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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš parapijų 
(Tęsinys) 

Praėjo 11 metų. Pirmomis 
fašistinės Vokietijos okupacijos 
dienomis kunigas Martinkus 
per pamokslą verkšleno: 

— Tie komunistai ir bedieviai 
būtų sukūrę badą ir skurdą. 
Aukokim dievui, kad mus 
išlaisvino... 

Artėjant Lietuvos išvadavi
mui, Martinkus išsidangino į 
Vakarus ir dabar per Vatikano 
radiją šmeižia Tarybų Lietuvą. 
Nieko stebėtino, ten Martinkui 
moka daugiau, negu jo buvusio
je parapijoje buvo surinkta tvar
to statybai , ir už pinigus 
drabstytis mėšlu atrodo visai 
padoru šventosios bažnyčios 
atstovui". 

Šis straipsnis nėra atsitik
t inis. Panašiems šmeižtams 
gana dažnai, kaip ir šį kartą, 
rajoniniuose laikraščiuose 
skiriamas visas puslapis, ben
dru pavadinimu „Akiratis". 
Skuodo rajone panašių straips
nių autorystę, kaip ir šio, 
paprastai prisiima Ona Vai
čiulienė. Sunku patikėti, kad 
būdama mažarašte ir jau seniai 
gyvenanti invalidų namuose 
senutė domėtųsi žurnalistika. 
Įtikinamiau, kad tendencingų 
šmeižtų prieš Bažnyčią, 
tikėjimą ir kunigus skleidėjai 
t ik dangstosi senutės pavarde. 

Juo labiau, kad straipsnelyje 
nėra nė kruopelytės tiesos. 
Skuodo bažnyčioje į minėtą 
straipsnį atsakė Šačių parapijos 
klebonas kun. Vincentas 
Senkus. 

Jis paaiškino: 
1. 1930 metais Martinkus 

negalėjo iš parapiečių rinkti 
pinigų, nes tuo metu ne tik 
nebuvo klebonu, bet nebuvo nė 
kunigu, mokėsi Kunigų semina
rijos II kurse. Tai liudija ir 1930 
m. žinynas „Elenhus". 

2. Kun. Martinkus apskritai 
nėra dirbęs Ylakiupse. Jis dar
bavosi netolimoje Židikų para
pijoje, kur pastatė ne tvartą, bet 
kleboniją. Ji dabar yra nusa
vinta ir „liaudies globėjų" taip 
apleista, jog iš tiesų primena 
tvartą. 

Kun. Martinkaus rūpesčiu 
Židikų kapinėse pastatyta 
koplyčia, kur palaidota visiems 
gerai žinoma rašytoja — peda
gogė Marija Pečkauskaitė. 

3. Tai, jog kun. Martinkus 
šiuo metu per Vatikano radiją 
šmeižia Tarybų Lietuvą — 
precedento neturįs kaltinimas, 
nes jau maždaug 10 mtų, kaip 
jis miręs!. 

Štai kokia „tiesa" maitinami 
tarybiniai piliečiai! 

(Bus daugiau) 

Sušaudytas už 
„korupciją ant žemės" 

Manama, Bahrain. — Irane 
gerai žinomas žmogus, kuris da
lyvavo Amerikos ginklų 
pirkimo reikaluose ir. sakoma, 
buvęs moderuotųjų pusėje 
pradėti ryšiams su Jungtinėmis 
Valstybėmis, buvo sušaudytas 
Teherane, pranešė Irano radijo 
stotis. 

Nuteistasis žmogus, Mehdi 
Hashemi, buvo apkaltintas trijų 
dienų teisme rugpjūčio mėnesį 
už „korupciją ant žemės". Tai 
yra pats didžiausias kaltinimas 
islamo teokratinėje bendruo
menėje su specialiai dar jam 
pritaikytais žudymo, grobimo, 
šmugeliavimo ginklais, ir ruoši
mu perversmo nuversti vyriau
sybę, kaltinimais. 

Teherano radijas pranešė, kad 
jis sušaudytas saulei leidžiantis, 
bet Irano opozinės grupės 
išleistame pareiškime Bagdade 
sakoma, kad jis jau buvo 
sušaudytas prieš dešimt dienų. 

Sustiprėjo parlamente 
prezidento pozicija 

Iki jo suėmimo, Hashemi 
vadovavo asmeninei ayatolos 
Hussein Montazeri įstaigai, 
kuris yra parinktas įpėdiniu po 
ayatolos Chomeini. dabartinio 
Irano prezidento, mirties. Jis 
taip pat priklausė ir aukš
čiausia i rel iginei tarybai. 
Šituose postuose dalyvauja 
patikimiausi šiitų vadai, kurie 
tiki, kad Imamas, kuris buvo de
vintame amžiuje, vėl sugrįš 
kaip šiitų išgelbėtojas iš visų 
pasaulio blogybių. 

Hashemi sušaudymas, kaip 
diplomatai mano, meta didelį 
šešėlį ant ayatolos Montazeri 
politinės ateities ir sustiprina 
parlamento prezidento Rafsan-
jani poziciją. Kaip žinoma, jis 
buvo tas, kuris susitiko su ame
rikiečiais derybininkais, įskai
tant ir buvusį Saugumo tarybos 

viršininką Robert McFarlane, 
kuris bandė ginklų pagalba 
išgauti pagrobtuosius ameri
kiečius. Hashemi žmonės kaip 
tik išdavė spaudai tą paslaptį, 
jog Irano pareigūnai buvo 
susitikę su amerikiečiais, kas 
vėliau išvirto į Irano — Contras 
skandalą. 

Iranas tebevadovauja 
terorui 

Rafsanjani yra Irano parla
mento informatorius pasauliui, 
kurio pareiga taip pat pranešti 
apie karo eigą su Iraku ir 
skleisti Irano fundamentalistų 
Islamo revoliuciją. 

Ayatolos Montazeri vadovau
jamas komitetas remia šiitų 
radikalus , kurie vadinasi 
Libane Dievo partija. Vakarų 
informacijos agentūros tiki, jog 
Irano direktoriatas su libanie
čiais vadovauja terorizmo veiks
mams ir bombardavimams, 
kaip kad buvo bombarduojami 
amerikiečių marinų barakai ir 
Amerikos ambasados pastatai 
Beirute 1983 m., o taip pat 
vadovauja ir amerikiečių pa
grobimams Libane. 

Australijoje mirė 
prel. P. Vaseris 

Rugsėjo 29 d. Australijos Mel-
bourne širdies smūgiu mirė a.a. 
prel. Pranas Vaseris, vietos lie
tuvių kapelionas. Velionis buvo 
gimęs 1915 m. kovo 29 d. 
Ignarių km., Mosėdžio valsč., 
Kret ingos apskr. Mokėsi 
Skuode ir Telšių kunigų semi
narijoje. Kunigu įšventintas 
Telšiuose 1940 m. gegušės 23 d. 
Lietuvoje dirbo Tirkšlių parapi
joje vikaru, o 1944 m. pasitrau
kė į Vakarus. Po karo buvo 
Karlsruhės lietuvių studentų 
kapelionas. Studijavo matema-

Sudaroma Prancūzijos — 
Vokietijos Karo Taryba 

Padės kovoti prieš Varšuvos pakto 
kraštų ataką 

Paryž ius . - Naujos ini 
ciatyvos suorganizuoti Europos 

Vadai žengia per naują tilta... Lydimi Vakarų Vokietijos karo inžinieriaus, 
dešinėje, per specialiai pagamintą pantomininį tiltą per Dunojaus upę 
žengia Prancūzijos prezidentas Francois Mitterand, kairėje, ir Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmut Kohl, kai jie kartu vizitavo karinius manevrus 
Bavarijoje. 

Vietoj revoliucijos — 
prekyba ir diplomatija 

Buenos Aires. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų minis
teris Eduard Shevardnadze 
atvyko į Braziliją praėjusį 
savaitgalį pradėti vizitą Pietų 
Amerikoje. Dar niekada nėra 
buvę tokio aukšto rango sovietų 
pareigūno vizito šiuose kraš
tuose. Jo dešimties dienų kelio
nė yra labai aiškus Maskvos 
ėjimas sustiprinti diplomatinius 
ryšius Lotynų Amerikoje. Tie 
kraštai visados buvo sovietų 
plane — skleisti revoliucinėms 
idėjoms. 

