
TF*E LIBRARY OF CONGRSSS ( G R A T I S ) 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS D I V I S I O N 
WASIIINGTON, DC 2 0 0 2 5 DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60628 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2<3 

"THE l_|-ri-H_l/\r>sll/\rsl \A/C}F*L_n>-\A/IL:>E£ 0/\IL_V 

Vol . LXXX Kaina 30 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LAPKRITIS - NOVEMBER 12 1986 
* l — — 

Nr- 221 

LKB Kronika Nr. 68 r*m.** » w w a 

Žinios iš vyskupijų 
(Bus daugiau) 

Susitikimo metu 
tikintieji teiravosi liturginio 
maldyno leidimu. Iš atskirų 
r e l i g i n i ų b e n d r u o m e n i ų 
Anilionis susilaukė papildo
mų nusiskundimų dėl reli
ginės literatūros ir maldakny
gių trūkumo. Atsakydamas į 
pateiktus klausimus, įgalio
tinis bandė pavaizduoti, kad 
tik paskutiniu metu išleista 
didžiuliu tiražu įvairios reli
ginės literatūros. Anot jo. gal 
net per didelis t i ražas tokiai 
mažai Lietuvai. Susirinkime 
buvo paliestas eitynių klausi
mas , pvz., laidojant mirusiuo
sius. „Tokios eitynės ardo 
viešąją tvarką, — dėmesį 
patraukia vėliavos, giedoriai, 
ir tai be jokio valdžios leidi
mo", — kalbėjo toliau, kartu 
d a r į spėdamas re l ig in ių 
bendruomenių komitetus, kad 
viso šito nereikia. 

įgaliotinis piktinosi Vatika
no radijo laidomis, kuriose 
minimi tikinčiųjų persekio
jimo atvejai. J i s visa tai laike 
melu. „Pasi taikantiems išsi
šokėliams ateityje imsimės 
griežtų priemonių. Ta ip atsiti
ko ir su kunigais — A. 
Svarinsku ir S. Tamkevičiu. 
Tokių kandidatų turime i r 
daugiau. Tikėjimas draudžia
m a s ! T ikė j imas persekio
jamas!.." — vis negalėjo 
užbaigti kalbą įsikarščiavęs 
svečias. Buvo kalbama ir apie 
bažnyčių remontus, vaikų 
katekizaciją. „Ruoškite vaikus 

patys . Tur i t e katekizmą, jų 
yra p a k a n k a m a i . Be to, neno
rėkite, kad k iekv ienas š iemos 
n a r y s t u r ė t ų po a t s k i r ą 
katekizmą. K n y g a s reikia ger
bti i r t a u s o t i . P e r s p ė j u 
bendruomenių komitetus, k a d 
vaikus tikėjimo nemokytų 
kunigai . J u o s turite mokyti j ū s 
patys, tėvai . Didesnį dėmesį 
komitetai t u r i skirti valdžios 
nuos ta t ams vykdyt i" . Įgalio
tinis vengė t iesiogiai a t saky t i 
j tikinčiųjų k laus imus . Sąži
nės la isvės k laus imą t apa t ino 
su ma te r i a l in io lygio kilimu. { 
kai kuriuos k laus imus , moty
vuodamas , k a d lapelyje n ė r a 
p a ž y m ė t a k l a u s i a n č i o j o 
pavardė, v a r d a s , amžius , 
i š s i l a v i n i m a s , r e l i g i n ė 
bendruomenė, RRT įgal iot inis 
visiškai nea t sakė . 

* * * 

Gargždai (Klaipėdos raj.). 
Gargždų parapi jos tikintieji 
pa rašė LTSR Ministrų Tary
bai, LTSR Vidaus reikalų 
ministerijai i r LTSR Šviet imo 
ministerijai protesto raštą: 

„Šių metų birželio 26 d. 
admin i s t rac inė komisija pr ie 
Klaipėdos r a j . LDT vykdomo
jo k-to n u b a u d ė mūsų kunigą 
Šeškevičių An taną , Kazio, 30 
rub. b a u d a už ta i . kad j i s 
organizuotai mokė religijos 
nepi lnamečius ' birželio 5 d. 

Admin i s t r ac inės komisijos 
sąs ta tas : p i rm. S. Klevinskis , 
sekr. D. Šeporai t ienė, nariai — 
N. A n a n i e v a s , Butkevit ius, J . 
Kir i lauskas. (Tęsinys) 

Didėja branduolinių 
valstybių skaičius 

Washingtonas. — Kad dvi 
didžiosios galybės tariasi kaip 
sumažinti branduolinius ginkus, 
ta kai kurios mažesnės valstybės 
didina savo arsenalus arba yra 
pasiruošusios tokius ginklus pasi
gaminti. Manoma, kad Izraelis 
jau turi branduolinių ginklų, o 
Indija ir Pakistanas gali patys 
panašius ginklus pasigaminti. 
Britanija ir Prancūzija juos turėjo 
jau anksčiau, tik dar mažame 
kiekyje. 

Teorijoje kiekvienas kraštas, 
kuris turi branduolinę programą 
įvairiems gyvenimo reikalams, 
gali nesunkiai tą medžiagą pa
naudoti ir branduol in iams 
ginklams pagaminti. 

1960 m. buvo pradėta rūpintis, 
kad branduoliniai ginklai nebūtų 
išplėsti tarp kitų valstybių. Tada 
tik Amerika, Britanija ir Sovietų 
Sąjunga teturėjo branduolinį 
arsenalą. 1968 m. buvo pasira
šy tas tų trijų vals tybių 
susitarimas, kurios pasižadėjo 
neduoti branduolinių ginklų 
ki toms valstybėms. Prie jų 
prisidėjo ir 120 valstybių, kurios 
t ada neturėjo branduol in ių 
ginklų. Šią sutartį nepasirašė tik 
Prancūzija ir Kinija. Šiuo metu ši 
sutartis tebegalioja, bet jos reikš
mė mažėja. 

Izraelis tu r i branduol in ius 
ginklus 

Izraelis, kaip rašo Londono 
Times dienraštis, šiandien turi 
daugiau branduolinių ginklų 
negu kad pirmiau buvo manyta. 
Pakistanas ir Indija gali, reikalui 
esant, per labai trumpa laiką pa-
ruošt branduolinius užtaisus; 
nežinoma tiksliai ar Pietų Afrika 
turi tokią bombą, bet ekspertai 
mano, kad ji jau turi. Šitie keturi 
kraštai vadinami kaip įtariami 
turį pasigaminę šias bombas. 

Pagal Branduolinį Kontrolės 
Institutą Washingtone, Argen
tina, Brazilija ir Šiaurės Korėja 

Kariaujančios moterys Nicaragvos armijoje, kurios dalyvavo kariniame parade, minint 25 metų 
Tautinio Išlaisvinimo fronto — Sandinistų organizacijos įsteigimą. 

Sandinistai rodo savo jėgą 

gali pasigaminti šiuos ginklus. 
Jie j au pradėjo savo atominių 
reaktorių programas. 

Libija plačiai naudoja bran
duolinę technologiją, tačiau be 
didesnių rezultatų, o Izraelis j a u 
1981 m. b o m b a r d a v o I r a k o 
reaktorių vien dėl to, kad j ie 
turėjo ga l imybę pas igamin t i 
branduolinę bombą. Kinija, ku r i 
turi ribotas technines galimybes, 
yra prieš branduolinių ginklų 
išplėtimą. 

Iš kitos pusės, Reagano admi
nistracija spalio 27 d. patikino 
Kongresą, kad Pakistanas neturi 
branduolinių ginklų, todėl j iems 
turi bū t i t e i k i a m a k a r i n ė 
parama. 

T r ū k s t a u r a n i j a u s 

Didžiausia problema, kaip pasi
gaminti branduolinę bombą, y r a 
neturėjimas na tūra laus urani
jaus. Washington Post laikraštis 
sako, kad paga l žva lgybos 
duomenis, Pakistanas įsigijo šiek 
tiek to brangaus elemento, bet 
kiek jo turi , neskelbia. 

Jei Indija žinotų, kad Pakista
nas j au turi tą bombą, tai tuoj 
pradėtų savo nuosavą programą. 
Indija turi j a u kelis atominius 
reaktorius ir gali pasigaminti 
plutonijumą, kuris reikalingas 
branduoliniams ginklams. 

Tas pats London Times sako, 
kad Izraelis j au tur i daugiau 
negu šimtą branduolinių bombų. 
Analistai spėja, kad branduolinių 
ginklų gaminimą galima sulaiky
ti, nes jų pasėkos daugeliui 
atneštų tik galutinį sunaikinimą. 

Britanija iki 1995 metu turė
sianti ilgų distancijų raketų su 
branduoliniais užtaisais 500, o 
Prancūzija net 600. įdomu, kad 
Maskva nori ignoruoti britų ir 
prancūzų šias jėgas ir t ik sunai
kinti vidutinio nuotolio raketas 
Europoje, kur ias turi amerikie
čiai ir patys sovietai. 

M a n a g v a . — Pirmą kartą san
dinistų vyriausybė Nicaragvoje 
įvykdė praeitą šeštadienį pilną 
karinį paradą su savo kariuo
mene ir ginklais. Paradą stebėjo 
daug žmonių. Sovietų gamybos 
tankai riedėjo gatvėmis, motor-
vežimiai važiavo ir slinko pa
trankos pro tribūną, kurioje buvo 
sustoję visi devyni sandinistų 
direktoriai. 

Svetimų valstybių diplomatai 
ir atstovai sekę paradą sake, kad 
visa tai padaryta pademonstravi
mui, jog Nicaragva turi su kuo 
kovoti ir bus pasiruošusi karui. 

K a r i n g a Or tegos ka lba 

Savo kalboje prez. Daniel 
Ortega pripažino, kad kraštas 
galbūt badaus ir turės nepritek
lius, bet Nicaragva bus apginta 
nuo imperialistų dominavimo vi
siems laikams. Prezidento Rea
gano samdiniai nebuvo įsileisti ir 
nebus, sakė Ortega, o jei jis siųs 
savo karius, ir jie nebus įsileisti. 

Kai Ortega baigė savo kalbą, 
tada pradėjo žygiuoti armija, oro 
pajėgų ir laivyno trupės, rezervų 
daliniai ir milicija, ir tuo buvo 
pradėtas karinis paradas. Juos 
sekė kovos pabūklai ir prieštan
kiniai g inkla i . Kai paradas 
žemėje pasibaigė, tada skrido 
lėktuvai ir helikopteriai, įskai
t an t ir sovietų MI-24 kovos 
lėktuvus. 

Kalbėjo i r amerikiet is 

Šis paradas buvo skirtas pami
nėti 25 metams nuo sandinistų 
įsisteigimo. Delegacijos iš dauge
lio kraštų buvo pakviestos atvyk
ti. Du. kurie kalbėjo, buvo kapito
nas Thomas Sankara, Burkina 
Faso vadas, ir Brian Wilson, ku
ris yra vienas iš Amerikos Vete
ranų paskutiniu metu badavęs 46 
dienas ant kapitoliaus laiptų — 
tuo protestuodamas prieš Ameri
kos politiką Nicaragvoje. 

J a u t r ū k s t a maisto 

Žmonės, kuriems teko keliauti 
Nicaragvos kaimuose, pasakoja, 
kad kaimiečiai yra pavargę ir 

išsisėmę per tuos keturis metus, 
kai vyksta nuolatiniai puolimai 
iš pasalų ir ekonominis stovis vis 
blogėja. 

Žemės ūkio ministeris Jaime 
Wheelock Roma sakė, kad 250 
tūkst . kaimiečių dėi karo turėjo 
palikti savo ūkius. Pradėjo trūkti 
maisto ir Nicaragva dabar laukia 
pagalbos maisto daviniais. Jos 
eksportas praeitais metais siekė 
tik truputį daugiau negu 50% kas 
buvo anksčiau. J i s sako, kad 
infliacija yra pasiekusi 2,600% 

Prez. Reaganas sako, kad 
sandinistų karinis pasiruošimas 
vis didėja ir sovietų ginklai plau
kia į Nicaragva. Nicaragvos 
laisvės kovotojai contras pasku
t iniu metu išvystė savo inten
syvią veiklą. Šiuo metu yra 
ruošiama radijo stotis, kuri bus 
galinga ir apims visą Nicaragvos 
plotą. Iki šiol Nicaragvos žmonės 
neturėjo jokių ryšių su užsieniu. 
Naujoji stotis vadinsis Radio 
Liberacion. Iš patikimų šaltinių 
p ranešama , kad Nicaragvos 
žmonės krašte visiškai nesu
s igaudo , kas da ros i jų 
vyriausybėje ir visame krašte, 
todėl radijo transliacijos yra 
būtinos. Amerika padeda įrengti 
šią stotį. 

Priimtas Kungio 
prašymas 

Washington. — Americans for 
Due Process praneša, kad JAV 
Aukščiausias teismas sutiko iš
klausyti Juozo Kungio prašymą 
jam sugrąžinti JAV pilietybę. Gy
nybos advokatai J. Beržins ir D. 
Will iamson p r i s t a t y s savo 
raštiškus argumentus gruodžio 
mėnesį. Aukščiausias teismas 
dar nėra nusprendęs, ar taip pat 
sutiks išklausyti esto Kari Linno 
prašymą jo nedeportuoti į Sovie
tų Sąjungą. K. Linnas vis dar yra 
OSI laikomas New Yorko 
kalėjime. 

— Maskvoje Revoliucijos die
nos parade Raudonojoje aikštėje 
nedalyvavo sovietu Gynybos mi
nisteris maršalas Sergei Sokolov. 

Slapti ryšiai su Iranu 

Sandinistų karinio parado metu Nicaragvoje. Sovietu tankas T-55 važiuoja 
Revoliucijos aikštoie Managvoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— St . P e t e r s b u r g e , kaip 
praneša Pasaulio Žydų kongre
sas, mirė Jurgis Juodis, sulaukęs 
75 m. amžiaus. Kaip rašo Senti-
nel laikraštis, jis buvęs Tei
singumo departamento kalti
namas už įvairius nusikaltimus 
nacių karo metais Lietuvoje ir 
Bielarusijoje. Jo teismas turėjęs 
įvykti kitų metų pradžioje. Mirė 
vėžio liga Paims of Pasadena 
ligoninėje. 

— Londone išleistoje buvusio 
premjero Čurčilio knygoje rašo
ma, kad, kai Molotovas atvyko į 
Britaniją po to, kai Vokietija 
puolė sovietus, pasirašyti sąjun
gininkės sutartj, jis miegojo su re
volveriu lovoje ir ieškojo paslėptų 
bombų. 

— Molotovas, kuris mirė pra
eitą šeštadienį, buvo gimęs 
Kirovo provincijoje, Kukarkoje, 
pakeliui j Sibirą. Jo tikroji pavar
dė buvo Scriabin. Jo tėvas buvo 
pirklys ir garsiojo pianisto ir 
kompozitoriaus Scriabino giminė. 
Molotovo pavardę jis pasirinko 
tada . kai pradėjo dirbt i 
pogrindyje. 

— Guatemalos mieste prasi
dėjo Amerikos valstybių (ne JAV) 
konferencija centrinės Amerikos 
reikalais. Ameriką šioje konfe
rencijoje atstovauja pats Valsty
bės sekretorius G. Shultz. 

