosios — 
dešimtainės sistemos svorio 
vienetas. Septintosios — 
drėgnų vietų augalas. Aštun
tosios — muzikos kūrinys.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 5

Lietuvių liaudies dainoje yra 
žodžiai, kur anyta įsakė mar
čiai atnešti vasaros sniego ir 
žiemos šėko. Ką marti anytai 
atnešė? Be to, paaiškinkite žo
džius: anyta, marti, šėkas.

AtsiuntėAida Bublytė.
(5 taškai)

(Valkininkai) (Diena 
tis).