Politinių stebėtojų nuomone, 
šis Shevardnadze vizitas Bra
zilijoje, Argentinoje ir Urug
vajuje yra kelio paruošimas 
Sovietų Sąjungos vado Gorba
čiovo vizitui 1988 metais. 
Grįždamas Shevardnadze vizi
tuos Kubos diktatorių Castro, 
nors tai nėra oficialiai pranešta. 

Pasirašyta sutartis 

Brazilijoje pirmadienį She
vardnadze vedė pasitarimus su 
Užsienio reikalų ministeriu 
Roberto Sodre ir prezidentu Jose 
Sarney. Abu ministeriai pasi
rašė ekonominę, industrinę, 
mokslinę ir technologinę su
tartį. 

Amerikos diplomatai mano, 
jog šiuo savo žygiu sovietai 
laikinai atsisako revoliucinių 
grupių rėmimo tame regione, 
kad pagerintų sovietų ryšius su 
tų kraštų vyriausybėmis. Sovie
tų ministerio vizitas parodo, jog 
jie šiuo metu nesiinteresuojasi 
subversyviniu karu, bet nori 

tiką ir fiziką. Vėliau emigravo 
į Australiją ir dirbo tarp 
lietuvių Melbourne. Yra vienas 
iš steigėjų ,Tėviškės Aidų" 
laikraščio, kurį laiką jį ir 
redagavo. Yra parašęs „Pa
dangės keliais", „Girių sargai", 
vaidinimą „Atsimenu namelį", 
„Vėjo Vartai". 

Laidojamas Melbourne. Liko 
brolis Kanadoje, giminių 
Amerikoje ir ok. Lietuvoje. 
Amerikoje lankėsi kelis kartus. 
Paskutinį kartą pereitų metų 
pabaigoje. 

palaikyti gerus santykius, mano 
buvęs Argentinos užsienio 
re ikalų minister is Costa 
Mendez. Shevardnadze vizitas 
esąs „uždavimas jankiui per 
nosį", sako vienas oficialus 
Argentinos komercijos depar
tamento direktorius. Amerikie
čiai ten yra kaltinami už 
daugelį to regiono ekonominių 
problemų. 

„Koja tarp durų" 
Pietų Amerikos publika mano 

apie Šiaurės Ameriką taip, kaip 
apie turtingo ir vargšo žmogaus 
santykius, arba kaip skolintojų 
ir mokėtojų ryšius, mini tas pats 
direktorius. Iki šiol ir sovietų 
įtaka tame regione buvo labai 
nedidelė. Bet apie sovietų gali
mybes padėti tiems kraštams, 
nesą daug vilties. Jei sovietai 
negali padėti Kubai, tai maža 
vilties, kad jie padėtų Lotynų 
Amerikoje, manoma Argentinos 
užsienio reikalų ministerijoje. 
Bet vienas Amerikos diploma
tas sako, kad tai bus sovietų 
„koja tarpduryje". 

Vienintelė grūdų pirkėja 

Maskva šiame regione nori 
praplėti prekybinius ryšius. 
Argentinos ryšiai su sovietais iš 
visų Lotynų kraštų yra seniau
si ir stipriausi. Sovietų pasi
siūlymas bendradarbiauti erd
vės programoje rodo, kad jie 
Argentina domisi daugiau negu 
tik prekybos sumetimais. Mask
va siūlosi išmokyti Argentinos 
lakūnus ir pastatyti įrengimus 
satelito iškėlimui į erdves. Ir 
Argentinos vyriausybėje esama 
palankaus nusistatymo. Jau 
dabar yra sovietų lakūnų, kurie 
laisvai važinėja po Argentiną. 
Bet svarbiausia, kad „Argen
tina beveik visiškai priklauso 
nuo eksporto į Sovietų 
Sąjungą", sako užsienio 
ministeris asistentas Perez 

— Washingtone Pentagono 
žiniomis Amerika išleido 9 bili
jonus doleriu toms raketoms, 
kurios daba;. pagal naują susi
tarimą, turės būti sunaikintos. 

apsigynimo bendruomenės 
sistemą ėmėsi du vyrai— Pran
cūzijos prezidentas Francois 
Mit terand ir Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl po 
įvykusių didelių manevrų, 
kuriuose dalyvavo prancūzų ir 
vokiečių daliniai Bavarijoje. 

Bendroje spaudos konferen
cijoje praėjusį ketvirtadienį 
Manching lėktuvų bazėje 
Vakarų Vokietijoje, prez. Mit
terand pasakė, jog Paryžius ir 
Bonna sutarė pradė t i 
pas i ta r imus bendros karo 
tarybos sudarymui, kurioje 
galėtų dalyvauti ir kitos Eu
ropos valstybės. 

Harmoningas junginys 
Prez. Mitterand sako, jog 

ta ryba turė tų koordinuot i 
sprendimus ir anal izuot i 
saugumo, apsigynimo, 
tyrinėjimų, apsiginklavimo ir 
jungtinių pajėgų išsidėstymą, 
kad visa ta i jung tųs i į 
harmoningą junginį. Jis minėjo 
Ispaniją ir Italiją, kurios galėtų 
tuoj įsijungti, o vėliau ir kiti 
kraštai. 

Tuo pačiu M i t t e r a n d 
pažymėjo, jog taryba nesikirstų 
su NATO organizacija, turė
dama savo autonominę strate
giją. Prancūzija, kaip žinome, 
išstojo iš NATO karinės vadovy
bės 1966 m., bet pasiliko 
politinėje jos taryboje. 

Numatoma Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Sovietų Sąjungos 
sutartis, kuria remiantis bus iš
vežtos amerikiečių trumpes-
niųjų distancijų ir vidutinio 
nuotolio branduolinės raketos iš 
Europos, leidžia sukurti Vakarų 
Europos karinę organizaciją. 
Prancūzai pradžioje nemano, 
kad turėtų ta organizacija apim
ti daug kitų tautų, bet turėtų 
pasilikti jau įsteigtoje Paryžius 
— Bona ašyje. 

Prancūzijos pareiga padėti 

Prancūzijos prezidentas taip 
pat davė labai stiprų pažadą, 
kad jo kraštas padės NATO są
jungininkams atmušti bet kokią 
Varšuvos pakto šalių ataką. 

..Yra labai aišku, jog tai bus 
Prancūzijos pareiga padėti 
tiems, kurie yra jos sąjun
gininkai", pasakė prez. Mit
terand. Nežiūrint kokia būsian
ti naudojama kalba arba kokie 
strategijos skirtumai, Pran
cūzija skaito savo pareigą būti 
sąjungininkų pusėje. 

Vakarų Vokietijos oficialūs 
asmenys pasakojo, jog apsigy
nimo tarybos reikalas buvo dis
kutuojamas jau keletą mėnesių 
ir formaliai, kaip yra numatyta, 
bus sausio mėnesį paskelbtas 
viešai, kai sueis 25 metai nuo 
draugiškumo pakto pasirašymo 
tarp Vokietijos ir Prancūzijos. 
Karinė taryba būsianti suda
ryta iš vyresniųjų ministeriu ir 
aukštųjų karininkų. 

Apsijungimo idėja 

Vakarų diplomatas pasakoja, 
kad ši taryba leistų Vakarų 
Vokietijai būti ryšininku tarp 
Prancūzijos ir NATO karinės 
vadovybės, kuri žinotų, kur ir 
kaip Prancūzija p lanuotų 
panaudoti savo branduolines 

nepriklausomas pajėgas. 
Prancūzija ir Vakarų Vokieti

ja jau priklauso septynių tautų 
Vakarų Europos unijai, kur yrla 
p a t a r i a m a s i s v ienetas ap
sigynimo ir saugumo reikalams. 
Kiti tos unijos nariai — Britani
ja, Italija, Belgija, Olandija ir 
L u k s e m b u r g a s dalyvauja 
NATO karinėje struktūroje. 