— Bangladeshe po keturių 
metų atšauktas ypatingas kari
nis stovis, praneša krašto prezi
dentas Hossain Mohammad Er-
shad. Savo proklamacijoje, kuri 
buvo išleista po to, kai parlamen
tas priėmė įstatymą, kad tų ke
turių metų laikotarpyje jis nebus 
kaltinamas už bet ką. sakosi 
norįs kraštą grąžint i į 
demokratiją. 

— Iš Cape Canavera l pra
nešama, kad Amerika ir Sovietų 
Sąjunga sutarė nauja programa 
ištirti kartu Marso planetą, o taip 
pat ir kitas planetas. 

— Šveicarijoje kilus gaisrui 
viename Bazelio chemijos fabri
ke, buvo užterštas vanduo, kuris 
Reino upe plaukia į Šiaurės jūrą 
ir jame žuvo daugiau negu puse 
milijono žuvų. Tuo re ika lu 
sušaukta skubi šalia Reino upės 
esančių valstybių konferencija. 

— Genevoje pranešama, kad 
Sovietų Sąjunga leido 104 žy
dams emigruoti spalio mėnesį. 
Tik 23 išvyko į Izraelį, kiti atvyko 
į Italiją iš kurios gavo vizas 
išvykti į kitus kraštus. Rugsėjo 
mėnesį buvo leista 126 žydams 
išvažiuoti. Iki šiol šiais metais 
buvo leista iš viso 765 žydams 
emigruoti iš Sovietu Sąjungos. 

— S t . Louis laikraštis St. 
I>ouis Globe-Democrat. ėjęs 
134 metus, dėl finansinių 
sunkumų sustabdo savo leidi
mą. 

W a s h i n g t o n a s . — Prez. Ro-
nald Reagan prieš 18 mėnesių 
patvirt ino plačios apimties 
planą, ka ip užmegzti s laptus 
ryšius su Iranu, sako jo 
administracijos pareigūnai. 
Tie ryšiai turėtų pagerint i 
santykius su Iranu. Norima, 
kad Tehe ranas neberemtų tero
rizmo ir padėtų išlaisvinti 
pagrobtus amerikiečius iš Liba
no. 

Cia nieko neminima apie 
ginklų a rba jų dalių prista
tymą Iranui , kas buvo iškelta 
spaudo je . P a a i š k ė j o , k a d 
Baltieji rūmai priėmė Izraelio 
pasiūlymą, kad j i s susirištų su 
I r anu . I š to i š p l a u k ė ir 
amerikiečių gamintų ginklų 
vežimas I ranui , sako oficia
lūs asmenys . 

S l a p t i e j i žyg ia i 

Reagano administracijos 
slaptoji diplomati ja su Iranu 
reiškėsi dviem būdais. Robert 
C. McFarlane, buvęs saugumo 
patarėjas, įvair iais kana la i s 
turėjo išaiškinti , a r Teheranas 
yra pasiruošęs geresniems 
san tyk iams su Amerika. Tuo 

Mirė Molotovas 
Maskva . — Vyacheslav Mi-

kailovic Molotovas, v i enas 
artimiausių Stalino padėjėjų ir 
sovietų vadų nuo 1921 m. iki 
1957 m., mirė sulaukęs 96 m. am
žiaus, praneša Tass laikraštis. 
Tai paskutinis bolševikas iš se
nosios komunistų gvardijos laikų. 
Jis jau 1917 m. dalyvavo revoliu
cijoje ir dalyvavo Stalino in
trigose, žiaurioje ekonominėje 
krašto politikoje, valymuose, ku
riuose buvo išžudyti milijonai 
žmonių ir pradėjo draugystę su 
naciais, kai Stalino režimas vieš
patavo Sovietų Sąjungoje. 1957 
m. Nikita Kruščiovas pašalino iš 
visų viešų pareigų Rusijoje. 

„Sta l ino b a l s a s " 

Kai to laiko komunis ta i , 
Malenkovas ir Kaganovičius 
nuėjo į užmarštį, tai Molotovas 
vis tiek liko sovietų enciklopedi
joje. Nuo savo jauniausių dienu 
jis buvo už revoliuciją ir vėliau 
tapo Stalino protegė*, o 1926 m. 
jau buvo politbiuro narys. 1930 
m. jis pasidarė premjeru ir nuo 
tada buvo žinomas kaip „Stalino 
balsas". J is liko lojalus Stalinui 
ir tada, kai po II-jo karo viename 
politbiuro posėdyje jo draugai nu
balsavo areštuoti jo žydę žmoną 
Poliną. J is negynė savo žmonos. 
Kai po daugel io metų. kai 
Stalinas buvo miręs ir Molotovo 
žmona buvo rehabilituota, jis 
buvo paklaustas, kodėl jis tada 
negynęs savo žmonos, jis atsakė, 
kad todėl, jog is buvo politbiuro 
narys ir pak luso part i jos 
disciplinai. 

Sovietų i r nacių draugys tė 

Jis buvo užsienio reikalų minis-
teriu nuo 1939 iki 1949 metų, kai 
Sovietų Sąjunga įvedė savo ka
riuomenę į Lietuvą ir okupavo 
Lietuvos valstybę kartu ir su Lat
vija ir Estija. To meto Lietuvos 
vyriausybės nariai gerai pažino 
jį, turėję daugel pasitarimu. 
Molotovas yra tas, kuris pasirašė 
nepuolimo su ta r t į su nacių 
Vokietija 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
kartu su Joachimu Ribbentropu. 
nacių užsienio reikalų minis-
teriu, kuris 1947 m. buvo Nurn-
berge pakartas. Pagal tą sutartff 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija už
puolė Lenkiją ir ją pasidalino. Jie 
tada sudarė dvi zonas ir Raudo
noji armija okupavo Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir dalį Rumunijos. 

Sovietų Sąjunga iki dabar 
tebepripažįsta Molotovo ir Rib-
bentropo pasirašytą sutarti. 

pačiu metu vyko Izraelio pokal
biai su Iranu ir ar ginklų 
p r i s t a tymas padėtų išlaisvinti 
pagrobtuosius amerikiečius. 

Keli šaltiniai č ia ir Izraelyje, 
r a šo New York Times, kurie tu
rėjo ryšius su I ranu , sako, kad 
žygiai išlaisvinti pagrobtuo
s ius tuoj pa t įgavo diplomatinį 
aspektą. Administracijos kriti
k a s , neleidžiąs skelbti savo 
pavardės , žinąs t a s operacijas, 
sako . kad visa tai buvo padary
ta be Valstybės departamento 
žinios. Teisiniai žinovai sako, 
kad nežinant smulkmenų, sun
ku pasakyti ar administracija 
ap rūp indama I raną ginklų 
dalimis, sulaužė įstatymą, 
paga l kurį draudžiama ekspor
tuoti ginklus. Pagaliau, nežino
m a , ar Izraelis turėjo oficialų 
leidimą amerikiečių ginklus 
siųsti trečiajai valstybei. 

P a g r i n d i n ė s s ą l y g o s 

Diplomatinių ryšių su Iranu 
pagerinimo klausimu memo
randume rašoma apie kelias 
pagr indines sąlygas — susi
tar t i , kad būtų sustabdytas 
terorizmas ir revoliucinis judė
j imas Persų Golfe, kad būtų 
baigtas ka ra s su Iraku ir kad 
padėtų išgauti pagrobtuosius iš 
įvairių Libano grupių. 

S e n e s n ė s d a l y s 
I r a n u i 

Kai visas šis p lanas buvo 
p r e z i d e n t o p a t v i r t i n t a s , 
administracija leido Izraeliui 
siųsti savo senus ginklus ir jų 
dal is Iranui, o Izraelis vietoj jų 
g a v o Amer ik ieč ių n a u j u s 
ginklus. Ši operacija tebuvo 
žinoma tik labai mažam skai
čiui saugumo žmonių. Kaip 
žinome, McFar lane pasitraukė 
iš v y r i a u s y b ė s s a u g u m o 
patarėjų, bet jis toliau dirbo 
diplomatijoje.Ir d a b a r paaiškė
jo, kodėl j is važiavo į Iraną. 

Lieka neaišku, ar prezi
dentas patvirtino ginklų siunti
mą ir ar iš viso buvo diskutuo
tinos teisinis klausimas. Buvęs 
prezidentas J i m m y Carter 
buvo uždraudęs visus ginklus 
parduoti Iranui 1979 m. Tačiau 
k iekvienas prezidentas gali 
buvusio prezidento įsakymą 
panaikint i , kadangi tai t ė ra tik 
egzekutyvinis įsakymas. Nerei
kalinga ir kad toks įsakymo 
panaik in imas būtų skelbia
m a s viešai, jei to reikalauja 
saugumo reikalai. Embargo 
lieka nepažeistas. 

P a t a r i m a s 
n e k a l b ė t i 

Baltųjų rūmų š tabo viršinin
k a s televizijos programoje 
aiškino, kad nebuvo sulaužyti 
jokie įstatymai, o Kongresas 
būsiąs painformuotas t ada , kai 
visi pagrobtieji amerikiečiai 
bus išlaisvinti. Vienas iš jų, 
David Jacobsen. jau išleistas. 
J i s , atvykęs į Baltuosius 
rūmus, prašė, kad spauda būtų 
santūr i ir palauktų, kol bus 
išlaisvinti kiti pagrobtieji. 
P r e z i d e n t u i R e a g a n u i j is 
pareiškė amžiną dėkingumą už 
jo padarytus žygius, kad j is jau 
la isvas žmogus. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 12 d.: Juozapatas, 
Sopata, Astikas, Nauma. 

Lapkričio 13 d.: Valentinas, 
Pranciška. Narvydas. Grožile 

ORAS 

Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34. 
Temperatūra dieną 32 1., naktį 

20 1. 

Debesuota ir šalta, galimas 
lengvas sniegas. 
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SKAUTIŠKAS VĖLINIU 
PAMINĖJIMAS 

Siekiant jaunimą supa
žindinti ir skatinant puoselėti 
lietuviškus tautinius ir reli
ginius papročius, Chicagoje, 
Jaunimo centre sueigaujan-
čios „Nerijos" tunto ūdrytės ir 
jūrų jaunės, kartu su „Kerna
vės" tunto paukštytėmis ir šie
met minėjo Visų Šventųjų ir 
Vėlinių šventes. 

Po pamokų lituanistinėse 
mokyklose susirinkusios jau
nosios sesės, vadovaujant vs 
Irenai Regienei, ps. Marytei 
Utz ir vyr. skautei Vidai 
Damijonaitytei, rikiuotėje 
nužygiavo j Jėzuitų koplyčią 
trumpam susikaupimui. Ps 
M a r y t ė Utz m a ž o s i o m s 
suprantamai paaiškino šių 
minėtų švenčių prasmę ir 
mūsų dalyvavimą jose. Dalis 
pašnekesio pravesta klausi
mų-atsakymų būdu, kad sesy
tės savo dalyvavimu giliau įsi
jaustų , ilgiau a t s imintų . 
Kiekviena sesė uždegė žvaku
tę, garsiai pasakydama už 
kurio mirusio vėlę liepsnelė 
{žiebiama. Po to visos pasi
meldė už savo artimuosius ir 
už vėles skaistykloje. Šios kuk
lios trumpos apeigos paliko 
sesėms gilų įspūdį. Visos susi
mąsčiusios apleido koplyčią 
įsijautusios į minėtų švenčių 
reikšmę ir gavusios pamokėlę 
apie pasauliečių apaštalavi
mą. 

Nors lynojo sodrus lietutis, 
sesių rikiuotė neiširo. Visos 
tvarkingai nužygiavo prie Už 
Lietuvos laisvę žuvusiųjų 
paminklo. Čia, vs Ir. Regienei 

apibūdinus paminklo prasmę, 
sesės pasimeldė už visus dėl 
Tėvynės laisvės kovose žuvu
sius ir žūstančius ir juos 
pagerbė kiekviena padėdama 
gėlių. Visi mirę skautai ir 
skautės buvo prisiminti prie 
Jaunimo centro sodelyje a.a. 
jvs kun. Jono Raibužio prisi
minimui pastatyto kryžiaus. 
Skautiškai supintomis ranko
mis ratu apsupusios kryžių 
sesės pasimeldė, padėjo gėlių 
ir sugiedojo „Ateina naktis". 
Mirusieji šeimų nariai , gimi
nės ir draugai buvo prisiminti 
prie Kražių aukoms pagerbti 
pastatyto kryžiaus. Ir čia 
sesės pasimeldė ir padėjo gėly
čių. 

Grįžusias (kiek sušalusias 
seses) Jaunimo centro kavi
nėje karšta kakava ir sausai
niukais pavaišino kernąviečių 
vadovė jps Ramunė Lukienė. 
Pasistiprinusios sesės susi
būrusios ratelin, ps. Marytei 
Utz vadovaujant, padainavo 
dainelių, gavo po saldainiuką, 
o kai kurios ir stovykloje 
pelnytus specialybių ženklus. 
Bendram rate tradicine .Atei
na naktis" buvo baigta ši 
prisimintina sueiga. O kad ji 
liks prisimintina liudija ir 
pačios jauniausios sesytės aiš
k in imas mamyte i , jog ji 
koplyčioje uždegusi žvakutę, 
kad išgelbėtų močiutę iš skais
tyklos... Mažytės akytės spin
dėjo džiaugsmu gerą darbelį 
padarius amžinybėn išėjusiai 
močiutei. 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D YVIDE D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

Pubhshed daily except Sunday.s and Mondays. Legal Holidays, the 
Tuesda-, s foilowing Monday observa.nce ot Uega! Holidays a i well M Dec. 
26th and Jan. :2nd by the Lnhuanian Cathoiic PNM S a a e t j 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscnption Riites: $53.00. foreign countries $53.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.. 

Chicago. IL 60629. 

Pašto išlaidas raažiaant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo a d r -o, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i* a n k a t o 
• 

metams 1 / 2 metų 3 m e n . 
C h i c a g o ir Cook County $53.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.> $53.00 $30.00 $20.00 
Užaienyje $53.00 $30.00 $20.00 
Kitur - Amerikoje . . . $53.00 $30.00 $20.00 
Sava i t in i* (Seetad pned. ) $30.00 $19.00 

IR 

„AUŠROS VARTŲ TUNTE 
Šį rudenį, sugrįžus moki

niams į Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos pamo
kas. „Aušros Vartų" tunto 
..Saulučių" draugovės paukš
tytės ir vėl susilaukė gražaus 
būrio naujų draugių — sesių. 

Pernai per draugovės šven
tę baigiantis veiklos metams, 
draugininke ps. Dalia Januš
kienė, išleisdama devynias 
seses į skaučių „Šatrijos" 
draugovę sakė, kad „Saulu
tės" yra pačios geriausios. 
Šiems metams draugovėje ir 
vėl 18 paukštyčių ir vėl drau
gininke sako — „tai patys 
geriausi vaikai". Laimingos 
mažosios lietuvaitės taip myli
mos savo vyresniųjų. 

Saulučių draugovė pasidali
no į du būrelius. Vyresnės, jau 
paukštytės įžodį davusios, 
pasivadino „Flamingomis". 
Jų amžius tarp 8-10 metų. 
Vadovių globoje išmoko tai
kiai, skautiškai susitarti, išsi

rinkti vardą ir net šūkį — dai
nelę pačios sukūrė. Sesė Nida 
tuntininkei padainavo šūkį 
per telefoną: 
,.Mes esame Flamingos, 
mes gražios, plonos i r 

protingos, 
mes mokame kaip šokti ir 

dainuoti — 
Flamingos!" 

J a u n e s n ė s p a s i v a d i n o 
„Širdytėmis", o jų šūkį sugal
vojo septynmetė Lina Sidrytė: 
„Mes esame „Širdytės", 
geros paukštytės!" 

Į sueigą atėjusios paukš
tytės renkasi prie savo būrelių 
ženklų — didelio flamingo ir 
širdelės. 

Nors dar tik veiklos metų 
pradžia, bet penkios iš naujai 
atėjusiųjų jau ruošiamos jau
nesnės skautės įžodžiui. Suei
gos vyksta kas savaitę po 
lituanistinės mokyklos p a m o 

„Nenjos" tunto seses obuoliauja. 

VISI DALYVAUKIME 
TAUTORAMOJE 

Šį sekmadienį, lapkričio 16 
d. Jaunimo centre vyks „Tau-
torama" visiems Chicagos 
skautams, skautėms, jūrų jau
niams ir jaunėms, paukš
tytėms, ūdrytėms, vilkiukams 
ir bebrams. Visi čia minimi 
broliai ir sesės prašomi trum
pai prieš 10 vai. ryto rinktis 
Jaunimo centro Il-ro aukšto 
koridoriuje. Visi dėvime pil
nomis uniformomis. 

Tautorama vyks 12-koje sto
čių kuriose atliekant pateik
tus uždavinius (stoties vedėjui 
juos paaiškinus) bus susipa
žįstama su lietuvių tauti
nėmis apraiškomis — tau
tosaka, tautodaile, liaudies 
dainomis ir kt., o taip pat ir 
su Lietuvos gamta, jos gyvū
nija, augmenija, geografija, 
istorija ir pan. Šioje svarbioje 
sueigoje bus praktiškai susipa
žįstama su skautiškų paty
rimų programose reikalauja
momis žiniomis. Chicagos 
skautiškųjų tuntų vadovybės 
prašo tėvus suprasti šios suei
gos svarbą ir sudaryti gali
mybę vaikams „Tautoramo-
je" dalyvauti, laiku juos 
atvežant į Jaunimo centrą. 
Visi vadovai ir vadovės daly
vauja su savo vienetais. 

kų, nuo 1 iki 2 vai. p.p. Prieš 
„Halloween" šventę „Saulu
tės" padarė sa ldain in ius 
vaiduokliukus dovanų „Kerna
vės" tunto paukštytėms, o 
sueiga po „Hallovveen'ų" buvo 
skirta tik žaidimams. Draugi
ninke sako, kad: „Reikia tuos 
visus saldumynus iškratyti". 
Na ir žaidė ir lenktyniavo, o 
„mumijų lenktynėms" paukš
tytės abi vadoves pavertė 
mumijomis, apvyniodamos jas 
tualetinio popieriaus juos
tomis. 

Draugovė ruošiasi dalyvau
ti skautiškų ir tautinių užsi
ėmimų sueigoje — „Tautora-
moje" kuri vyks Jaunimo 
centre lapkričio 16 d. 

Draugovei jau penkti metai 
vadovauja ps. Dalia Januškie
nė ir pavaduotoja vyr. skau
tė Otilija Barkauskienė. 

A. Namikienė 

SMAGI IŠKYLA 
Lemonto šeštadieninėje 

lietuviškoje mokykloje suei-
gaujančios „Nerijos" tunto 
jūrų jaunės ir ūdrytės spalio 
18 d. popietėje iškylavo sesės 
Jūratės Maurukienės tėvelio 
ūkyje. Ten buvo šimtai įvairių 
vaismedžių, bet beveik visi 
vaisiai jau buvo nurinkti. 
Kartu su mumis važiavusios 
vadovės ses. Maurukienė, Rin-
gienė, ir Gulbinienė aprūpino 
mus popieriniais maišais, kad 
galėtume rinkti obuolius ir 
kriaušes. Mes nieko nelauk
damos linksmai pradėjome 
rinkti, bet greitai paste
bėjome, kad daugumoje obuo
lių ir kriaušių buvo apsi
gyvenusios kirmėlaitės. Bet 
nenusiminėme, nes radome 
užtenkamai sveikų obuolių ir 
kriaušių. Prisirinkusios vaisių 
ėjome pasivaikščioti. Sesė 
Jūratė Maurukienė labai įdo
miai pasakojo apie medžius ir 
jų lapus. J i parodė mums ir 
bičių avilius, bet mes arti prie 
jų nėjome. Visos pažaidėm 
kelis smagius gamtos žai
dimus ir nepajutom, kad jau 
buvo laikas namo važiuoti. 
Buvo labai smagu gamtoje 
pasidžiaugti gražia rudens die
na. Labai ačiū sesėms Mauru-
kienei, Gulbinienei ir Ringie-
nei už tokią įdomią iškylą. 

Janina Braune 

.Aušros Vartų" tunto „Saulučių ' draugovės draugininke ps. Dalia Januškienė po skautininkas 
įžod žio savo šeimos ta rpe. Išk. I-mojeeil. mamytės šver.tėjedalyvaveVytaukas. Nida ir Vilija. II-je 
eil. — įžodį davusios sesuo I>aima. žaliuoju kaklaraiščiu pasipuoSusi ps Dalia JanuSkipnė. jos 
vyras fll. V. Januškis ir tėveliai Janina ir Pranas Gaigalai. 

Nuotr. Audronės (lulbiniem-s 

-
SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 
Lapkrič io 16 d. — Chica

gos skautininkų,-kių Ramovės 
iškilminga sueiga Jaunimo 
centro maž. salėje. 

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. — „zNerijos" 
tunto iškilminga sueiga Jau
nimo centro maž. salėje. 

Clevelande 

Gruodžio 15 d. Bendra 
„Neringos" ir „Pilėnų" tuntų 
kalėdinė sueiga. *"*•**-* 

Gruodžio 21 d. Skautų 
vyčių / vyr. skaučių Kūčios. 

Gruodžio 27-28 d. Žiemos 
savaitgalinė iškyla. 

V a s a r i o 28 d. „Pilėnų" tun
to Blynų balius. 

Kovo 29 d. Kaziuko mugė. 
Balandžio 19 d. Šv. Jurgio 

iškilminga sueiga. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais n u o 8:30 iki 12.-00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
l f c H - * H šeštadienia is nedir
ba. 

• Redakcija strarps ius ta i so s a v o 
nuožiūra. N e s u n a u d o t ų straipsnių. 
nesaugo. Juos g r ą ž i n a tik is anks
to susitarus. Redakci ja už skel
bimų turinj n e a t s a k o . Ske lb imų 
kainos pr i s iunč iamos g a v u s prašy
mą. 

0r. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
. 5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

0R. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Tik dirbk — džiaugsmas 
patsai atsiras. 

J. W. Goethe 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Stroot. CMcago 
TsL 434-5849 (veikia 24 vai.) 

^irm.. antr., ketv ponki. nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Te l . — 476-2400 

.'a! paga! susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešr. 10-2 vai. 

O f s . 735-44'77;" 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
C i D Y T O l A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

šių metų metinėje ASS šventėje įžodj davusios Akademinės skaučių 
draugovės narės. Iš k.: tn Renata Ramanauskaitė, tn Alida Vitaitė. tn 
Lina Meilytė. kandidačių globėja fll. Irena Žukauskienė, tn Ilona 
Vaičiulytė, tn Dana Didžbalytė ir tn Lidija Stroputė. 

„ L I T U A N I C O S " TUNTO 
T Ė V Ų SUSIRINKIMAS 

„Lituanicos" tunto visuo
tinis tėvų susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 16 d., 
10:15 vai. ryto Jaunimo cent
ro 211 kambaryje. Bus apta
riami tunto tolimesnės veiklos 
p l ana i , tunto f inansinia i 
reikalai, numatomos stovyk
los projektai ir kt. Visi tėvai ir 
mamytės yra prašomi šiame 
posėdyje dalyvauti. 

„ L I T U A N I C O S " 
TUNTO P O K Y L I S 

..Lituanicos" tunto vado
vybė, stangdamasi sutelkti 
lėšas tunto tolimesnei veiklai, 
sausio 31 d. rengia pokylį. 
Numatyta smagi programa, 
bus patiekta gardi vakarienė, 
veiks baras, o šokiams gros 
puikus orkestras. Visi tėvai 
prašomi iš anksto numatyti 
šiame renginyje dalyvauti 

patys ir savo draugus bei 
p a ž į s t a m u s p a k v i e s t i . 
Pripildykime Jaunimo centro 
didžiąją salę, kad mūsų jau
nimas galėtų ir toliau smagiai 
skautauti. Dėl informacijų 
kreiptis į s. Aldoną Palukai-
tienę, tel. 471-0811. 

SKAUTININKU,-KIU 
RAMOVĖS SUEIGA 

Iškilminga Chicagos skau
tininkų ir skautininkių Ramo 
vės sueiga įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 16 d., 11 vai. 
ryto Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Skautininkai ir skau-
tininkės prašomi atvykti uni
formuoti. Su apgailestavimu 
pranešame, kad sueigoje turė
jęs dalyvauti LSS tarybos 
pirmijos pirmininkas vs fil 
Petras Molis, dėl ligos šei
moje, šion sueigon negalės 
atvykti. Visi skautininkai ir 
skautininkės yra kviečiami ir 
laukiami. 

O f i s o t e l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S . Pulaski R d . 
Va landos pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER 8UIL0ING 
9525 So. 79th Avenue. Htckory Hills 

Ant 95th Si 1 blokas į >ytus nuo Roberts Pd ) 
Tai. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tai. RE-llance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wast 59th Street 

Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-5 vai. vak 

TreC. ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šskyrus treč\ Sėst 12 iki4 vai. popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėies. 
tilteliai p'okštelės i' bendroji praktika. 

2659 W. 59 St. C h i c a g o 
Tai. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7 Antr ir 
ketv 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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Pavojus Kuršių Nerijai — 

NAFTA LIETUVOJE 
Nafta yra, kaip žinome, 

nemalonaus kvapo šviesios, 
rusvos ar juodos spalvos skys
tis, kurią apdirbant bei desti-

- liuojant gauname daugybę 
naudingų medžiagų, ypač ben
zino (gazolino), mazuto, 
žibalo, alyvos, įvairių tepalų. 
Iš destiliacijos metu išski
riamų sudėtinių dalių chemi
n iu būdu p a g a m i n a m a 
daugybė dalykų. Naftos telki 
niai slypi dažniausiai giles
niuose žemės sluoksniuose 
i šgaunami gręžimo būdu. 
Pastaruoju metu apie ketvir
tis pasaulinės naftos produk
cijos gaunamas ištraukiant 
naftą iš jūros dugno. Papras
ta i naf ta eksploatuojama 
pakrantėse ar negiliose jūros 
vietovėse, įruošiant šiam rei
kalui tam tikras pastovais ar 
kilnojamas stoteles, platfor
mas. Pastarųjų kelerių metų 
bėgyje daug naftos rasta Šiau
rės jūros dugne. Jos eksploata
cijos dėka Anglija ir Norvegi
ja tapo eksportiniais naftos 
kraštais. Rusai jau eilę metų 
sėkmingai semia naftą Kaspi
jos jūros dugne ir baigia ją 
išsemti. 

Nafta didelis, bet kartu ir 
p a v o j i n g a s t u r t a s . J o s 
eksploatavimas papras ta i 
labai teršia platesnės aplin
kos gamtą. 

Pokario metais okup. Lietu
voje naftos ieškojimas vyk
domas labai intensyviai. Jau 
1949 m Vilniaus gręžinyje naf
tos pėdsakų rasta 226^230 m 
gylyje. 1955 m. Stoniškių (ne
toli Pagėgių) gręžinyje išsiver
žė degamosios dujos. 1960 m. 
Virbalio 824 m gręžinyje vėl 
rasta naftos pėdsakų. Jų rasta 
ir Kybartų, Pajevonio, Rasei
nių, Tauragės ir kt. gręžimų 
vietose. Kiek daugiau naftos 
galėtų būti Gargždų gręži
nyje, bet iš viso ji eksploatuoti 
neapsimokėtų dėl jos mažo 
kiekio. Dabar Lietuva nafta 
aprūpinama Novopolocko — 
Mažeikių naftotiekio linija, 
pradėjusia veikti 1980 m. Prie 
Mažeikių išaugo rafinerijos, 
įkurtas naujas miestas, atkel
dinta daug rusų kolonistų. 
Naftos rafinerijos ir kolonis
tai labai skaudžiai sužalojo 
aplinką. 

ESTIJA IR ČERNOBYLIS 
- TAUTINĖ TRAGEDIJA 

TERORIZMAS VOKIETIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Bet tuo aplinkos tarša nesi
baigė. Atvirkščiai, graso dar 
labiau išsiplėsti ir paliesti 
gražiausią Lietuvos (o gal ir 
viso pasaulio) vietą — Lietu
vos pajūrį Kuršių neriją. Vil
niaus „Tiesa" (nr.250, 1986.X-
.29) paskelbė ilgą rašinį — 
pasikalbėjimą su okupuotos 
Lietuvos Mosklų akademijos 
viceprez. prof. dr. Vytautu 
Statulevičium, kuris pateikė 
šiuo klausimu nemaža infor
macijų. (Kiti duomenys mus 
pasiekė kitais keliais). Iš to 
visko aiškėja, kad sovietai jau 
kuris laikas ieško naftos ne tik 
Baltijos jūros pakraščiuose, 
bet ir pačioje jūroje. Buvo ras
ta naftos sausumoje Karaliau
čiaus (dabar Kaliningrado) 
srityje, kur ji jau eksploa
tuojama. Bet naftos rasta ir 
Lietuvos pajūryje. Taip jos 
vienas telkinys (pavadintas D-
6) esąs aptiktas mūsų jūros 
šelfe (povandeninis žemyno 
tęsinys iki 200 m gilumo) tik 
už 22 km į vakarus nuo Kur
šių nerijos. Čia jau pradėta 
statyti platforma, kuri būsian
ti viena iš keturių stacionari
nių platformų. Šioje srityje 
esą atlikti 26 gręžiniai. Be to, 
jų yra ir Palangos apylinkėse, 
kur vieno kaimo laukuose 
gręžinyje esą rasta pramo
ninės naftos. Būsią sudarytos 
3 gręžinių grupes. Vedamas 
naftotiekis į Leningradą. Pir
mosios platformos pradėsian
čios veikti 1990 m., o visa 
sistema 2000 m. Jūra čia 
nesanti gili — tik apie 22-29 
m. taigi platformų ir bokštų 
įrengimai galėsią būti nesun
kiai atliekami. Lietuvos nafta 
esanti maždaug 1,5 km gilu
moje, turinti mažai sieros, tai

gi gera. Po jos 3-4 km gilu
moje, esąs k i t a s naf tos 
telkinys. 