Sudarant minėtą karinę ap
sigynimo tarybą, pradžioje iš 
Prancūzijos ir Vokietijos, bet 
vėliau nor ima ir Ispanijos 
įsijungimo, kuri nepriklauso 
NATO šalių paktui. Be to, dvy
likos kraš tų bendruomenės 
idėja kilo 1952 metais vykusių 
pasitarimų metu tarp Vak. 
Vokietijos ir Prancūzijos. 

Ispanai susidomėjo projektu 
Praėjusią savaitę Ispanijos 

ministeris pirmininkas Felipe 
Gonzalez vizitavo Bonną ir, kaip 
pranešama, pasakė kancleriui 
Kohl. kad jis būtų suintere
suotas sujungti savo kraštą su 
Prancūzi jos — Vokietijos 
gynybos projektu, įskaitant ir 
ispanų karines pajėgas kartu su 
maišytomis vokiečių — prancū
zų brigadomis. 

Bavarijos manevruose daly
vavo 20,000 prancūzų kariuc 
menės, kuri buvo komanduo
jama jų pačių karininkų. Vokie
tijos pusėje buvo 55,000 karių. 

De Gaulle palikimas 

Pagal prancūzų vyresniųjų 
karininkų pageidavimą, NATO 
vyriausias vadas amerikiečių 
genero las John Galvin ir 
Vakarų Vokietijos generolas 
Wolfgang Altenburg, kuris yra 
NATO kar in ių jėgų vadas, 
nebuvo pakviesti stebėti šių 
manevrų. Prancūzai, taigi, ir čia 
išvengė, kad amerikietis ne
būtų jų karių viršininkas, kas 
yra buvusio prez. De Gaulle 
palikimas, kurio prancūzai ir 
dabar laikosi. Tačiau šiuo metu 
jis nebėra toks stiprus, kaip De 
Gaulle laikais ar tuoj pat po jo. 
Šie manevrai tęsėsi 10 dienų ir 
naktų. 

Manevrų žemėlapis 

Susidomėjo ir sovietai 

Diplomata i praneša, kad 
Sovietų Sąjungos pareigūnai 
labai domėjosi prancūzų daly
vavimu manevruose, nes čia 
kaip tik reiškėsi dabar taip 
vadinamos konvencionalinės tų 
kraštų pajėgos. 

įdomus buvo simbolinis abiejų 
šalių vadų perėjimas padarytu 
laikinu til tu per Dunojaus upę, 
kuris buvo netoli Rytų Vokie
tijos. P a n a š ū s dalykai De 
Gaulle laikais buvo tik sapnas. 
Bet kai tai vyko maždaug 100 
kilometrų nuo Čekoslovakijos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Mažeikiuose, ok. Lietuvo
je, baigiami įrengti kultūros 
namai, kuriuose bus salės kon
certams, teatrui ir socialiniams 
pobūviams. 

— Maskvos leidykla ,.Radu-
ga" išleido anglų kalba Salomė
jos Nėries poezijos rinktinę, pa
vadintą „Sesuo žydrioji, Vilija". 
Poetės kūrybą į anglų kalbą 
vertė D. Rotenbergas, M. Vetlin, 
O. Šatse, P. Tempestas ir L. Pa-
žūsis. 

— Jeruzalėje Izraelio Teis
ingumo ministeris Avraham 
Sharir atmetė Demjanjuko 
buvusio advokato Mark O'Con-
nor reikalavimą išmokėti jam 
30,000 dol. už jo kliento gynimą. 
Advokatas sako. kad Demjan
juko šeima jam skolinga tą 
sumą, kurią jis išleido vesdamas 
Demjanjuko bylą, o šeima 
neturi iš ko mokėti. Izraelio 
vyriausybė apmoka gynybos ad
vokatui, tačiau ne šiuo atveju, 
nes Mark O'Connor buvo pri
vatus Demjanjuko advokatas. 

— Nika ragvos Gynybos 
ministeris pranešė, kad Contras 
kariai nušovė vieną karišką 
malūnsparnį. Prez. Ortega gi 
pranešė, kad suteikė keliems 
politiniam kaliniam amnestiją. 

— Manilos apylinkėje 
praėjusį sekmadienį įvyko dide
li susirėmimai tarp vyriausybės 
kariuomenės ir komunistų suki
lėlių grupių; yra ir žuvusių abie
jose pusėse. 

OSI prašo žydų 
pagalbos 

New Yorkas. — Teisingumo 
departamentas paprašė padėti 
Pasaulio Žydų Kongreso organi
zacijos vadovybę suras t i 
liudininkų ir išlikusių gyvų 
asmenų iš Antrojo Pasaulinio 
karo laikų, kur ie buvo 
nukentėję kai naciai buvo 
okupavę Latviją, ir kurie žino, 
kas bendradarbiavo su naciais. 

OSI įstaiga Teisingumo depar
tamente yra atsakinga už 
iškėlimą bylų prieš nacius karo 
nusikaltėl ius, šiuo metu 
nelegaliai esančius Amerikoje, 
rašo Sentinel savaitraštis. Šiuo 
atveju OSI nori surasti žmonių, 
kurie žino apie įvykius, 
įvykusius Salaspilio ir Sauriesi 
vietovėse Latvijoje Antrojo karo 
metu. OSI specialiai domisi 
žydų likimu tose apylinkėse ir 
visoje Latvijoje, kurie yra 
nukentėję nuo nacių arba nuo 
latvių, dalyvavusių policijoje ar 
kituose to meto nacių viene
tuose. Tie. kurie turi žinių, 
prašo, kad praneštų Žydų 
Kongresui. 

sienos. Manchingo ir Ingolstad-
to apylinkėse, t a i nebuvo 
galima prikišti provokacijos 
aspekto i.š sovietų puses, bet iš 
kitos pusės — buvo galima 
pademonstruoti prancūzų in-
tecijas greitai atvykti į pagalbą 
padėti apsiginti Vokietijai. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, So
fija. Žymantas. Inga. Bytaute. 

Spalio 1 d.: Remigijus, Tere
sė. Emanuelis. Gedainis, Levi-
nija. 

ORAS 

Saule teka 6:45, leidžiasi 6:36. 
Temperatūra dieną 62 L, 

naktį 50 1. 

. > 
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Ū-Ū... A-A... ROMUVA — ČIA 
KANADOS LIETUVA! 

(25-mečio stovyklos šūkis) 

Žvelgiu i sienoje kabančią 
aukso spalvos gairelę su įrašu 
„LSS-Romuva-25-1987". skau
tiškais, krikščionybės ir tautiš
kais simboliais joje. Vartau 
dailų 4 puslapių leidinėlį, ir iš 
stovyklinių prisiminimų krai
telės pabyra malonių išgyve
nimų akimirkos. 

Prisiminimuose — rugpjūčio 
8-9 savaitgalis, praleistas Ka
nados Romuvoje, ant Lapės 
ežero kranto. Šios stovykla
vietės 25 m. gyvavimo šventės 
ir Lietuvos krikščionybės pami
nėjimo programa gausi; maloni 
svetingumo dvasia ir ypač ste
binantis mūsų skautiško jau
nimo lietuviškas nusiteikimas. 
Tokie buvo bendri šios stovyklos 
bruožai. O štai ir statistika: 147 
stovyklautojai iš Toronto, Ha
miltono. Rochesterio, Nevv 
Yorko. Bostono. Worchesterio. 
Chicagos. Clevelando. Los 
Angeles ir net Vak. Vokietijos 
pradėjo stovyklauti rugpjūčio 1. 
Vidurini savaitgalį Romuvos 
takus mynė 182 stovyklautojai 
(neskaitant instruktorių ir ūkio 
skyriaus darbuotojų). II-ją sa
vaitę, kai kuiiems išvažiavus, 
stovyklavo 115 skaučių.-u. 