* 

Okup. Lietuvos mokslinin
kai (kalbama, kad net ok. 
Lietuvos vyriausybė) nepri
t a r i a r u s ų p r o j e k t a m s 
eksploatuoti naftą prie Kuršių 
nerijos ir Maskvos projektus 
smarkiai kritikuoja. Štai kele
tas ištraukų iš minėto oficia
laus pareigūno V. Stanulevi-
čiaus pareiškimo. 

„Kuršių nerija — gamtos 
suformuota, miškininkų ir 
gamtosaugininkų rankomis 
palaikoma. J i tokia trapi, kad 
čia tuoj pat prasidėtų erozija, 
kiti procesai, kurių daugelis 
gali būti pražūtingi. Vien jau 
nuo vėjų, audrų apsaugoti įdė
ta daug lėšų. Taigi išk MO prob
lema, kaip, įkūrus naftos 
verslovę, toliau saugoti šį 
gamtos kampelį. Be to, staty
ba pradedama, nors nėra 
projekto, o iki projektiniai 
sprendimai turi daug esminių 
trūkumų... Siūloma technolo
gija arba sena, arba panaši į 
tą, kuri taikoma Kaspijos jūro
je, arba niekur nepatikrinta, 
net abejotina. O kaip žinome, 
Kaspija yra smarkiai užterš
ta... O Baltijos jūra nerami, 
audringa ir šalta. Biologiniai 
procesai, apsivalymas joje 
vyksta daug lėčiau negu, saky
sime, Kaspijos jūroje... Kai 
didesnis nei 3-4 balų banga
vimas (vėjo greitis apie 6 met
rus per sekundę) nėra pasau
lyje priemonių išsiliejusiai 
naftai sulaikyti ir susemti... 
projekto autorių siūlomos prie
monės negali apsaugoti Kur
šių nerijos pakrančių ir greti-
mų j ū r o s r a j o n ų n u o 
užteršimo. Kadangi palei 
krantus teka stiprios (iki 2 
metrų per sekundę) srovės, 
nafta per 4-6 va landas pasiek
tų Nidą, paskui Palangą, Kali
ningrado srities, Latvijos 
kurortus". 

Minėto str. autorius toliau 
nurodo, kad „naftininkai 
nejaučia reikiamos atsako
mybės už ekologiją. Be to, 
negalima pamiršti, kad Balti
ja — tarptautinė jūra, kad 
Baltijos jūros konvencija, 
kurios nariai esame, kelia 
griežtus reikalavimus. Į visa 
tai neatsižvelgti būtų didelė 
klaida. D-6 — nedidelis naftos 
telkinys. Šios naftos vertę 
kelis kartus prašoktų vien tik 
ekologiniai nuostoliai". 

Stockholme veikianti žmo
g a u s teisių organizacija 
„Pagalbos politiniams kali
niams Estijoje centras" prane
šė, kad daugelis žmonių, 
evakuotų į Estiją po Černoby
lio katastrofos, ir estai, pasiųs
ti likviduoti jos pasekmių į 
Ukrainą, mirė nuo spinduli
nės ligos. O dvylika estų buvo 
sušaudyti už tai, kad atsisa
kė tęsti darbą radiacija 
apnuodytoje zonoje. 

Estų žmogaus teisių gyni
mo organizacija „Pagalbos 
politiniams kaliniams Estijos 
centras" ketvirtadienį paskel
bė iš Sovietų Sąjungos gautą 
informaciją apie Černobylio 
>elaimės pasekmes Estijoje. 

Organizacijos attiovas Ants 
Kippar ketvirtadienį Stockhol
me s u r e n g t o j e spaudos 
konferencijoje supažindino 
susirinkusius su estų disidentų 
paruošta ir į Vakarus perduo
ta atr-kai ta , p 'vadinta „Esti-

t̂r lobyiis". Joje nuro
doma, kad darbą - likviduoti 
pasekmes šių m< >alandžio 
26 d. įvykusios av^.ijos Černo
bylio atominėje elektrinėje 
pasiųsta keturi tūkstančiai 
estų — daugiausia gydytojai, 
suvirintojai, traktoristai ir 
mech mikai. Jų priverstinis 
siuntimas į Černobylį prasi
dėjo gegužės septintosios 
naktį. Pranešime sakoma, kad 
es ta i turėjo dezaktyvuoti 
radiacijos paliestą dirvą, 
plauti ir valyti gyventojų 
paliktus namus ir medžius 
radiacija apkrėstoje zonoje, 
n e t u r ė d a m i s p e c i a l i o s 
a p s a u g i n ė s a p r a n g o s , 
naudodamiesi tik dujokaukė
mis. Jie buvo priversti gyventi 
palapinėse labai sunkiomis 
sąlygomis, jų darbo diena 
tęsėsi po keturiolika valandų 

ir jie gaudavo tik dvi išeigines anksčiau 
per mėnesį. Estų gydytojai, V a k a r ų 
vos tik atvykę į katastrofos 
rajoną, turėjo padaryti abor
tus visoms nėščioms mote
rims trisdešimties kilometrų 
spinduliu nuo Černobylio. 

Ants Kippar žurnalistams 
pasakė, kad estai darbinin-

pranešė estų ir 
spauda . Keletą 

straipsnių apie į Černobylį 
pasiųstus estus parašė ten 
lankęsis estų žurnal is tas 
T o n i s Av iksonas . J u o s 
išspausdino estų komunis
tinio jaunimo la ikraš t i s 
..Noorte Chaal". Stockholme 

kai, į Černobylį pasiųsti paskelbtoje ataskaitoje iš Esti-
birželio mėnesį, sužinoję, kad jos sakoma, kad po to, kai šie 
vietoj dviejų mėnesių jiems ten straipsniai buvo plačiai žino-
reikės išbūti Šešis mėnesius, mi Vakaruose. Tonis Avik-
paskelbė protesto streiką. Iš šonas buvo priverstas atšauk-
pradžių jame dalyvavo trys ti ką parašęs. 
šimtai estų, o vėliau neramu
mai išsiplėtė. Ataskaitoje 
sakoma, kad po ilgo ir 
sunkaus konf l ik to es tų 
darbininkai buvo priversti 
grįžti į darbą. Dvylika iš jų 
atsisakė tai padaryti ir buvo 
sovietų kareivių sušaudyti. 

Iš Sovietų Sąjungos gautoje 
ataskaitoje taip pat praneša
ma, kad dešimtys tūkstančių 
žmonių iš katastrofos rajono 
buvo evakuoti j Estiją, apie 
penki t ū k s t a n č i a i jų 
apgyvendinti Taline. Dauge
lis jų, kaip iš darbų Černobyly
je grįžusių estų, mirė nuo 
spindulinės ligos. Ataskaitoje 
duodama tik vieno nuo 
radioaktyvaus apspindulia-
vimo žuvusio esto pavardė. 
Tai rugpjūčio mėnesį miręs 
inžinierius, atsargos karinin
kas Gunaras Chagelbergas. 
Liepos mėnesį jis buvo pasiųs
tas į Černobylį vadovauti 
dešimčiai kareivių, kuriems 
buvo įsakyta šauti į kiekvieną 
žmogų, atsisakantį valyti 
radiacija užterštą zoną. Apie 
tai. kad į Černobylį — 
branduolinio reaktoriaus 
sprogimo atominėje elektrinė
je pasekmių likvidavimui buvo 
pasiųsti estai, apie jų-darbo 
sąlygas ir protesto streiką jau 

S t o c k h o l m e e s a n č i o s 
„Pagalbos politiniams kali
niams Estijoje centro" organi
zacijos atstovas žurnalistams 
pasakė, kad gautoje ataskai
toje pateikta smulki infor-

Sukruto Vokietija kovai su 
slapta RAF — raudonosios 
armijos frakcijos organizaci
ja, kadangi labai trumpame 
laikotarpyje jos aukomis tapo 
trys žymūs asmenys — du 
atstovavę šiandieninę Vokie
tijos pramonę bei vienas užsie
nio reikalų ministeriją. 

Suprantama, kadangi kiek
vienas aukštesnio rango 
tarnautojas, dirbdamas Sie-
mense, AEG ar kitame ka
rinės pramonės koncerne bei 
valstybinėje tarnyboje „dreba 
dėl savo kailio", kadangi slap
tosios organizacijos nariai 
pradėjo aštrią kovą su 
„imperializmu" ir atskirais 
„imperialistais", norėdami 
Vokietiją privesti prie anar
chijos, atiduodant ją į Rytų 

macija apie tai, kaip po Černo- Vokietijos rankas, 
bvlio nelaimės Maskva ir 
Ukraina buvo aprūpinama 
maisto produktais iš Estijos, o 
j Estiją buvo gabenamas 
maistas iš radiacija apkrėstos 
zonos. Be to, pranešama, kad 
vakarinėje Estijos dalyje ir 
Hiiumaa bei Saaremo salose 
pastebėtas stiprus radiacijos 
lygio padidėjimas. 

Sovietai laiko paslaptyje ir 
neskelbia jokių duomenų apie 
radiacijos lygį Estijoje, o taip 
pat kitose Pabaltijo respubli
kose — Latvijoje ir Lietuvoje, 
virš kurių praėjo radioakty
vūs debesys. Antsas Kipparas 
toliau žurnalistams pasakė, 
kad ataskaitoje „Estija ir 
Černobylis'" pateiktas žinias 
patvirtina organizacijos turi
mi iš Sovietų Sąjungos gauti 
liudininkų parodymai, o taip 
pat dokumentai, nufotogra
fuoti Sovietų Sąjungoje ir 
perduoti į Vakarus. Iš Estijos 
gautos ataskaitos kopija 
pasiųsta lapkričio 4 d. Vienoje 

Taip rašo mokslininkas, 
atsakingas okupuotos Lietu
vos pareigūnas. Lygiai taip 
galvoja ir visi lietuviai bei 
Lietuvos gyventojai, kurie 
myli savo gražųjį kraštą. 
Lietuvos grožio išsaugojimu 
esame suinteresuoti ir mes, 
išeivijos lietuviai, kurie pasi
traukdami nesame atsisakę 
savo teisių į mūsų paliktąją 
žemę. Tačiau okupantai kitaip 
galvoja. Jie per 40 metų be 
galo sužalojo Lietuvos gamto
vaizdi- Aukštaitijoje nukasė 
kalnelius, nuleido ar užpylė 
Žemėmis daugybę ežerėlių, 
iškirto miškelius, sunaikino 
daugybę kultūros paminklų. 
Pastaruoju metu vadinamo
sios „melioratorių" komandos 
baigia griauti gražiąsias lietu
vių sodybavietes, kurias šim
tus metų kūrė ir puošė mūsų 
proseneliai, tikrieji šios žemės 
šeimininkai. Iškirto senuosius 
sodus, sodybų medž ius , 
nugriovė lietuviškus kryžius ir 
padarė daugybę kitų sužalo
jimų. Vis tai tik tam, kad iš 
Lietuvos žemės išplėštų dau
giau gėrybių. Dabar jie pradė
jo naikinti gražiausią Lietu
vos puošmeną — Kuršių 
neriją, ruošiasi užteršti mūsų 
jūros vandenis, kaip jau Mask
vos sukurtos Lietuvai nerei
kalingos įmonės užteršė mūsų 
upes bei ežerus, o radioakty-
vės medžiagos nuodija Lietu
vos augaliją, gyvūniją ir žmo
nes. Ar tai žmoniška? 

b.kv. 

džiauja, norėdamas pravesti 
naujus įstatymus prieš teroro 
veiksmus. Deja, tam priešina
si socialdemokratai, įžiū
rėdami... demokratinės sant
varkos siaurinimą. Tačiau, 
greičiausiai, ministerių kabi
netas išklausys „vox populi", 
kadangi, be žudynių, RAF 
nariai daro didelius nuosto
lius geležinkelio susisiekime, 
nupjovime elektros laidų bokš
tų, sprogdinime viešų pastatų. 
O tas visas išlaidas turi apmo
kėti mokesčių mokėtojai. 

Numatoma padidinti poli
cijos skaičių, kadangi kova su 
raudonosios armijos frakcijos 
nariais yra labai sunki. Poli
cija, tikriau sakant „Bundes-
kriminaltant" (kriminalinė 
įstaiga), paramos ieško gyven
tojų tarpe, prašydama arti
miausioms policijos nuova
doms pranešti atvykusius 
„neaiškius", įtartinos išvaiz
dos tipelius, parduodant jiems 
vartotas automašinas. Beveik 
kiekvieną vakarą televizijos 

Filatelijos „Lietuva" parodos uždaryme įteikiant premijas. Iš kairės: J. Žygas. A. Ruzgas. V. 
Lesniauskas ir J. Adomėnas. 

prasidėjusios Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo 
konferencijos dalyviams. Kaip 
žinia, ten yra susirinkę trisde
šimt penkių šalių atstovai. 
Konferencija skirta Helsinkio 
susitarimų vykdymo tikrini
mui. 

..Tai, kas darosi Estijoje — 
baisu, — pasakė žurnalistams 
Antsas Kipparas. — Estai yra 
labai išgąsdinti to, kas vyksta 
ir prašo Vakarus pagalbos. 
Estijos rezistencijos judėjimo 
dalyviai be to dar nuogąstau
ja, kad ryšium su Sovietų 
Sąjungoje priimtu slaptu 
nutarimu kitaip galvojantieji 
galės būti be teismo siunčiami 
priverčiamiems darbams į 
Sibirą". 

žinių programose parodomos 
svarbesnių RAF narių nuo
traukos. Tačiau, iš kitos pusės, 
tie RAF paieškomi nariai kei
čia savo veidus, lipdydami sau 
barzdas ir ūsus, užsidėdami 
perukus ar akinius. Anksčiau 
jie važinėjo gražiom auto
mašinom, pirkdami jas vog
tais bankuose pinigais. Šian
dieną jie pakeitė taktiką, 
važinėdami viešomis susisie
kimo priemonėmis. 

Vyriausio prokuroro teigi
mu, raudonosios armijos frak
cijos kevalą sudaro 28 tarp
t a u t i n i a i p a i e š k o m i 
kriminalistai. Prie jų reikėtų 
pridėti 200 aktyvių militantų 
ir per 2 tūkst. RAF simpatikų. 

Kaip minėjau, teroristai 
didžiausią neapykantą lieja 
imperializmui, o ypač NATO. 
Tuo „atpirkimo ožiu" yra 
amerikiečiai ir bendrai visos 
JAV. Taip pat neužmirštami 
yra „kapitalistai — fabrikan
tai", darbininkų klasės „išnau
dotojai". 

Ar laiku sujudo vyriausybė 
kovai su šia organizacija — 
parodys ateitis. Nors yra 
paskirta 4 mil. markių (beveik 
2 mil. dol.) premija nuro
dymui svarbesnių RAF narių, 
tačiau iki šiol iš jų pusės 
neatsirado nė vienas „išga
ma", kuris kad ir už didžiau
sią pinigų sumą, už gražų ir 
nerūpestinga ateities gyve
nimą, išduotų savo draugus. 

Kova dar labiau pasunkėjo, 
kadangi vakarų Europos 
teroristinės grupės nutarė 
glaudžiai bendradarbiaut i 
kovoje su imperializmu. Be 
Vakarų Vokietijos raudono
sios armijos frakcijos, Prancū
zijoje dar veikia „Action 
Direkte" ir Belgijoje — ..kovo
jančios komunistinės celės". 
Vokietijoje raudonosios armi
jos frakcija arba jos simpa-
tikai iki spalio mėn. pabaigos 

• (tik šiais metais!) įvykdė 340 
teroristinių veiksmų, dėdami 
bombas, padegdami įstaigų 
namus, nupjaudami meta
linius bokštus. Tai dvigubai 
daugiau už pereitus metus . 
Prie jų dar prisideda iš įvairių 
miestų suvažiavę chaotai, 
t a i k i n g ą d e m o n s t r a c i j ą 
paversdami muštynėm, langų 
daužymu. Iš krautuvių neša
mos cigaretės, alkoholiniai 
gėrimai. Policija yra beveik 
bejėgė, kadangi chaotai ją 
apmėto akmenimis, puola Įvai
riais gelžgaliais. 
Suprantama, kad užsienio tu-

-istai, ypač JAV, atsisako nuo 
kelionių — atostogų Vokie
tijoje. Tai pajuto viešbučiai, 
valgyklos, gražios turistų 
vietovės. 

TEN, KUR 
LAISVĖ GIMĖ 

VINCAS ŠALCIŪNAS 
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visokių suvenyrų parduotuvę, išlikusią iš 
šimtmečio vidurio. 

Labai įdomu apžiūrėti arklidę su vežimine. Čia 
išstatyta visa eilė karietų su dideliais, raudonai 
dažytais ratais, kurios anais laikais būdavo populia
rios susisiekimo priemonės. Vienos iš jų net stogu 
dengtos, su minkštais sostais bei atlošais keleivių 

Electra su vyru atidarė Shelbume savo muziejų patogumui toli keliaujant. Kitos — daug kuklesnės 
tuoj po pastarojo karo, tačiau greitai pritrūko vietos m a ty t , būdavo naudojamos šeimos reikalams, 
baldų, padargų, net trobesių kolekcijai sutalpinti. 
Pripirkusi daugiau žemės, ji pradėjo čia iš visos N. 

19-to svarais atsveriamų maisto produktų, ir kvortomis 
matuojamo žibalo, aliejaus, pieno ir namų apyvokos 
daiktų, ir džiovintų gydažolių, ir daktaro prirašomų 
vaistų! Gerai atsimenu panašią prekybą dar iš 
vaikystės. Pagaliau prieinam viktorinio stiliaus 
geležinkelio stotį, prekių depą, keleivinių bei preki
nių traukinių vagonus su garvežiais. Viskas kaip 
anksčiau Lietuvoje, sakysim, Pilviškiuose. 

Muziejuj praleidom apie 4-5 valandas, bet apžiū
rėjom tik mažą dalį to. kas čia eksponuota. Vis dėlto 

Anglijos atgabenti pastatus ir jų inventorių Gar
laivis Ticonderoga, ir net švyturys, buvo atvilkti iš 
Champlain ežero, kaimo parduotuvė buvo iš toliau 
čia perkelta su visom prekėm. Ta kolekcija savo 
apimtim ir turiniu skiriasi nuo kitų muziejų ir repre
zentuoja N. Anglijos istoriją bei kultūrą. Tuo 
besidomintiems yra patartina Šį muziejų aplankyti. 
Viską smulkiai aprašyti nesistengsiu. Tam reikėtų pokarįnių laikų 
daug vietos ir gali būti nuobodu skaitant. 

Kiek atmenu Lietuvoje turėtas, šios dailesnės ir p a Vyko susipažinti su Amerikos praeities gyvenimu. 
Datogesnės. Kitoj pastogėj išrikiuotos žolei pjauti ir jį palyginti su ano meto Lietuvos liaudies buitimi ir 
ienui grėbti mašinos, arklai ir kiti padargai (labai padaryti išvadas. Gaila, kad negaliu įsigytus įspū-

panašūs į Lietuvos ūkininko prieškarinius), namų džius pilniau aprašyti, o tik noriu pasakyti — buvo 
apyvokos daiktai: pienui nugriebti centrifūgos, svies- verta! 
to muštuvai, sūrio slėgtuvės ir kitokie. Vos tik p r i e C h a r i o t t e m įe s telio randi laukinių gėlių 
pamačius, juos buvo nesunku atpažinti. Kitam fermą, kurios laukuose auga ir Žydi daugybė įvairia-
skyriuj eksponuojami gaisrui gesinti siurbliai ir s p a lvių žiedų. Kai kurios gėlės yra tipiškos šiam kraš-
vandeniui bei kopėčioms vežti vežimai nuo senų iki t u i , bet daugelis iš jų yra pažįstamos iš Lietuvos 

pievų ir laukų: čiobreliai, ramunės, rugiagėlės ir kito
kios. Toliau, šalia kelio, buvo vaisių parduotuvė. 

Pro vartus įėjus, akį atkreipia dviejų aukštų, Bet labiausiai mane domino visokie medžio, odos kurioje nusipirkom krepšelį tiesiog iš sodo paskintų 
graikų stiliaus, su kolonomis baltas namas, statytas i r geležies apdirbimo įrankiai, naudoti ūkininkų ir obuolių. Kokie gardūs: alyviniai, saldrūkščiai. pilni 
1967 m., kaip paminklas E. Webb atminti. Jo vidaus amatininkų. Koks jų įvairumas! Nepasakysiu, kad aromato, lyg būtų iš Lietuvos sodų! Seniai tokių 
sienos, lubos ir kambarių įrengimai atvežti iš m a n patiko jų išvaizda. Mat, mano tėvas, buvęs ir nevalgėm. Na. ir graužėm juos kelias dienas, kai tik 
prabangios jos vilos New Yorke. Daug žymių ūkininkas, įr račius, turėdavęs didelį rinkinį panašių a\\ą pajusdavom. Tas muziejus, laukinės gėlės ir šie 
Europos tapytojų paveikslų puošia ir šiaip jau turtin- įrankių, kurie būdavę geresnės kokybės, dailiau obuoliai mums priminė tėvynę 
gai dekoruotas sienas, o senoviški baldai, kilimai ir padirbti ir patogesni naudoti. Cia turbūt per ilgai 

statulos sudaro praeitim dvelkiančią atmosferą. užtrukau, kad Onutė sugrįžusį net išbarė. Kas jai. 
Gretimai yra 18-20 šimtmečio amerikiečių miestietei, tokie įrankiai! 

dailininkų galerija, o užjos — upės energija varoma Užeinam į Vermont House iš 1790 metų. Baldai 
lentpjūvė ir iš tašytų rąstų suremtas namelis su ir reikmenys labai primityvūs, o popieriai ant sienų 
primityviais baldais. Toliau randam seną dengtą — ranka dekoruoti! Štai, mūrinė kaimo bažnytėlė su 
tiltą, atvežtą iš Cambridge, vieno kambario pradžios baltu bokštu, kuri būdavusi naudojama ir kaimiečių 
mokyklą su cnlnu inventorium, akmeninį ūkininko susirinkimams. Ir ko tik nėra vadinamoj ..general 

j namą su a t v i r a mėsos rūkykla, žaislų krautuvę ir store" parduotuvėj? Kaip Virbalyje pas Ickj ir 

Tenka pastebėti, kad prie kelio susibūrę ūkiai, 
nors nedideli, bet gražūs, trobesiai nudažvti. Keli 
buvo ir stambūs, su aukštais siluso bokštais ir 
kaimene karvių. Tai pieno ūkiai. l"ž kelių mylių, 
kairėje nuo US-7 kelio, dunkso Žaliųjų kalnų ketera, 
kuri mus lydi iki Benningtono. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS KONFE RENCIJO JE CLASSIFIED GUIDE 

L I E T U V O S 
K A R I U O M E N Ė S 

A T K Ū R I M O 
IR 1941 M. S U K I L I M O 

S U K A K Č I Ų M I N Ė J I M A S 

Minėjimą rengia L.K.V. 
„Ramovė" Bostono skyrius, 
talkinant Jono Vanagaičio 
šaulių kuopai, š.m. lapkričio 
29 d. (sekm.) šia tvarka: 

1) Sekmadienį 9 vai . ryto 
„Laisvės varpo" radijo prog
r a m o j e k a l b ė s B o s t o n o 
„Ramovės" skyriaus pirm. 
Juozas Vaičjurgis ir bus trans
liuojamas ramovėnų paruoš

tas radijo žodžio ir dainos 
montažas: „Lapkričio 23-ji", 
kurį j magnetofoninę juostelę 
įrašę Feliksas Kontautas ir 
Vida Karosaitė. 

2) 10:15 vai. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
klebonas, kun. Albertas Kon
tautas . a tnašaus šv. Mišias už 
žuvusius Lietuvos laisvės 
kovose karius, sukilimo daly
vius, partizanus, giedant pa
rapijos chorui ir solistui Bene
diktui Povilavičiui, vargonais 
palydint kompozitoriui pro f. 
Jeronimui Kačinskui. 

3) Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje iškilminga sueiga su 
žuvusių prisiminimu ir meni
ne programa. Paskaitą apie 
1941-jų metų sukilimą ir Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymą skaitys to sukilimo 
organizatorius ir dalyvis pulk. 
inž. Juozas Vėbra iš New 
Heaven, Conn. Meninėje prog
ramos dalyje: poezijos pynė 
„Lietuva didvyrių žemė", atlie
k a m a Felikso Kontauto, Jūra
tės Aukštikalnienės, sol. Bene
dikto Povilavičiaus: muzikinei 
daliai vadovaus kompozito
rius Jeronimas Kačinskas. Po 
programos bendros vaišės, 
kavutė. 

Lietuvių o rgan izac i jos 
prašomos dalyvauti minė-
jime-bažnyčioje su savo vėlia
vomis. Visi Bostono ir apylin
k i ų l i e t u v i a i m a l o n i a i 
kviečiami dalyvauti žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės prisimini
me ir pagerbime, {ėjimas lais
va auka. 

LK.V.S. „Ramovė" 
Bostono skyrius. 

L I T E R A T Ū R O S 
V A K A R A S 

„Laisvės Varpas" ruošia 
literatūros vakarą, lapkričio 
22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos antro aukšto salėje, 368 
W. Broadway. So. Bostone, 
MA. Visi „Laisvės Varpo" ren
giniai, taip pat ir šis, bus 
pradėtas punktualiai . Pra
džioje tas vakaras buvo numa
tytas sekmadienį, lapkričio 23 
d., bet vėliau pasirodė, kad tą 
dieną rengiamas Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimas, tad literatū
ros vakaras atkeltas į šešta

dienį, kad tie du renginiai 
nekliudytų vienas kitam. 

Literatūros vakaro prog
ramoje „Laisvės Varpo" vedė
jas Pe t ras Viščinis apibūdins 
Bronio Railos naujai išleistą 
knygą „Tave mylėti tegalima 
iš tolo"; dalyvaus ir kalbės 
pats tos knygos autorius 
Bronys Raila iš Los Angeles, o 
taip pa t savo naujausią kūry
bą ska i tys rašytojai — Stasys 
San tva r a s ir Antanas Gus
taitis. Ta i bus retas, įdomus ir 
įvairus vaka ras . 

Vakaro rengimo pagrindą 
sudaro Bronio Railos naujos 
knygos „Tave mylėti tega
lima iš tolo" pasirodymas. 
Kaip žinoma, tai jau trečioji to 
autor iaus knyga jo kalbų, 
pasakytų per radiją į Lietuva. 
Gilesnis žvilgsnis į tą knygą 
sudarys puikią progą arčiau 
susipažinti su lietuvių radijo 
t a rnyba Lietuvai, kuriai nepri
e inama laisvojo pasaulio lietu
vių spauda ir kitos viešojo 
susižinojimo priemonės. 

A P D O V A N O J I M A I 
J U O S T O M I S 

Elžbieta Ribokienė iš Brock-
tono, pagal profesiją moky
toja, nesi t raukia iš lietuviško 
darbo, net sveikatai šlubuo
jant. J i aktyviai reiškiasi įvai
riose lietuvių organizacijose, ir 
spaudoje, o taip pat audžia 
puikias lietuviškas juostas, ku
riomis apdovanojami įžymūs 
asmenys ir lietuviškos orga
nizacijos. Paskutiniu metu 
tokių apdovanotųjų tarpe yra 
Brocktono burmistras Carl 
Pitaro, vysk. Paulius Balta
kis. Sanda ros 24-ji kuopa 
Brocktone, Nekatai Pradėto
sios Marijos seserų vienuo
lynas Pu tnam, CT, ir kiti. 

Spalio 19 d., po „Laisvės 
Varpo" koncerto So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje, 
tokia juosta įteikta ir „Lais
vės Varpo" vedėjui Petrui 
Viščiniui. Dėl pašlijusios 
sveikatos pačiai Elžbietai 
Ribokienei koncerte negalint 
dalyvaut i , jos pavedimu juos
tą įteikė Balfo direktorė Stasė 
Gofensienė. 

I Š V Y K A l ROMĄ 

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties pagrindu Šv. Petro 
lietuvių parapijos klebonas 
k u n . A l b e r t a s K o n t a u t a s 
organizuoja išvyką į Romą. 
kur ateinančių metų birželio 
28 d. vyks pagrindinis tos 
s u k a k t i e s m i n ė j i m a s , Š v . 
Mišias atnašaujant pačiam 
popiežiui Jonui Pauliui II . 
Numatoma išvykti birželio 17 
d., o grįžti liepos 1 d. Išvykos 
dalyviai aplankytų įvairias 
vietoves Italijoje, Šveicarijoje 
ir kitur. Smulkesnes infor
maci jas šiuo reikalu teikia 
klebonas kun. Albertas Kon
tau ta s . 

Dar jokioje kitoje tarptautinėje 
Helsinkio valstybių konferenci
joje nedalyvavo t iek daug 
lietuvių, kaip dabar lapkričio pra
džioje Austrijos sostinėje Vienoje, 
kur suvažiavo delegacijos iš visų 
35 vals tybių , pasiraš iusių 
Helsinkio sus i ta r imus . Vien 
lietuvių suvažiavo apie 200. Iš 
JAV — 81, iš Vasario 16 gimnazi
jos — 70, iš Kanados — keliolika. 
Buvo iš Anglijos, Italijos, Švei
carijos, Venecuelos, net iš 
Tasmanijos. 

Pirmadienį spaudos klube buvo 
Pabaltijo Santalkos spaudos kon
ferencija, s u š a u k t a Vienoje 
esančiame Spaudos klube. Vliko 
vald. pirm. dr. Kazys Bobelis pa
dėkojo atvykusiems į pabaltiečių 
pakvietimą. Priminė Maskvos 
slaptą susitarimą su Hitleriu ir 
Pabaltijo okupavimą. Priminė 
Helsinky patvirtintą ir Sovietų 
parašu laisvo apsisprendimo 
teisę, kurią Maskva sulaužė, 
užimdama Lietuvą, Latviją, 
Estiją; 1979 m. 45-kių pabaltiečių 
disidentų pasirašytą memoran
dumą, reikalaujantį a tšaukti 
Stalino-Hitlerio paktą ir grąžinti 
Lietuvos, Latvijos, Estijos nepri
klausomybę; Europos parlamen
to 1983 m. priimtą rezoliuciją, 
reikalaujančią laisvės šioms 
valstybėms. J i s pabrėžė, kad 
vakarų valstybės nepripažįsta 
Pabaltijo inkorporavio į Sovietų 
Sąjungą. Lietuvai, Latvijai, Esti
jai turi būti grąžinta nepriklau
somybė, kitaip nebus įmanoma 
Europoj taika. 