Viešnios ir svečiai — abu Vy
riausi Skautininkai. LS Fondo 
pirm. v.s. Č. Kiliulis, buvęs LSS 
Tarybos pirm. v.s. fil. S. Miknai-
tis. j.s. Algis Paulius. Roches
terio v-jos vietininkas v.s. St. 
Ilgūnas ir būrelis skautininkų.-
ių iš anksčiau suminėtų vie
tovių. Mirguliavo įvairių spalvų 
kaklaraiščiai, šventiškomis šyp
senomis puošėsi jaunųjų ir 
vyresniųjų veidai. 

Stovyklos viršininkė, suma
niai pedagogišku žvilgsniu 
apžvelgianti stovyklaujančio 
jaunimo būrį. — Kanados rajono 
vadeivė s. Aid. Baltakienė, pa
dedama rajono vadeivos ps. A. 
Dailydės. stovyklos komen
danto. Programos eigoje buvo 
galima justi ..saulaitišką'" 
sumanumą ir ranką (ar rankas, 
aukurui akmenis beritančias*. 
Tai mūsų brolis A. Saulaitis. SJ! 

Virė. kepė. prie karštu kros
nių kaito, rytmetėliais anksti 
kėlė maitinimo ..skiltis": J. Ba-
tūrienė. D. Steponaitienė. M. 
Skrinskiene. D. Viskontiene. R. 
Slapšienė. R. Šileikienė. K. 
Budrevičius. vadovaujama 
Romuvos komiteto pirm. S. K. 
Batūros I Vėliau įsijungė Pa
jaujų šeima). 

Vidurinį savaitgalį vykusios 
iškilmės buvo dviejų dalių: 
šeštadieni po pietų laužavietėje 
vyko Romuvos 25-čio šventė, gi 
sekmadienio rytą paminėta Lie
tuvos krikščionybės sukaktis. 

Šeštadieni Romuvos sukak
ties paminėjime buvo žodžiu ir 
raštu pareikšti linkėjimai šiam 
steigėjų įsigytam nuosavos 
žemės kampeliui 'anuomet tik 
miško ir jame styrojusio pju
venų kalno sklypui >. Daug 
triūso čia įdėjo prisiminimais 
pasidalinusieji: mirusieji prisi
minti su pagarba ir susi
kaupimu giedant ..Marija, 
Marija"". 

Sveikinimus palydėjo dovanos 
— parama nuo Kanados Lietu
vių fondo ir Hamiltono šauliu 
Algirdu kuopos (s. V. Aušrotas'. 
Buvo ir kitų sentimentais api
pintų dovanų IJS Fondo pirm. Č. 

Kiliulis prisegė sidabrinius fon
do ženk le l ius ke l io l ika i 
vadovių,-ų, pasidarbavusių fon
do ugdyme, Pavakario saulės 
spinduliai glostė vyresniųjų 
kaktas; pasiryžimu žiburiavo 
jaunųjų akys: ..Išlaikysime 
savąją Romuvą!" 

Supažindinant su buvusiais 
Romuvos stovyklautojais, iš
šauktieji atsistojimu penkme
čiais pavaizdavo šios stovykla
vietės ir joje stovyklavusių skai
čiaus augimą. O į klausimą 
„Kas stovyklaus čia po 5 metų?" 
— pakilo visi! 

Stovyklavietei įsigyti aukoję, 
darbavęsi pirmūnai stovyklos 
viršininkės apdovanojami 
gražiomis medžio ir vario plokš
tėmis. Ypač didele plojimų 
banga pagerbta v.s. L. 
Gvildienė-Yčienė, po ją 
ištikusios nelaimės priversta 
būti ligonės vežimėlyje. Kita 
daug Toronto skautijai nusipel
niusi sesė v.s. D. Keršienė, ligai 
prispaudus, a t s i u n t ė savo 
sveikinimą iš ligoninės. 

įdomus buvo jauna tv iška 
dvasia t rykštant is paradas 
žalioje vejoje, ežero pakrantėje. 
Vienetai šūkiais išreiškė savo 
dvasią. Ypač įsimintini buvo du: 
vyčių — tylus, vieningai ištar
tas „Tarnaujam!" ir baltai uni
formuoto virtuvės personalo, 
nešino puodais, samčiais, keptu
vėm. Jų vadovo rankoje gairelė 
— dvi indų mazgotės, o po šūkio 
jo komanda: ..Bėgte marš. kad 
bulvės neprisviltų!" 

Nuleidus vėliavas, ratais ra
tukais sukosi patys jauniausieji, 
veteranai, tėveliai, seneliai ir 
svečiai. Dainos, šūkiai plaukė 
ramiu Lapės ežero paviršiumi. 

Laužo programa kupina dainų 
dainelių. Stebino jų žodžių min
tinas žinojimas. į dainavimą 
jauniesiems gausiai jungiantis. 
Teko išgirsti ir naujų, negirdėtų 
dainų ir pačių skautų sukurtų. 
Čia, atrodo, gražiai pasidarbuo
ta 4 dienas laužavedžių kursus 
vedusių E. ir T. Meilų iš 
Worcesterio. 

Dainų skrynelę sesės plačiai 
atvėrė vyr. skaučių įžodžio 
metu. Mėnulio spinduliais nu
bertoje miško properšoje traukė 
jos vieną po kitos ilgesingas ir 
linksmas dainas be dainynėlių! 
Dėmesio ve r t a s šių sesių 
dainavimas! 

Neatsiliko ir naujieji skautai 
vyčiai, beauštant prikėlę kietai 
įmigusias seses, žyguodami ir 
vėl sugrįždami su vis ta pačia 
daina ..Vilniaus miesto žali var
tai**. Jų — vos keli. bet. ak, koks 
garsas jų dainavimo!... 

* * * 

Sekmadienio rytą lynojo, tad 
suplanuoto Lietuvos krikšto vai
dinimo svarbiausias elementas 
— krikšto vanduo iš dangaus — 
lašais žymėjo „naujųjų krikščio
nių" kaktas . Krikšto alie
jumi kaktas tepė v.s. Ant. 
Saulaitis su išrinktais dia
konais. Išvaizdžiais rūbais apsi
rengę karalius Mindaugas ir 
karalienė Morta, vyskupas ir 
misijonierius, lietučiui purš
kiant, rimtai suvaidino šį mūsų 
tautai svarbų istorinį posūkį. 

O kai apsukui ežero pakran
tes ėmė žygiuoti visa „ką tik pa
krikštyta liaudis", giedodama 
„Jėzau, pas mane ateiki" — 

„ R o m u v o s " sukak tuv inė je stovykloje v.s. V. Skr insko žodžių klausosi broliai , seses, svečiai ir 
viešnios, j ų t a r p e pirmoje eilėje ir L S Seserijos vyr. s k a u t i n i n k e v.s. Stefa Gedgaudiene ir Broli
jos vyr . s k a u t i n i n k a s v.s. Kazys Maton is , ta ip pat j . v . s . M a r y t ė Vas i l iausk ienė ir viešnios iš Chi
cagos v.s. Sofija Je l ionienė ir s. D a n u t ė Puodžiūnienė. 

N u o t r . T e r e s ė s M e i l u v i e n ė s 

vaizdas buvo j aud inan t i s . 
Tikėjimo simboliai — pačių 
skautų suprojektuoti ir pasta
tyti kryžiai — liks Romuvoje 
liudyti religinį prieraišumą. Šv. 
Mišios vyko labai gražiai pa
puoštame gamtos kampelyje — 
antroj pusėj ežero. Buvo tikrai 
įspūdinga šv. Mišių auka, su
dėta ant stovyklautojų suneštų 
akmenų altoriaus, ir krikšto 
malonių lietaus lašai ritosi 
dalyvių veidais. 

Lietui įsismaginus, įdomus 
savaitgalis, praleistas nuo
širdžioje mūsų kanadiečių sesių 
ir brolių aplinkoje, baigėsi. 
Kelionės metu lydėjo stovykli
niame laikraštėlyje skaitytos s. 
Aid. Baltakienės eilutės: „Skau
tiška dvasia ir sena draugystė 
ne vieną vėl sugrąžino į Romu
vą..., kur kaskart iš naujo 
užsidega skautiškos veiklos 
liepsnelė". Ji ir yra pagrindas 
mūsų atkurto ir didelėmis pa
stangomis palaikomo lietuviš
kojo skautavimo svetimų vėjų 
gairinamoje išeivijoje. 

* * * 

Liūdna gaida ataidėjo lygiai 
po mėnesio išgirsta skaudi ir 
netikėta žinia, kad sesė, Romu
voje aktyviai stovyklavusi, 
rūpest ingai ruošusi pasi
rodymui kostiumus, po vyr. 
skaučių įžodžio linksmiausiai 
dainavusi , nepavargdama 
sukusi ratelius, jau niekad į 
Romuvą nesugrįš. Nepamaty
sime jos ir VH-je Taut. Sto
vykloje. Rochesterio viet-jos 
sesės ps. Laimos Lelienės 
linksmą šypseną pridengė mir
ties angelo tamsus šešėlis. 
Tokia buvo Viešpaties valia... 
Amžinos ramybės Tau, miela, 
draugiškoji sese Laima!.. 

Sofija Jelionienė 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

Pirmoji poatostoginė Chicagos 
skautininkių draugovės sueiga 
šaukiama pirmadienį, spalio 5 
d., 7 vai. vak. pas v.s. Grasiliją 
Meiluvienę, 4525 So. Rockwell, 
Chicagoje. Tel. 523-3899. Visos 
skautininkės kviečiamos daly
vauti ir įsijungti į skautininkių 
draugoves veiklą. 

AR ATLIKOTE PAREIGĄ? 

LSS Vadovybės rinkimų už 
kandidatus balsavimų laikas 
skubiai artėja prie galo. Visi 
rinkimuose dalyvauti užsi
registravusieji, bet iki šiol dar 
neišs iuntusie j i balsavimo 
lapelių, prašomi tai ilgiau ne
delsiant atlikti. Rinkimus pra
vedantis LSS Vadovybės Rin
kimų Prezidiumas praneša, kad 
balsavimo lapeliai Prezidiumui 
turi būti grąžinti su ne vėlesne 
kaip spalio 12 d. pašto antspau-
dos data. Siunčiama Prezi
diumo pirmininkui Valentinui 
Varnui, 2307 Lyric Ave., Los 
Angeles. CA 90027. 

VISI KVIEČIAMI 
PUOTON 

Chicagoje tradicinė „Puota 
jūros dugne" ruošiama spalio 17 
d. Jaunimo centro didž. salėje. 
Įdomi skautiška programa, gera 
vakarienė, o šokiams — puikus 
orkestras. Visi kviečiami at-

ASS AKIVAIZDINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
akivaizdinis suvažiavimas 
spalio 16-18 dienomis vyks Chi
cagoje. Kviečiami dalyvauti visi 
nariai asmeniškai, arba per 

silankyti ir smagiai praleisti įgaliojimus. įgaliojimai turi būti 
vakarą paremiant lietuviško jū 
rinio skautavimo veiklą. Vaka
rą ruošia jūrų skautininkų,-kių 
„Grandis". Apie dalyvavimą iš 
anksto pranešama js L. Kupci-
kevičiui, tel. 476-3875. 

SESĖS KVIEČIA 
PRISIMINTI 

„Aušros Vartų" tunto J. 
Daužvardienės vardo vyr. 
skaučių būrelis, minėdamas 
savo veiklos dešimtmetį, šį šeš
tadienį, spalio 3 d., Jaunimo 
centro didž. salėje rengia 
romantišką vakarą „Prisimink 
kada..." Visi kviečiami. Dėl re
zervacijų kreiptis po 6 vai. vak. 
telefonais: 246-5420. arba -
425-0198. 

TUNTININKŲ IR 
VADOVŲ-VIŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
Visų LSS ir LSB tuntininkų,-

kių, vietininkų,-kių ir vadovų,-
vių suvažiavimas — IH-ji Kon
ferencija šaukiama spalio 9-12 
dienomis Beaumont stovykla
vietėje, Ohio, Registruotis pas 
ps. Oną Šilėnienę, tel. (216) 
231-8207. 

SKAUTIŠKO JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS 

Vyr. skaučių, gintarių, j . 
budžių ir skautų vyčių su
važiavimas vyks spalio 9-12 die
nomis Beaumont stovyklavie
tėje, Ohio. Bus aktuali ir įdomi 
programa. Stovyklos mokestis 
— 40 dol. asmeniui. Registracija 
per savo vienetus. Registraciją 
vykdo s. G. Stankūnienė, 16 
Dandy dr., Cos Cob, CT 06807. 

SKAUTININKŲ 
RAMOVĖS VAKARONĖ 
Chicagos skautininkų.-kių 

Ramovė penktadienį, spalio 16 
d.. Jaunimo centro kavinėje 
ruošia vakaronę. Istorikė Rasa 
Mažeikaitė vakaronėje kalbės 
apie Lietuvos Did. kunigaikštį 
Algirdą, jo santykius su Rytų ir 
Vakarų krikščionimis. Su 
jaunąja istorike klausytojus 
supažindins vyresniosios kartos 
istorikė dr. Vanda Sruogienė. 
Chicagos skautija ir lietuvių 
visuomenė kviečiama vakaro
nėje dalyvauti. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

patvirtinti skyriaus valdybos 
arba ASS vadijos. Teisę balsuoti 
turės visi susimokėję nario mo
kestį už 1987 m. Mokesčio 
nesumokėję, galės tai atlikti re-
gistruodamiesi. Suvažiavimo in
formacijai ir registracijai kreip
tis į Aldoną ir Antaną Rauchus, 
10423 Broadmoor Dr. Palos 
Hills, IL. Tel. (312) 598 7438. 

ASS AKIVAIZDINIO 
SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ 

Penktadienis — spalio 16 d. 

Chicagos ASS skyriaus 
iškilminga sueiga - pakėlimai 
ir apdovanojimai 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 

Šeštadienis — spalio 17 d. 

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje — 6500 S. Pulaski 

8:30-9:00 Registracija 
9:20 Atidarymas 
9:30 Prezidiumo kvietimas 
9:45 Dienotvarkės priėmimas, 

papildymas 
10:00 Komisijų kvietimas 
10:15 Sąjūdis šiandien — 

skyrių pranešimai 
12:00 Pietūs 
1:15 Sąjūdžio a te i t is — 

simpoziumas 
2:30 Sąjūdžio politinė veikla 

— simpoziumas 
4:00 Tautinė stovykla — 1988 

Studijų dienos. 
7:30 Metinės šventės 

vakarienė. 

Sekmadinis — spalio 18 d. 

Jėzuitų koplyčioje ir Jaunimo 
centro mažojoje salėje 

9:00 Šv. Mišios 
10:00 Kava ir... 
10:30 A.S.S. pasirengimas 

1994 metams 
12:30 Nutarimai ir rezoliuci

jos 
1:30 Uždarymas. 

FILISTERIŲ DĖMESIUI 

Filisterių skautų sąjungos 
Chicagos skyrius kviečia visus 
filisterius sekmadienį, spalio 4 
d., 12 vai. dalyvauti sueigoje 
vyksiančioje Jaunimo centro 
posėdžių kamb. Bus aptariami 
einamieji reikalai, svarstoma 

Spalio 3 d. — „Aušros Var- a p i e a t e i t i e s darbus (aišku ir pa
tų" tunto sueiga Jaun. centro bendravimas"). Labai svarbu. 
maž. salėje 

Spalio 16 d. — Skautinin-
kų,-kių Ramovės vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. 