Panaš ias min t i s kėlė ir 
vadovaujantis latvių veikėjas dr. 
Lukss iš Kanados bei estų Sode. 
Buvęs Švedijos ministeris P. Ahl-
mark pabrėžė reikalą atstatyti 
Lietuvos. Latvijos, Estijos ne
priklausomybę. Didžiausias nusi
kaltimas dabar būtų tylėjimas. 
Istorija mums duoda daug vilčių. 
Subyrėjo didžioji Ispanijos imperi
ja ir daug kraštų liko nepriklau
somi. Austrija buvo Sovietų užim
ta, bet jie buvo išstumti ir šis 
kraštas laisvas. 

Kalbėjo ir JAV delegacijos pir-
min. amb. VVarren Zimmerman, 
pareikšdamas, kad konferencijo
je Amerika kels tautų laisvės ir 
žmogaus te i s ių problemas . 
Zimmermanas pasisakė, kad. tar
naudamas J A V atstovybėje 
Maskvoje, lankė Taliną, Rygą, 
Vilnių. Jis gerai pažįsta šių kraš
tų reikalus. Šioje pabaltiečių kon
ferencijoje dalyvavo apie 100 
svečių, laikraštininkų. 

JAV delegacijos konferencija 

Vienoje amerikiečių biblio
tekoje JAV delegcija padarė 
pranešimą. Ambasadorius Zim
mermanas papasakojo apie 
amerikiečių nusistatymą ginti 
tautų ir žmonių teises. Daly
vavusieji tame pranešime kėlė 
daug klausimų ir perteikė daug 
prašymų. Svarbiausia — gelbėti 
kalinamus disidentus. Adv. J. 
Kulas, ukrainietis, įjungtas į 
JAV delegacija, papasakojo, kaip 
vienas amerikietis testamentu 
paliko 100,000 dol.. paskirdamas 

J U O Z A S P R U N S K I S 

trečdalį šventraščio spausdinimui 
ir i š d a l i n i m u i už ge l ež inė s 
uždangos, trečdalį informacijai i r 
trečdalį vaikams, kur ių tėvai 
kalinami, kaip disidentai . Dabar 
Sovietai tą palikimą savinasi. 
Tenka ginti nuo pagrobimo. 

Daug klausimų buvo apie kali
n a m u s d i s i d e n t u s , p r a š y m ų 
padėti juos išlaisvinti. Ambasado
rius Zimmermanas pabrėžė, kad 
derybos dėl laisvės yra ilgos pa
s tangos . S i e k i a m la i svės 
emigruoti, reikšti mintis , bet ta i 
jau keitimas sovietinės sistemos. 

Dalyvavusieji amerikiečių su
šauktoje konferencijoje perdavė 
daug prašymų laisvinti kali
namus, neleidžiamus emigruoti , 
se rganč ius . Sov ie t a i bando 
nuraminti vieno kito išleidimu, 
bet t ikro pasikeitimo nėra . 

Ambasadorius Zimmermanas 
pabrėžė, kad mes tesiekiame tik 
to, ką Sovietai jau anksčiau savo 
sus i t a r ime y r a pažadė ję . 
Pažymėjo, kad tie siekimai bus 
JAV delegacijos stipriai remiami. 
JAV delegacija susideda iš val
džios paskirtų žmonių, iš kongre
so atstovų, iš visuomenės atstovų. 
JAV delegacijos re ikalavimus 
remia tarptaut inės konvencijos. 

Paba l t i eč ių d e m o n s t r a c i j a 

Tą pačią dieną, kai prasidėjo 
Vienos konferencija, lapkričio 4 
d., įvyko pabaltiečių demonstraci
ja miesto centre. Dalyvavo gal 
netoli dviejų š imtų lietuvių, apie 
tiek latvių, t ruput į mažiau estų, 
bet prisijungus svečiams ir aust
rams sus idarė netoli dviejų 
tūkstančių. 

Pirma žygiavo estų, lietuvių 
gretos. Vasario 16 d. gimanzijos 
moksleivės su taut in ia is kostiu
mais, taip pa t ir Miunsterio 
latvių gimnazijos moksleiviai su 
tautiniais kostiumais. Vaizdas 
pa t r auk lus . L i e tuv i a i turėjo 
prisisegę mažas vėliavėles ir nešė 
dideles vėliavas. Buvo nešama 
daug plakatų, , daugiausia su 
vokiškais angliškais šūkiais: Lie
tuva nori laisvės. Sovietai, lauk 
iš Pabaltijo valstybių. Sovietai 
skelbia taiką, o militarizuoja 
vaikus. Latvija nori bū t i laisva, 
kaip Austrija. Laisva Latvija, 
laisvoj Europoj. Š a l i n rusų 
šarvuočiai iš Pabaltijo! 

Tokie ir panašūs šūkiai žibėjo 
pabaltiečių nešamuose plaka
tuose. Juos filmavo Europos ir 
JAV televizija. Net i r Sovietų 
filmuotojai da rė n u o t r a u k a s 
demonstruojančių pabaltiečių ir 
kai kas iš demonstrantų aprėkė 
sovietų filmuotojus. 

Buvo trys kalbėtojai. Dr. K. 
Bobelis pažymėjo, kad suvažiavo 
pabaltiečiai pabrėžti savo teises 
Vienos konferencijos valstybėms. 
J au 46 m., kaip okupantai sovie
tai varžo teises. Mes suvažiavome 
į Vieną priminti sovietams laiky
tis sutartyse psirašytų įsipareigo
jimų. 

Buvęs Švedijos ministeris Ahl-
mark skelbė, kad mūsų tikslas 
aiškus: niekad neužmiršti lais
vės. Tyla negelbsti skriaudžia
miems, tik padeda žudikams. Pri
minė areštus, gulagus, trėmimus, 
egzekucijas. Demokratinės vals
tybės tapo diktatūros kolonijali-
nėmis aukomis. Dabar pabaltie
čiai gyvena totalitarinėje plane
toje. J iems turime padėti. 

Paskutinis kalbėjo prancūzų 
parlamento narys Daillet, Eu
ropos krikščionių demokratų 
vadas. Pabrėžė, kad negalima 
tylėti dėl okupacijos Pabaltijo, 
tapusio pirmąja Sovietų agresijos 
auka. Visi europiečiai tur i tuo 
re ika lu vieningai veikti. Ne 
kalbos, o dvasinė jungtis bendrai 
veiklai mus išgelbės. 

Daug spalvingumo įnešė tauti
niai šokiai, kuriuos, atžygiavus 
nuo operos rūmų iki Šv. Stepono 
aikštės, atliko Vasario 16 gimna
zijos moksleiviai. Grojant mok. 
Paltino vadovaujamam orkestrui, 
pašoko Vasario 16 gimn. mergai
tės ir berniukai. 

Po to Šv. Stepono katedroje 
vyko ekumeninės pamaldos. Jose 
pamokslą pasakė estų liuteronų 
arkivyskupas K. Veem. Maldas 
kalbėjo lietuvis kun. J. Vaišvilas 
ir vokiečių, austrų, latvių, estų 
k u n i g a i . Ska i tymus a t l iko 
Vasario 16 ir latvių gimnazijų 
moks le ivės . Buvo giedamos 
giesmės, kur ių tekstai buvo 
pateikti vokiečių, estų, latvių, lie
tuvių kalbomis. Galingai gaudė 
va rgona i , valdomi J . Eben-
b a u e r i o . Katedroj skambėjo 
lietuviškas Šventas Dieve, o išei
dami lietuviai sugiedojo Lietuvos 
himną. 

Pažymėtina, kad Vienoje lap
kričio 3 d. įvyko pabaltiečių vaka
ras. Dalyvių — pilna salė. Lietu
vis Kūdra sudomino pantomimos 
programa. Muzikinę programą 
patraukliai atliko pianistė R. 
Lampsatytė su savo vyru smui
kininku. Skambiai padainavo 
la tv ių sopranas. Pabalt iečių 
p a s i r o d y m a s Vienoje buvo 
didingas. 

Pažymėtina, kad pačioje Vienos 
konferencijoje tarp įvairių valsty
bių atstovų yra įrašytas ir Vati
kano delegacijos pirmininko pa
vaduotojas prel. Audrys Bačkis. 

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 T A U T O S F O N D U I , paremsi te ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir informacijos apie tikrą padėtį 
ok. Lietuvoj skleidimą. 

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 

T A U T O S FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

Dalis „Grandies" ansamblio Šokėjų studentų repeticijos metu ISkairės: Rennta Ramanauskaite 
Aras Tijūnėlis. Gintas šlapkauskas. Sigitns Oudis. Viktoras Puodžiūnas. Andrius Dapkus ir 
Jonas Gražys. 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga „Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų straipsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisves 
kovas ir pasaulio abejingumą mūsų šauksmui. Redagavo 
Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teksto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu 17.90 do l . Illinois gyventojai 
moka 19.20 do l . 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Str. 
Chicago, III. 60629 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

VVAITRESSES WANTEO 
in Uthuanian restaurant 

2656 W. 71 St. 
434-9666 

Ask for Irene. 

WOMAN/PART TIME 
Marquette Park dentist seeks Lithuanian 

speaking vvoman for chair side assistance 
and Office vvork Will train. Mondays 9-1:30 
p.m., Fndays 9-1 p.m. 

925-8288 

B M U L KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

TREE SERVICE 

Medžių šakas genėjamo. 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

*L 16 metų patyrimas 
Sk P L Skambinkite 

Justinui 927-5782 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 
—— 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tol. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji damai 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 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 565-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

1 77S ACRES. mosi beautrtul raneft m Cahtom*. 
$880.000. teons. 

2 7 SETS«rt ranch OuiMings (2 etaboraie new homes). 
gooa sol. Itee watei. m northem Calitom.a Sev«fal raiv 
cnes put togettief. Pncea for exctw>9e 9 $4.800.000 
Exchange pre'erreo to casn 

3 MANY RANCHES tor sale rrom 40 aeres to 12.000 
; m size 

E.ILA. 
JOY REALTY 
2 3 M M a n S t 

SusanvM*. CA M 1 3 0 
PHONE: 916V257-5311 

Of m Sierra VaMey 
PHONE: 9 1 6 V M 3 - 4 4 M 

IŠNUOMOJAMA — FOR UENT 

Išnuom. 6 kamb. butas su 3 
miegam.; naujai dekoruota; moderni 
vonia; šiluma ir karštas vanduo. 
Uždara veranda. 

476-7236 
Nešaukti penktad. vakare ir šestad. 

Marquette Parke išnuomojamas 
su 2 miegam. 5 kamb. butas 2-tram 
aukšte. Yra šaldytuvas ir plytelė. 
Skambinti. 

737-2795 

Išnuomoju 4 kamb. butą vyres
nio amžiaus asmeniui/asmenims 
Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite HE 4-4440 

Dienraščio „Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobes. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

BRONYS RAILA 
Tave mylėti tegalima iš tolo 

Radijo prakalbos įLietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių, įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 
bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius: Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece-
natas — Kostas Ramonas. Spaudė „Draugo" spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$10.30. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

J 
IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 

Algis Rukšėnas 

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

Secaucus. New Jersey: Citadel Press. 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $6.40. 

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



PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę 

EUGENIJAUS 
KRIAUCELIONO 

PREMIJĄ 
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios: 
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lie
tuvių, anglų, r r kita kalba), 
veikla, organi. ariniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių gru
pei, j : nimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuviams ir Lie
tuvai per vienerius metus. 

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasifilo jau
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asine 
nys iki kiekvienerių metų 
gruodžio 31d. (pašto antspau
das); 

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima: 

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premi
jos įteikimo laiko ir pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS 
KRIAUCELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 P a r k e r Road 
Lockport , IL 60441 

KINIJOS BAŽNYČIA 
Praėjusį gegužės mėnesį, 

kinų valdžia jėga uždarė 
pogrindinę seminariją, išti
kimą Vatikanui, suareštavo ar 
tardė jos studentus ir dėsty
tojus, kaip skelbiama Europos 
spaudoje. Kun. Hou Jinde, pro
fesorius valdžios leidžiamoje 
seminarijoje, pareiškė pran
cūzų žinių agentūrai, kad 
pogrindinė seminarija buvo 
įsteigta prieš metus be val
džios žinios. Kinijoje semi
narijos ir bažnyčios leidžia
mos, jei jų nariai priklauso 
Tautinei Patriotinių Katalikų 
Bendrovei, valdžios patvirtin
tai organizacijai, kuri skelbia
si nepriklausoma nuo Vati
kano. Tačiau katal ikai , 
besilaikantys ištikimybės Ro
mai, yra labai persekiojami. 

Rugsėjo pradžioje buvo 
atidaryti nauji valdžios 
patvir t intos seminarijos 
pastatai Šešane, 25 mylios 
nuo Šenghajaus. Ši seminari
ja, turinti 115 studentų, buvo 
atidaryta 1982 m., pirmoji 
seminarija Kinijoje po 1966-
67 m. kultūros revoliucijos. 

Nors Vatikanas yra pasmer
kęs Patriotinę Bendrovę, kuri 
buvo įsteigta 1957 m., pasta
ruoju metu Kinijos-Vatikano 
ryšiai pasitaisę, jau keliems 
Bažnyč ios p a r e i g ū n a m s 
lankantis Kinijoje. 1985 m. 
Kinijos valdžia paleido kata
likų vyskupą, ištikimą Vati
kanui, po 30 m. kalėjimo. 

Praėjusį kovo mėnesį bažny
čios pareigūnai buvo susitikę 
su kinų valdininkais sudaryti 
gaires Bažnyčios santykia
vimui su Kinija ir ieškoti būdų ; 
Vatikano-Kinijos ryšių geri- \ 
nimui. To susirinkimo metu 
Bažnyčiai buvo svarbu nesu
daryti vaizdo, kad Bažnyčia 
apleidžia pogrindžio tikin
čiuosius santykių gerinimo 
tikslais. 

Leisk, kad darydama dar karta Kryžiaus ženklo, ispausčiau 
tavo uolia savo sielon, kad pradėdama vėl savo dieno matyčiau 
kiekviename skausme šviesa ir sudėčiau viso pasitikėjimo tavyje, 
o Viešpatie! 

Kun. St. Yla 

P A D Ė K A 
VINCAS - VYTAUTAS 

PUODZIUKAITIS 
mūsų mylimas vyras, brolis, dėdė ir svainis sulaukęs 67 m. 
amžiaus, mirė 1986 m. rugpjūčio 14 d. Waterbury, CT. 

Palaidotas rugpjūčio 16 d. Mount Olivet kapinėse, Watertown, 
CT. 