Spalio 17 d. — „Puota 
juros dugne" — jūrų skautijos 
pokylis Jaun. centro didž. salė
je. 

kad visi dalyvautų. 
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DR. J A M E S V. H U D S O N 
DR. L O R E T A V. S T O N C I U S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagai susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VIJAY BAJAt, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W . 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

o-o. antr 12-6. penkt 10-12. 1-6 

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

DR. E. DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLDING 

644« So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarim.: 

Ofs. tai . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KadzJa Ava. , 
Chicago, III. 80652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos Dagai susitarimą 

P-P-

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTL: GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

I6 blokai ; vakarus nuo Cicero Ave 
Valandos paftal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK ŠA 
VAIKy LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ked/ie Ave.. Chicago 
VVA 5-2670 arba 48«-444l 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS I K.OS 

KOSMETINĖ C"HIRLRGIIA 
Valando*. pasai susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
rv1arquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

C HIRLRGIIA 
6132 S Kedzie, Chicago, III. 

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

I ei. 742-0255 
Vaiandps pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir leauĮO ligos 
Nechirurgmis šsipletusiu venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr Ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 Wast 59th Straat 

Vai pirm . antr . ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Trec ir sešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: Olvmpic 2-41 S° 

DR. P. KISIELIUS 
CnrffrTOVAS IR I HIRURCAS 

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

išskvrus trei" Sršt 12 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETREIKIS 
DAN7V' CYDYTOIA 
8104 S Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..( ortait lenses 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

\ ai pagal -usitanma L'jdarvta treč 

Dr Fumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spectalvbe - Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 \, v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybe - Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71«t St.. Chicago, M. 
Tai.: 434-0100 

11800 SouttnrMt Mgrnray 
P«lo* Holgtits, M. #8483 

J12) 361 -0220 :312) 301 -0222 

DR. LEONAS S EI BŪTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, fez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS - karūnėles 
iite'iai. plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPFCIALISTĖ 
MEDICA l BUILDING 

3200 VV. »lst Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Reiid. 385-4811 
Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIAIYBF VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71s» Street 
434-2123 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
, KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Straat 
Tol. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbe — Vidaus ligų Rvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 6 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Moly Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Ta i . 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal autltarimą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 



Persijos įlanka 

PAVOJINGŲ 
ĮTAMPŲ ŽIDINYS 

Persijos įlanką Artimuosiuose 
Rytuose supa kraštai, kur yra 
didieji žibalo šaltiniai, o žibalas 
pramoninėms valstybėms šian
dieną yra gyvybinis kraujas. 
Dėlto ir Sovietų Sąjunga taip 
atkakliai ir gėdingai veržiasi 
įsitvirtinti Afganistane, artė
dama prie Persijos įlankos, 
siekdama stiprintis arčiau ži
balo versmių, kad pati gautų 
daugiau žibalo ir sukliudytų jo 
gavimą vakarų valstybėms. 

Žibalo versmės privertė visas 
pramonės šalis įtemptai susi
domėti Persijos į l anka ir 
įvykiais toje srityje. Jau pa
vasarį Kuveitas kreipėsi į JAV 
ir į Sovietų Sąjungą, prašy
damas sudaryti apsaugą jo 22 
tanklaiviams, gabenantiems 
žibalą. Kuveito tanklaiviams 
sudarė pavojų Iranas, nes Ku
veitas palaikė prieš Iraną ka
r i au jan t į Iraką. Amerika 
nesiskubino su teigiamu at
sakymu, tačiau Sovietų Są
junga, kaip skelbia rusų išeivių 
dienraštis „Novoje Russkoje 
Slovo", nevaržoma nei savo 
krašto viešosios nuomonės, nei 
Kongreso, kaip tai yra su JAV-
mis, atsiliepė prielankiai. 

Stebėdami Maskvos jungi
mąsi į Persijos įlankos įvykius, 
Baltieji rūmai taip pat nuspren
dė veikti ir sutiko an t 11 
Kuveito tanklaivių iškabinti 
amerikiečių vėliavas, duoti 
jiems amerikiečius vadovus ir 
parūpinti ginkluotą apsaugą. 
Čia turėjo reikšmės mintis, kad, 
abejingai nukračius rankas, 
Maskva užims platesnes pozi
cijas. 

Tačiau kai gegužės 17 d. dvi 
iš lėktuvo paleistos raketos 
smigo į amerikiečių laivą, kaip 
paskelbė „Wall Street Journal", 
tas privertė Ameriką sudaryti 
kariškų laivų palydą gazoliną 
gabenant iems , JAV globo
jamiems tankams, ypač kai 
Iranas pradėjo išdėstyti minas 
Persų įlankoje. 

Sovietų Sąjunga visokiais bū
dais siekia išplėsti savo įtaką 
Persų įlankos zonoje ir apskri
tai šalyse, kur gausūs žibalo šal
tiniai. Maskva net rugpjūčio 
pradžioje pasiekė su Teheranu 
ekonominio bendradarbiavimo 
susitarimą. Ūkiniai ryšiai su 
Sovietų Sąjunga dar labiau pa
drąsino Iraną ieškoti eko
nominių ir gal net kitokių bend
ravimų su Maskva. 

Vakarai ir daugelis pačių ara
bų, norėtų kad greičiau karas 
tarp Irako ir Irano pasibaigtų. 
Paliaubų pareikalavo Jungtinės 
Tautos. Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius buvo nu
vykęs į Artimuosius Rytus, 
stengdamasis pasiekti paliaubų, 
bet be rezultatų. Reaganas 
supranta pavojų ir linkęs ryž
tingai veikti, pasiųsdamas ka
rinių laivų flotilą, tačiau Kon
gresas , gal daugiau prisi
mindamas Vietnamą, daugiau 
linkęs į atsargumą ir susi
laikymą. Tokia mintis vyrauja 
demokra tų partijoje, labai 
įtakingoje Kongrese, ir li-
berališkesnė spauda tą palaiko. 
„New York Times" rašė, kad 
koks bebūtų pagrindas į Persų 
įlanką siųsti Amerikos laivyną, 
nėra užtikrinimo, kad ten 
nesuliepsno 4 kovos ir todėl 
Baltieji Rūmai turi laikytis 
1973 m. įstatymo, pagal kurį, 
jeigu amerikiečių karinės jėgos 
yra pasiųstos į mūšio zoną, per 
60 dienų reikia gauti tam 
Kongreso pritarimą ir jeigu 
tokio pritarimo nebūtų, prezi
dentas, kuris taipgi yra ir 
kariškų jėgų aukščiausias virši
ninkas, turės kariškų laivų 
eskadrą a tšaukt i iš Persų 
įlankos. 

Irako-Irano karą pradėjo 
Irakas, gal tikėdamasis, kad 
ajatolos kieta diktatūra bus 
nepopuliari Irane ir Irakui pa
vyks laimėti. Tačiau sufana
tizuoti musulmonai klusniai 
eina j frontą, o ajatolos dikta
tūrai naudinga nukreipti dėme
sį kitur nuo savo priespaudos. 

Irakas sut inka la ikyt is 
paliaubų. Nebūtų sunku ir 
Iraną priversti , vien pa
skelbiant sulaikymą ginklų ir 
karo medžiagų teikimą. Vaka
riečiai tam pritaria ir to siekia, 
tačiau komunistai — Sovietų 
Sąjunga ir Kinija — tikisi 
daugiau prisi neškerioti drums
tame vandeny. Jiems geriau, 
kad tarpusavy bekariaudami 
arabai musulmonai susilpnėtų. 
Būtų daugiau galimybių Mask
vai ir Kinijai ten stiprintis. 
Todėl Maskvai ir Kinijai prieši
nantis, sankcijos prieš Iraną, 
ginklų teikimo sulaikymas 
buvo atidėtas. 

ATEINU PAS JUS 
IŠGANYTOJO VARDU 

Popiežius Jonas Paulius II Los Angeles 

Ko galima tikėtis ateityje? La
bai daug priklauso nuo Irano. 
Apie tą kraštą gerų komentarų 
„USA Today" laikraštyje pa
skelbė savo duotame pasi
kalbėjime buvusio Irano valdo
vo Mohammad Ljza Pahlavi, 
sūnus, Irano šachas Rėza Pahla
vi, 26 metų, mokslus išėjęs 
Prancūzijoje ir JAV-se, dabar 
saugumo sumetimais gyve
nantis Moroke, Paryžiuje ir 
JAV-se. 

Rėza Pahlavi pramato suki
limą Irane. Jis jau turįs savo 
rėmėjų armijoje ir kitose institu
cijose bei visuomenėje, tačiau, 
matydamas baisią ajatolos prie
spaudą ir terorą, yra linkęs 
laikytis labai didelio atsargumo, 
negailėdamas ilgesnio laiko 
pasiruošimams. Pahlavi turi 
savo šalininkų ir tarp įtakingų 
musulmonų dvasiškių ir net 
valdininkijoje. Jis nesiekia pats 
būti nauju valdovu — dikta
torium, o laikytis 1906 m. pa
skelbtos Irano konstitucijos, 
kuri yra vienintelis demokra
tinis dokumentas, kokį Iranas 
šiandien turi. Tai vaisius 1906 
m. perversmo, kuriame daly
vavo dauguma tautos, kuri da
bar laukia, kad baigtųsi prie
spaudos diktatūra ir įsitvirtin
tų demokratija. 

Rėza Pahlavi yra vedęs 
mergaitę, su kuria susipažino 
Dulles aerodrome ir kuri yra ar
tima jo patarėja, nuoširdi drau
gė. Jo tėvas — Irano šachas — 
būtų galėjęs išsilaikyti, tačiau 
jis nenorėjęs kraujo praliejimo 
ir žiaurių priemonių. Dabar jo 
sūnus Rėza Pahlavi žino aja
tolos Khomeinį terorą ir yra 
sargų apsuptas bei ypatingai at
sargus, tačiau tvirtai pareiškia: 
„Jeigu nori gelbėti savo kraštą, 
turi būti pasiryžęs rizikuoti net 
ir savo gyvybe. Aš bevelyčiau 
mirti kovos lauke Irane, kaip 
kur Paryžiaus ar Washingtono 
gatvėje". 

Žinoma, sunku tikėtis, kad 
sosto įpėdinis šachas Rėza Pah
lavi greitai įsistiprintų Irane. 
Turbūt jie neįstengs greit 
padaryti perversmo ir tikriau
siai Iranas nekvies jo užimti 
valdovo vietos. Komunistams 
trukdant pravesti draudimą 
ginklų tiekimo Iranui, o JAV 
Kongresui trukdant prezidentui 
Reaganui ryžtingai veikti, Per
sijos įlankos problema ir įtampa 
gali grėsmingai ilgiau užsitęsti. 
Jei Sovietų Sąjungos vidaus 
įvykiai nesustabdys grobuo
niškų Maskvos siekimų Arti
muosiuose Rytuose ir jei 
Vakarų valstybės neparodys 
reikiamo ryžtingumo, Persijos 
įlankos konfliktas gali ilgiau 
užsitęsti, duodamas naujų vilčių 
Maskvai. J u o 2 _ P r > 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
piligriminė kelionė į Los Ange
les rugsėjo 15 ir 16 d. buvo re
tas istorinis įvykis. Antradienio 
rytą gatvės, kuriomis jis turėjo 
pravažiuoti vykdamas iš 
aerodromo, buvo išpuoštos 
margaspalviais transparentais. 
Autobusų ir automobil ių 
judėjimas nukreiptas kitomis 
gatvėmis. Kai kurie norėdami 
pamatyti popiežių, nes 
daugeliui tai buvo vienintelė 
proga gyvenime, atvyko jo 
laukti nuo vidurnakčio, 
užimdami patogesnę vietą, 
tikėdamiesi jį pamatvti iš ar
čiau. Palei 7 mylių kelio ruožą 
Los Angeles arkivyskupijos 284 
parapijų nariams buvo pa
skirtos iš anksto numatytos 
vietos. 

Sv. Kazimiero parapiečiai, 
susirinkę nurodytoj vietoj, 
laukė atvykstančio popiežiaus. 
J. Kaributo pastangomis buvo 
gautas autobusas, kuris nuo pa
rapijos atvežė ir parvežė norin
čius sutikti popiežių. Lietuviai 
buvo atsivežę tautiniais moty
vais padirbtą kryžių su 
grandinėmis, simbolizuojantį 
ok. Lietuvoje tikėjimo prie
spaudą ir asmeninių žmogaus 
teisių paneigimą. Čia buvo ir 
tautinės vėliavos bei plakatai, 
primeną 600 metų krikščiony
bės sukaktį Lietuvoje. Moterys 
buvo apsirengusios tautiniais 
drabužiais. Visi laikė rankose 
tautines ir Vatikano vėlia
vėles. Su lietuviais buvo prel. J. 
Kučingis ir klebonas kun. A. 
Olšauskas. 

Atvyksta popiežius 

Apie 10 vai. ryto laukiantieji 
gatvėje išgirdo policijos moto
ciklų burzgimą, o paskui juos 
sekė automobil ių vir t inė. 
Viename jų padengtame neper
šaunamo stiklo narve prava
žiuodamas Šv. Tėvas laimino 
minias. Balionai balti ir geltoni 
kilo į padanges. Didžiausias 
susijaudinimas! Vieni meldėsi, 
laikydami rankose rožinius, kiti 
giedojo, o lietuviai jam pri
siartinus šaukė valio! Jis pra
važiavo taip greit, kad daugelis 
apgailestavo negalėję gerai 
įsižiūrėti. Buvo kalbama, kad 
popiežius važiuos 9 mylias per 
valandą. Iš tikrųjų automobilis 
vairuojamas važiavo apie 20 
mylių per valandą. 

IG. MEDŽIUKAS 

T v a r k a i pa la ikyt i buvo 
paskirta 1900 policijos valdi
ninkų, bet viskas vyko gana 
tvarkingai ir policijos viršinin
kas sakė, kad galėję apsieiti su 
500. Kokia stipri buvo popie
žiaus apsauga, matyti iš to, kad 
vienas kunigas iš popiežiaus 
palydovų, pavėlavęs J 
automobilį, kuriuo turėjo lydėti 
Šv. Tėvą, norėdamas pasyvyti 
kitu automobiliu, buvo policijos 
įtartas ir areštuotas, tik po 
kelių minučių paaiškėjus paleis
tas. „Apgailėtinas nesusiprati
m a s " , kalbėjo policijos 
viršininkas, „valdininkai darė. 
kas j iems atrodė geriausia 
apsaugot i popiežių". Buvo 
tikėtasi, kad popiežių dėl jo 
kieto laikymosi išeis piketuoti 
keletas tūkstančių, deja, pike
tuojančių buvo ne daugiau kaip 
vienas šimtas. Moterų grupė 
reikalavo daugiau teisių Baž
nyčioje, kiti kėlė homoseksualų 
klausimą. Apskritai, popiežiui 
esant Los Angeles mieste, 
sumažėjo nusikaltimų skaičius. 

Popiežius J o n a s Paulius II 
a rk ivyskupo svečias 

Popiežius su palydovais at
vyko į Šv. Vibianos katedrą, kur 
arkivysk. R. Mahony supažin
dino jį su Kalifornijos guber
natorium George Deukmeji-
n ian , miesto meru Tom 
Bradley ir kitais pareigūnais. 
Tada jis pasveikino Šv. Petro 
vietininką, atvykusį į šį miestą. 
Šv. Tėvas visus palaimino ir 
kalbėjo: „Kaip Petro įpėdinis aš 
atvykau Jėzaus vardu". Primin
damas 200 metų JAV konstitu
cijos sukaktį, garantuojančią 
religijos laisvę, toliau kalbėjo: 
„Laisvė nereiškia, kad yra leng
va kalbėti Jėzaus vardu". „Jei 
Jėzus yra jūsų pasididžiavimas 
ir džiaugsmas, jūsų išganymo 
šaltinis, jūs rasite stiprybės kas-
dieniniam krikščioniškam gyve
nime". Pagaliau jis padėkojo 
visiems jį sutikusiems, o choras 
gal ingai užgiedojo ,,Tu es 
Petrus". 