Nuoširdžiai dėkojame Š\\ Juozapo par. kun. P. Sabuliui už 
rožinį koplyčioje, su svečiu iš Romos prelatu K. Dobrovolskiu 
koncelebravima ged. šv. Mišias bei apeigas kapinėse. 

Nek. Prad. Marijos Seserų vienuolyno kapelionui kun. dr. V. 
Cukurui, kun. R. Krasauskui už atnašaujamas šv. Mišias, 
vienuolyno koplyčioje, Putnam, CT. Šv. Marijos ligoninės 
kapelionui kun. J. Archambault, giliai įžvelgusiam sielon — 
tėvišku užjautimu. 

Šv. Juozapo par. chorvedžiui muz. Jonui Beinoriui ir chorui 
giedojusiam šv. Mišių aukoje už velionį. 

Už paskutinį patarnavimą velioniui karsto nešėjams: svainiui 
Antanui-Romualdui Igauniui, brolvaikiui Jonukui, Viktorui 
Juozdžiui, Albertui Melnikui, Broniui Rickevičiui ir E. 
Stulginskui. 

Kaimynui iš tėvynės Lietuvos sodžiaus Albertui Melninkui 
tarusiam jautrų atsisveikinimo žodį kapinėse. 

Iš gilumos širdies išplaukiantis ačiū visiems: už lankymą 
koplyčioje, šv. Mišias už velionio sielą, gėles, užuojautas spaudo
je, laiškais. Aukas Šv. Juozapo par. bažnyčiai, Nek. Prad. Mari
jos seserų vienuolynui, Putnam, CT. Vienuolyno provincijolei ses. 
M. Paulei, ses. M. Augustai, atitrūkusioms nuo savo įsi
pareigojimų vienuolyne dalyvaujant laidotuvėse, guodžiant 
raminančia širdį motiniška užuojauta, maldas, ses. M. Aloyzai, 
visoms seselėms. L.M.K. Fed. Waterburio klubo narėms, L. Kat. 
Moterų sąjungos Conn. apygardos valdybai — A. Lipčienei, J. 
Miliauskienei visoms už seseriškai mielą draugiškumą, išreikštas 
užuojautas. 

Saulaičių-Stankų šeimai už velionio prisiminimą vakaro 
maldose. K. ir A. Paliuliams už jų sodyboje atnašautas šv. Mišias, 
jų svečio prel. K. Dabrovolskio. 

Visiems už sveikatos linkėjimus, velioniui esant dar 
ligoninėje. Lankymą: kun. kleb. Fr. Karveliui, nuolatinį ir dažną 
visų ligonių lankymą J. Samoškai, artimam Vincuko draugui 
Simui Augaičiui, muz. J. Beinoriui, G. Valiulienei. Šeimos 
draugėms: M. Aleksienei, M. Laureckienei, O. Pakalnienei jo 
gi • niman įnešusioms tiek daug saulutės spindulėlių, 
a dbėjusioms pagalbon B. ir G. Melninkaičiams. 

3roliui Antanui-Romui su šeima už patarnavimus, ypač 
brolienei Teresei, su kuria velionį rišo itin tamprūs draugiškumo 
ryšiai, kuri tiek daug širdies ir meilės parodė, už patarimus bei 
įvairių reikalų sutvarkymą amžinai jiems dėkinga. 

E. Abelkienei (Putnam, CT.), E. Jurkėnienei (Chicago, IL), A. 
Gylienei ir M. Kudirkienei už giliai prasmingus paguodos žodžius 
ir rūpestį manimi pasilikusia gilaus skausmo sielos lūžyje. 

Danutei Šatkauskaitei-Marinelli už jautrų prisiminimą 
krikštatėvio — savo vestuvių dienos apeigose — bažnyčioje. 

Už visą draugiškumą, kurį patyrėme abudu-mudu iš jūsų visų 
esant jam gyvam ir dabar iškeliavusiam Amžinybėn — visiems 
ačiū! 

Su meile Kristuje, 
Julija Igaunytė-Puodziukaitienė jungiasi liūdesyje broliai 

Gedeminas — JAV, Algirdas ir Sigitas — Lietuvoje, svainiai: 
Antanas-Romas Igaunis — JAV, Leonas ir Norbertas Ig-
auniai Australijoje ir še imos. 

A.tA. 
EDVARDUI ŽEMAITAIČIUI 

a m ž i a m s i ške l iavus , s k a u s m u dalosi s u l iūdinčia 
ž m o n a A D E L E , m i e l a m ū s ų draugi jos na r e , o 
ve l ion io g i m i n e s i r a r t i m u o s i u s nuoši rdžia i 
už jauč ia . 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
VERONIKAI BELECKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui VYTAUTUI 
BELECKIUI, jo Seimai, visiems artimiesiems jos gi
minėms ir jų Šeimoms. 

L. B. Sunny Hills 
apylinkės valdyba 

A.tA. 
Inž. VYTAUTUI MOSlNSKIUI 

mirus, liūdinčiai žmonai DANUTEI, giminėms ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime: 

Ona Liutermozienė 
Genė Petrauskienė 
Elena Balčiūnienė 
Ona Rudaitienė 
Marytė ir Leonas Bajoriūnai 
Andrius Malko 
Antanina ir Pranas Urbučiai 

A.tA. 
KAZIMIERAS 

OŽELIS 

Mirė prieš vienerius metus lapkričio 16 dieną. 
Metinių proga kviečiame į šv. Mišias už jo sielą 
lapkričio 15 d., šeštadienį , 9:30 va i . ryto Tėvų Jėzuitų 
koply )je. 

Š e i m a 

D R A U G A S , trečiadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 12 d. 

A.tA. 
REGINAI SKORUPSKIENEI 

Lietuvoje mirus , jos vyrui B R O N I U I SKORUPSKILT 
ir jo še imai re iškiame nuoširdžią užuojautą. 

Elena ir Stasys Bakučiai 
Ona ir Alfonsas Kinduriai 
Dr. Irena ir Antanas Mačioniai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Antanas Ragelis 
Felicija Zeikuvienė 

Brangiai M a m y t e i ir Močiutei 

A.tA. 
JADVYGAI LAPATINSKIENEI 

amžinybėn iškel iavus , gi l iame liūdesyje l ikusiai 
dukrai G R A Ž I N A I VARNAITIENEI , va ika ič iams 
DANAI M I K E N I E N E I ir POVILUI V A R N A I Č I U I 
bei jų š e i m o m s , reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Vanda ir Jonas Stankai 
Valytė ir Saulius Stankai 

Ramoną Stankutė 
Rimas Stankus 

Ilgametei parapijos choro narei K O N S T A N C I J A I 
SKELLY, jo s vyrui 

A.tA. 
JONUISKELLY 

mirus, re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choras ir dirigentas 

Mielam prieteliui 

A.tA. 
BALIUI MACKIALAI 

j amžinus namus iškeliavus, giliame skausme ir liūde
syje likusią žmoną DALILĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Aniceta ir Jurgis Mažeikos 
Vanda ir Jonas Stankai 

A.tA. 
Teis. KAZIUI JANKAUSKUI 

mirus, jo žmoną dr. MARIJĄ, sūnus dr. KAZĮ su šei
ma ir dr. SAULIŲ nuoširdžiai užjaučia. 

J- ir M. Mikoniai 

A.TA. 
RAIMUNDUI MERKIUI, 

per anksti iškeliavus amžinybėn, žmoną JANINĄ, sū
nus VYTAUTĄ su šeima ir RAMUNĮ nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Emilija ir Antanas Paužuoliai 
ir sūnūs su šeimomis 

A. t A. 
Stasė Tulabaitė-Pautienienė 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė 1986 m. lapkričio 10 d., 4 vai. p.p. 
Gimė Lietuvoje. \ Ameriką atvyko 1949 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Teresė Bogutiene. žentas 

Jonas, anūkai Vilija ir Kovas, brolis ir seserys Lietuvoje ir kiti 
giminės. 

Priklausė Korp. Giedrai. Lietuvių dukterų ir Lietuvių istorijų 
draugijoms. Lietuvių Fondo nare. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, lapkričio 12 nuo 2-9 v v. 
Butkus koplyčioje. 1446 S. 50 Ave.. Cicero. 

Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, lapkričio 13 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Antano parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: duktė Teresė Bogutiene, žentas Jonas, anūkai 
Vilija ir Kovas. 

Laidotuvių direktorė S. Butkienė. Tel. 652-1003. 

A.+A. 
JUOZAS RAUDYS 

Gyveno Chicagoje, Garfield Ridge apylinkėje. 
Mirė 1986 m. lapkričio 10 d., 9:15 vai. ryto sulaukęs 64 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Telšiuose. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Ramoška): brolis 

Vytas su žmona Marija: sesuo Bronė Stravinskis su vyru Stasiu: 
švogeris John Ramoška su žmona Marge, švogerka Antoinette 
Heyder; daugelis brolvaikių, dukterėčių ir kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Petkus Marquette, 2533 W. 71 
koplyčioje, ketvirtadienį, lapkričio 13 d. nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 14 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto vakaro bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona ir brolis. 

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

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

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

1446 South 50th Avenue 
CMcero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 12 d. 

x Ch icagos a u k š t e s n i o 
sios l i tuan i s t inės mokyk
los tradicinė vakarienė ren
g i a m a l a p k r i č i o 15 d., 
šeštadieni, 7 v.v. Jaunimo 
centre. Meninė programa, šil
ta vakarienė ir šokiai, grojant 
„Aido" orkestrui. 

x J a u n i m o c e n t r o t r a 
dicinė v a k a r i e n ė , kurią re
mia centro draugai, ir rėmė
jai, prašomi gruodžio 7 d. 
rezervuoti vakarienei. Jėzuitų 
koplyčioje 3 vai. p.p. bus atlai
kytos šv. Mišios už mirusius ir 
gyvus Jaunimo centro staty
tojus, mecenatus, draugus ir 
rėmėjus. Po pamaldų didžio
joje salėje vaišės. Parengimui 
vadovauja Sofija Džiugienė. 
Vietų rezervacija Jaunimo 
centre. 

x A. V y g a n t i e n ė ir V. 
Gleveckienė Tautinių šokių 
ansamblio „Grandis" rengia
mame met in iame vakare 
organizuoja ir praves tur
tingus laimėjimus. „Grandies" 
vakaras yra rengiamas lapk
ričio 22 d., Šeštadienį, Jau
nimo centre. 

x A m e r i k o s Lietuvių T a r y 
bos delegatai duos pranešimą 
apie Vienoje vykusią konfe-

x Visi kviečiami dalyvau
ti VII Teatro festivalyje ir 
festivalio žymenų Įteikimo 
iškilmių pokylyje, kuris ren
giamas lapkričio 30 d., sekma
dienį, 6 vai. vak. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Meni
nę programą atliks „Antras 
kaimas". Pokylyje dalyvaus 
visi Chicagos, Hamiltono, 
Toronto ir Ix>s Angeles teatrų 
aktoriai. 

x V a k a r o n ę su Lietuvos 
g e n e r a l i n i a i s k o n s u l a i s 
lapkričio 21 d., penktadieni, 
Jaunimo centro kavinėje ren
gia Chicagos organizacijų 
komitetas, kuris pavasarį 
buvo surengęs konsuių pager
bimą. Komitetą sudaro Jadvy
ga Damusienė, Kostas Juškai
tis. Birutė Vindašienė, Karolis 
Milkovaitis, Evelyna Oželie-
nė. Grasilia Meiluvienė, An
tanas Paužuolis, Juzė Iva-
š a u s k i e n ė , M a r i j a 
Macevičienė, Salomėja Endri-
jonienė, Juozas Žygas. Kęstu
tis Ječius, Bronius Vainys, renciją, demonstracijas ir apie 

Londone vykusį VLIKo seimą 
Liet. Tautiniuose namuose tre
čiadienį, lapkričio 12 d., 7 vai. 
vak. Bus rodomas video fil
mas. Visi kviečiami daly
vauti. Įėjimas nemokamas. 

Petras Petrutis. Komitetui 
pirmininkauja Birutė Jasai
tienė. Visi, ypač jaunimo 
organizacijos ir jų vadovai, 
kviečiami šioje vakaronėje 
dalyvauti ir susipažinti su 
praeities, dabarties ir ateities 
Lietuvos konsulato darbais ir 
rūpesčiais. 

x Balzeko Lietuvių kul 
t ū ros muziejus turės įdomią 
programą vaikams nuo 4 iki 
12 metų amžiaus sekmadienį, 
lapkričio 16 d.. 2 vai. p.p. 

x Pa t iks l in imas . „Draugo" 
lapkričio 11 d. laidoje 5 psl. 
skelbime buvo padaryta klai
da. Turėjo būti, kad a.a. 
S t a sys Mikulskis mirė 1976 
m. lapkričio 14 d. (ne 1979 m.). 

x A.a. Stasė Tu laba i t ė -
Pau t i en ienė mirė lapkričio 
10 d. J i buvo a.a. dail. Juozo 
Pautieniaus našlė. prel. Lado 
Tulabos pusseserė. Nuliūdime 
paliko dukterį Teresę Bogu-
tienę su vyru Jonu ir 2 vai 

x P o e t a s Kazys Bradū-
n a s rengia programą literatū
ros vakarui, kuris bus Chica-
goje Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmių metu 1987 
lapkričio 27 d. Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje. 

x Muz. J o n o Zdan iaus 
kūrybos koncerte „Daina
vos" ansamblį ir „Dainuojan
čias žemaites" palydės Emili
jos Sakadolskienės vadovau
jamos kanklininkės. Kon
certas rengiamas lapkričio 16 
d. Jaunimo centre. Po koncerto 
kavinėje bus bendra vakarie
nė. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Skaut in inkų ir skau-
tininkių Ramovės iškil
minga sueiga bus šį sekma
dienį, lapkričio 16 d., 11 vai. 
ryto Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visi skautininkai,-kės 
kviečiami dalyvauti. Prašoma 
dėvėti uniformas. 

x Gydytojai , jų še imos bei 
medicinos s tuden ta i yra 
kviečiami lapkričio 23 d., 4 
vai. p.p. dalyvauti Illinois 
Lietuvių gydytojų ir moterų 
pagelbinio vieneto susirinki
me ir pietuose. Apie daly
vavimą prašoma pranešti E. 
Razmienei. 

x LKDS Biuletenis , spalio 
mėnesio numeris, išėjo iš spau
dos. B iu l e t en i s r a š y t a s 
mašinėle i r padaug in tas 
mimiografu. Šiame numeryje 
duodama plati informacija 
apie Lietuvių Krikščionių 
demokratų suvažiavimą, 
pranešimus, apyskaitas, nau
ją valdybą. Biuletenį adminis
truoja Jonas Kavaliauskas. 

x Pas i l inksmin imo popie
tė vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje, 2711 W. 71 St., 
bus lapkričio 12 d., trečia
dienį, 4 vai. p.p. Šokiai, mais
tas, programa ir laimės šuli
nys. 

x Juozas Vaičel iūnas , 
Toronto, Kanada, „Draugo" 
apsigynimo fondui atsiuntė 
200 dol. dol. J u r g i s Gudins-
kas, Niagara on the Lake, 
Ont., Kanada, atsiuntė 150 
dol. tam pačiam tikslui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Aldona ir Vy tau t a s 
Čepėnas , Downers Grove, 111., 
Kostas Stankus, Oak Lawn, 
111., L. Kulnys, Sudbury, Kana
da. Uršula Rastenis ir Kostas 
Juškaitis iš Chicagos, 111.. Ona 
Raštikis, Melrose Park, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 50 dol. 
„Draugo" apsigynimo fondui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ju l ius S i rka , Chicago, 
111., Elena Mazuraitis, Hot 
Springs, Ark., K. ir EI. Gudins-
kas, Hamilton, Kanada, Elz
bieta Ribokienė, Brockton, 
Mass., Regina Barauskaitė, 
Melrose Park, 111., Juozas ir 
Uršulė Mikulis, Westchester, 
111., P. Gudaitis, Chiago, 111., 
K.J. Juknelis, Melrose Park, 
111., „Draugo" apsigynimo fon
dui atsiuntė po 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

ififc. ŽVAIGŽDUTE 
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l)ai-

J o n a s Minelga 

R U D E N Ė J A N T 

Daug sodely obuolių, 
Raudonpusių, didelių. 
Tėtis leido, tai skinu, 
Sesę Rimą vaišinu. 

Supas kriaušės ant šakų 
Vienmarškinės, be švarkų. 
Skanumėlis, a-ta-ta? 
— Marš į kraitę devinta! 

— Kai pilvuką prikimšai, 
Gal jau slyvą užmiršai? 
— Kur užmirši! Ne, ne, ne! 
Ji svečiuosis pas mane. 

Rudenėli, geras tu! 
Eikš, pažaisime kartu. 
Dėdė žiogas mums pagros, 
Atsisėdęs ant tvoros. 

kur yra didelis sūrus ežeras? 5) 
kokioje valstijoje yra Des 
Moines sostinė? 6) kur yra 
Grand Canyon? 7) iš kur lei
džiamos raketos į erdves? 8) 
kurioje valstijoje auginama 
daug geros k .ybės bulvių. 
Šios vietovės yra JAV. 
Parašykite šių valstijų (States) 
pavadinimus. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 24 

(Žiūrėkite piešini) 

x Gyt is Liulevičius, stu
dentas, Ann Arbor, Mich., 
užsiprenumeravo „Draugą" 

kais. Ilgą laiką gyveno Cicero, vieneriems metams, o kad 
iš ten ir bus laidojama. „Draugas" būtų stiprus, pridė

jo ir 7 dol. auką. Sveikiname 
x Lietuvių Opera prašo įstojus į „Draugo" skaitytojų P u J n ™ ( - o n n 

šeimą, o už paramą labai 
dėkojame. 

visus, kurie dar negrąžino 
Operos laimėjimų bilietų šak
neles, jau dabar siųsti mūsų 
Operos adresu. Penki laimin
gieji bus išrinkti lapkričio 22 d. 
vakarą Operos baliaus metu 
Tautiniuose namuose. Šiuo 
būdu mes padėsime ir toliau 
savo operai tęsti kultūrinę 
veiklą — pastatyti naują operą. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems 
tiems, kurie tas bilietų šak
neles jau sugrąžino. 

(pr.) 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd S t ree t 
Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadieni 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. R « , 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

x Kazys R a ž a u s k a s iš 
Dearborn Hts., Mich., „Drau
go" apsigynimo fondui atsiun
tė 50 dol. auką su tokiu laišku
čiu: „Labai gaila, kad yra 
tokių..., kurie yra pasiryžę 
kankinti religinės minties 
dienraštį....beveik visi yra 
pasiryžę dienraštį ginti". 
Nuoširdus ačiū už auką ir gra
žius žodžius. 

x F. Soda i t i s , Chadstone, 
Australia, mūsų bendradar
bis, atsiuntė 371.02 dol. už 
„Draugo" parduotas knygas ir 
dar daugiau jų užsisakė. 

x Dr. E lena Repš ienė , 
Lidija Griauzdienė, Kostas Ro-
žanskas, Morkus Šimkus, 
Julia Žemaitis, Vytautas Juo-
dišius, Agnė Kižienė, Anta
n ina Augai t ienė . J o n a s 
Augustinas, Vida Girniuvie-
nė, P. Norvilas, Joans Šums-
kis. Ramunė Kubilius. M. 
Graužinytė, P. Petrauskas, A. 
Tamulienė, Juozas I-esčins-
kas, visi iš Chicagos. aplankė 
„I>raugą" ir įsigijo įvairių lei
dinių, plokštelių ar medžio 
drožinių. 

x I)r. O n a Ga rūn i enė , d r . 
O n a M i r o n a i t ė , S tasys 
Vanagūnas, Vladas Civinskas. 
S. Cerneckas. Stanley Rimas. 
Marija Palubinskienė. Chi
cago, 111., lankėsi „Drauge" ir 
pasirinko įvairių leidinių ir 
plokštelių. 

x Kun. J o n a s Kr iv ickas , 
Valentinas 

Račiūnas. Chicago, 111., Jonas 
Dekeris, Cicero, 111., Birutė 
Sekmakienė, St. Petersburg 
Beach, Fla. Kiekvienas atsiun
tė „Draugo" apsigynimo fon
dui po 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Adv. Alg i rdas R. Ost is , 
Hinsdale, 111.. raštinės adre
sas 1000 Jorie Blvd., suite 364, 
Oak Brook, 111., tel. 990-3157, 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 25 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. A. Ostis mielai 
patarnauja savo tautiečiams 
įvairiuose reikaluose. 

x M a r i j a G r a u ž i n y t ė , 
Chicago, 111., Mary Jasiulevi-
čius. Cicero, 111., Stasys Pociu-
lis. Kenosha, Wisc., Elzie Jura-
wich, Benld, 111., Albertas 
Sašinskas, Cleveland. Oh., 
Albinas Grigaitis, Manches-
ter, Mich., S. Stankevičius, 
Toronto, Kanada, Juozas Pet
rauskas, Chicago, 111., Helen 
Wegner, Rochester, N.Y., 
Stasys Griežė-Jurgelevičius, 
Dorchester, Mass., Emilija 
Čiakas, East Chicago, Ind., 
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. 
aukų „Draugo" apsigynimo 
fondui. Nuoširdus ačiū. 

x L B u m e l i s I akeside, 
Mich., išvyko ilgesnių atos
togų į Ormond Beach, Fla., o 
Marija Polteraitienė iš Det-
roit. Mich., į St. Petersburg 
Beach, V\a. Pakeisdami 
„Draugo" adresą, kiekvienas 
pridėjo po 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

GRYBAI IR 
GRYBAVIMAS 

Yra visokių grybų. Kai ku
rie grybai yra nuodingi. 
Renkant grybus reikia juos 
pažinti. Musmirės yra raudo
nos ir nuodingos. Baravykai 
yra rudi ir skanūs. Kartais 
mes važiuodavome grybauti į 
VVisconsin. Vieną kartą Nijolė 
Baronienė norėjo važiuoti į 
mūsų pušyną grybauti su 
mumis. Mūsų žemėje nera
dome jokių grybų. Kai grįžome 
prie N. Baronienės ir J. 
Maurukienės namų, ten rado
me labai daug grybų. Kurie 
nepažįsta grybų, neturėtų eiti 
grybauti, bet pirkti šviežius ir 
stikliniuose induose maisto 
krautuvėse. 

Nida Ti jūnė ly tė , 
8 sk. mokinė 

Dariaus Girėno m-la. 

LIETUVA 

Nuėjau pirmą ka r t ą į 
mokyklą Montanoje. Niekas 
nežinojo, kas yra Lietuva. Aš 
pasakiau, kad tai yra Europos 
kraš tas prie Baltijos jūros 
netoli Rusijos. Lietuva yra 
rusų okupuota, todėl mes atvy
kome į Ameriką. Yra dar daug 
lietuvių Lietuvoje, kurie negali 
atvykti į Ameriką, nes rusai 
neleidžia Lietuvių kalba yra 
labai graži ir sena. Lietuvoje 
gyvena daug mano tetų, dė
džių, pusbrolių ir pusseserių. 
Mes kalbame lietuviškai, nes 
yra mūsų tautos kalba. Mes 
nenorime, kad lietuvių kalba 
būtų užmiršta. 

R a m i n t a Bilutė, 
(„Didvyrių dienos 

Dainavoje"). 

D I E N O S S A P N A I 

Svajonės, galima sakyti, yra 
dienos sapnai. Jos yra /žmo
gaus vaizduotės išraiškos. Jos 
gal i būti labai įvairios, 
priklausančios nuo žmogaus 
mintijimo. 

Beveik visi žmonės svajoja. 
Dažniausiai jie svajoja lais
valaikiais ar keliaudami bei 
eidami ilsėtis. Gal daugiausia 
svajoja jauni žmonės. Jie gali 
svajoti apie savo ateitį, planus 
ir kuo jie užaugę bus. Taigi, 
svajonės gali būt i labai 
plačios apimties. Jos dažniau
siai yra malonios. 

Aš dabar daug svajoju. 
Ruošdamas pamokas, aš kar
tais viską pamirštu ir tik sva
joju. Mano svajonė, kurią 
svajoju beveik visą savo gyve
nimą, yra būti lakūnu, ir skris
ti lėktuvais po visą pasaulį. 

J o n a s Pajauj is , 
Toronto Maironio 

lit. m-los mokinys. 
Kanada (Maironio 

m o k y t o s metraštis1). 

LENK MEDĮ KOL 
JAUNAS 

Kol žmogus auga, jis moko
si kaip elgtis gyvenime. Jam 
reikia kitų žmonių pagalbos tą 
atlikti. J is klysta gyvenime, 
bet vėliau žinos taip nedaryti. 
Viena patarlė sako: „Lenk 
medį, kol jaunas". Tai reiškia, 
kad yra lengviau pakeisti 
gyvenimą kol jaunas, nes 
vėliau yra labai sunku. 

Žmogus gali pasikeisti ir 
daug padaryti savo gyveni
me. Kiekvienas labai skiriasi 
nuo kitų fiziniai, bet jis gali 
net ir tą pakeisti. Jeigu yra 
noras, gali save pagražinti ir 
fiziškai geriau atrodyti. J i s 
gali pasidaryti sveikesnis ir 
gražiau atrodyti. J is gali svo
rius kilnoti ir būti sitpresnis. 
Kada žmogus susensta yra 
sunkiau tuos dalykus atlikti. 
Jeigu tu save prižiūrėsi, tai ir 
Dievas tave prižūrės. 

Jeigu tu turi noro, tai gali 
išmokti gerai skambinti piani
nu arba groti kitokiu muzi
kiniu instrumentu. Jeigu tau 
yra lengva ką nors daryti, tai 
būtų naudinga kitus mokyti ir 
jiems padėti. Dievas davė 
m u m s t a l e n t u s ir bū tų 
nuodėmė jų neišnaudoti. 

Mokslas yra svarbus gyve
nime. Jei aukštai sieki moks
le, tai bus daug lengviau ir ge
riau surasti gerą darbą. Tu 
būsi žinomas kaip geras darbi
ninkas. Pinigai nėra viskas, 
bet turėdamas pinigų galėsi 
geriau savo šeimai padėti. 

Gyvenime reikia labai sma
giai ir gerai gyventi. Gyveni
mą turėtum padaryti, kaip 
gali geresniu. Gyveni tik vie
ną kartą. Vėliau būsi amži
name gyvenime su Dievu. 

Algis Rudis, 12 sk. mokinys 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-la („Žiburio Spinduliai"). 

ZU V AVIMAS 

Aš mėgstu žuvauti, nes 
galiu pagauti didelių Žuvų. 
Kaip reikia žuvauti? Aš tuoj 
paaiškinsiu. Pirma: turi turėti 
meškerę ir kabliuką. Ant tos 
meškerės rasi apskritą dėžutę 
su siūlu ir sagute. Reikia 
pr ispaust i tą sagutę ir 
nepaleisti. Tuomet, kai mesi 
siūlą į orą, reikia sagutę 
paleisti, nes gali susižeisti. 
Tada lieka tik palaukti, kol 
pagausi žuvį. 

Kaip žinai, kad pagavai 
žuvį? Šitaip. Kai jauti, kad 
kažkas temia meškerę, tai 
ištrauk siūlą iš vandens. Kar
tais pagauni žuvį. o kartais tik 
žolę. Aš išmokau žuvauti iš 
savo tėtės. Kai išmoksti 
žuvauti, būna labai smagu. 
Kai esi pats vienas ir visur 
tylu, tai gali pagauti didelę 
žuvį. 

D a i n a Čarauska i t ė , IV sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

GALVOSŪKIO NR. 2 
ATSAKYMAS 

Ida yra iŠ Idaho, Flo iš 
Floridos ir Mary iš Maryland. 

GALVOSŪKIO NR. 3 
ATSAKYMAS 

Berniukas išdalino pitcą į 12 
dalių ir visas dvylika dalių 
išdalino draugams. L:, o tuš
čia lėkštė. 

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAS 

Žodžiai: 1) Margis, 2) 
amatas, 3) nemato, 4) kaimas, 
5) minima, 6) gramas, 7) 
samana, 8) maršas. 

GALVOSŪKIO NR. 5 
ATSAKYMAS 

Marti anytai atnešė marių 
(vandens) putos ir pušies šaką. 
Anyta yra vyro motina. Marti 
— sūnaus žmona. Šėkas — 
žalia, ką tik nupjauta žolė, dar 
nesuvytusi (šienas). 

GALVOSŪKIS NR. 21 

Parašykite skaitlinę 100 su 
šešiais devynetukais, t.y. kad 
šeši devynetai sudarytų šimtą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 22 

Atsakykite į šiuos klausi
mus: 1) kuri JAV valstija yra 
garsi vėžiais (lobsters)? 2) 
kurioje valstijoje yra 14 aukš
čiausių krašto kalnų? 3) kaip 
vadinasi valsti ja, kurios 
sostinė yra Birmingham? 4) 

Netoli mokyklos buvo meno 
galerija Vieną dieną moky
tojas nuvedė mokinius susipa
žinti su menu. Be "kitų meno 
kūrinių, užsuko ir į moder
naus meno skyrių. Vienas 
mokinys, grįžęs iš meno paro
dos, nupiešė vieną matytą 
paveikslą modernaus meno 
skyriuje. Čia ir matote tą 
piešinį. Kas atspės, ką jis vaiz
duoja? Už apytikrį spėjimą 
(5t), už teisingą, kokį meni
ninkas parašė po paveikslu — 

(10t.) 

GALVOSŪKIS NR. 2 5 
Dabar yra kompiuterių am

žius, žmonėms nebereikia 
atlikti patiems uždavinių. 
Pamėginkite žemiau duotus 
uždavinius atlikti be kompiu
terių pagalbos: 1) Sudėti 
skaičius 876,5+527,63+143,-
2+123,5. 2) Važiuodamas 27 
km per valandą greičiu, 16,2 
km dviratininkas turi nuva
žiuoti per kiek minučių? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 2 3 

(Žiūrėkite brėžinį). Tėvas 
ieško sūnaus. Išėjo beisbolo 
žaisti ir paklydo. Padėkite su
rasti. 

(5 taškai) 
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