Iš čia popiežius vyko į Univer
salinį amfiteatrą, kur jo laukė 
6000 jaunuolių, 15-25 metų 
amžiaus. Čia jis kreipėsi į 
j aun imą , sakydamas , jog 
Viešpats pažįsta kiekvieną iš 
jūsų. Paskui atsakinėjo į jų 

iškeltus paklausimus. Didelio 
įspūdžio popiežiui padarė 
muzikalus 25 metų gitaristas, 
gimęs be rankų, nes motina 
būdama nėščia vartojo gydyto
jo prirašytus vaistus. Šis jau
nuolis grojo kojomis. Popiežius 
prisiartinęs jį pabučiavo. Kai 
arkivyskupas R. Mahony 
priminė popiežiui, kad pagal nu
statytą tvarkaraštį jie turi vykti 
kitur, tai jis juokais pasakė: 
„Matote, aš turiu viršininką 
arkivyskupą Mahony". 

Vėliau popiežius susitiko su 
1450 komunikacijos — filmų, 
televizijos, radijo ir spaudos — 
vadovais. Savo kalboje pabrėžė, 
kad jų darbo sritis gali būti 
nukreipta gėriui ar blogiui. Baž
nyčia nori, kad jūs žinotumėt, 
jog ji yra su jumis. Jis kvietė 
juos pasirinkti tarnavimą 
gėriui. Su dauguma iš jų 
popiežius pasisveikino asme
niškai. 

Paskutinis tos dienos popie
žiaus pasirodymas buvo kolizie-
juj. Prieš jam atvykstant buvo 
paleista pulkas baltų karvelių, 
simbolizuojančių taiką ir ra
mybę. Popiežius atvyko neper
šaunamu automobiliu, celebra-
vo Mišias, dalino Komuniją pa
rinktiems 100 žmonių. 700 
kunigų ir diakonų dalino 
Komuniją visiems kitiems 
tikintiesiems. Dalis Mišių buvo 
ispanų kalba, nes ispanų kilmės 
žmonės sudaro daugiau negu 
pusę visų beveik 3 milijonų 
katalikų, gyvenančių Los Ange
les mieste ir apylinkėse. Savo 
pamoksle iškėlė, kad turime 
būti geri samariečiai tiems, 
kurie kenčia. Pamaldose daly
vavo 106 tūkstančiai žmonių. 

Susitikimas su Amerikos 
vyskupais 

Rugsėjo 16 d. popiežius ma
lūnsparniu nuvyko į San 
Fernandino misiją, kur misijos 
bažnyčioje meldėsi kartu su 320 
Amerikos vyskupų, o po to 
turėjo su jais kunigų seminarijoj 
uždarą pasitarimą. Išklausęs jų 
nusiskundimų, popiežius 
pasmerkė visus, kurie priešta
rauja Bažnyčios mokslui ir jo 
interpretacijai dėl skyrybų, 
abortų, homoseksualizmo ir mo
terų kunigystės. Dar j is 
pažymėjo, kad moterų rolė 
Bažnyčioje bus diskutuojama 
ateinantį mėnesį vskupų sinode 

Vatikane, bet jis sakė, jog mo
terys nėra pašauktos kunigys
tei. 

Prieš prasidedant popiežiaus 
pasitarimui su Amerikos vys
kupais San Fernando misijoj, 
kaip rašo „Los Angeles Times", 
policijos valdininkai pastebėjo 
atvykusį automobiliu vyskupo 
rūbais vyrą, kuris išlipęs iš 
automobilio, identifikavosi kaip 
lietuvių vuskupas Bal takis 
trumpai buvo klausinėjamas 
susirinkusių žurnalistų, greit 
peržengė barjerą, ati tverusį 
publikos priėjimą ir dingo mi
nioje. Policijai kilo įtarimas, kad 
tas vyras galėjo būti persirengęs 
vyskupo rūbais. Jei jis vysku
pas, tai kodėl j is neatvyko kar
tu su kitais vyskupais autobusu. 
Tik po keleto minučių išsiaiš
kinta, kad jis tikrai yra lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis. Su 
kitais negalėjęs atvažiuoti, nes 
buvo sustojęs parapijoj. 

Katalikų mokykloje 
ir J a p o n ų c e n t r e 

Iš San Fernando popiežius 
Jonas Paulius malūnsparniu 
nuvyko į Nekalto Prasidėjimo 
mokyklą, k u r sus i t i ko su 
prezidentiene Nancy Reagan. 
Čia pasikalbėjo su mokiniais, 
parinktais iš įvairių klasių. Šv. 
Tėvas apdovanojo juos rožiniais, 
vieną davė ir prezidentienei, 
kuri yra presbiterione. Jis ir 
prezidentienė kalbėjo į visus 
mokyklos mokinius, įspėdami 
nevartoti narkotikų, kurie yra 
pražūtingi. Kvietė juos būti 
gerais mokiniais, kuriais galėtų 
visi pasididžiuoti. Prie mokyk
los popiežių sutiko apie 1000 
žmonių. 

Iš čia jis turėjo vykti į Mažąjį 
Tokyo, Japonų kultūros centrą, 
kur susitiko su keturių nekrikš
čioniškų religijų vadais: žydų, 
islamo, budistų ir hindusų, taip 
pat kitais krikščionimis neka-
talikais. Jis sakė, kad sąžinė 
jungia visas pasaulio religijas ir 
jie visi gali kartu siekti taikos, 
teisingumo, asmeniškumo tei
sių. 

Popiežius D o d g e r 
s tad i jone 

Paskutinis popiežiaus viešas 
pasirodymas buvo stadijone. Čia 
buvo įvairių etninių grupių pro
gramos. Programoj dalyvavusi 
filmų aktorė Ann Jilian (Nausė
daitė) keletu žodžių kreipėsi lie
tuviškai į savo tautiečius, nesu
prantantiems paaiškindama, 
kad tai yra lietuvių kalba. 
Popiežius, ce l eb ruodamas 
Mišias, savo pamoksle sakė, kad 

Inž. Ramojus Vaitys paruošia 
laiškus Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjams. 

Kristus nėra tik anglų, airių ar 
ispanų, bet kinų, vietnamiečių 
ir visų k i tų t au tų . Prieš 
Komuniją solistai giedojo 12 
kalbų (lietuviškai A. Polikaitis). 
Sv. Tėvas dalino Komuniją 
šimtui parinktų asmenų, jų 
tarpe ir mūsų poetui Bernardui 
Brazdžioniui, kuris yra apdova
notas „Pro Ecclesia et Pontifice" 
medaliu. Šiose pamaldose daly
vavo apie 300 lietuvių, jų tarpe 
daug jaunimo, mergaitės buvo 
apsirengusios tautiniais dra
bužiais. Iš viso, kaip buvo pra
nešta spaudoje ir televizijoj, 
pamaldose stadijone dalyvavo 
apie 63 tūkstančiai žmonių. 

Televizijos KTLA (5-tas kana
las) perdavė popiežiaus pasto
ral inio vizito eigą 48 vai. 
Religinių ceremonijų prasmę 
aiškino kun. M. Manning. 
P ranešė ju i H. F ishman 
paklausus, kodėl Vatikanas 
neturi diplomatinių ryšių su 
Izraeliu, kun. Manning atsakė, 
kad tokių ryšių neturi ir su 
Jordanu, o taip pat šia proga 
paminėjo ir Lietuvos inkorpo
racijos nepripažinimo faktą. 

Rugsėjo 17 d. rytą popiežius 
buvo išlydėtas į aerodromą. Jis 
asmeniškai atsisveikino visus, 
net policijos valdininkus ir 
lėktuvų linijos tarnautojus ir 
išskrido į Monterey, o iš čia į 
San Francisco. Jis parodė savo 
didelį nuoširdumą ir paprastu
mą, kuris Los Angeles gyven
tojams liks ilgai atmintyje. 

CHIROPRAKTIKŲ TEISĖS 
JAV apylinkės teismo tei

sėja Susan Getzendanner rug
sėjo 25 d. įsakė Amer. Gydytojų 
draugijai AMA pasiųsti savo 
270,000 narių pranešimą, kad 
jiems leidžiama gydyme bendra
darbiauti su chiropraktikais, jų 
studentais ir jų institucijomis. 
Teismas rado. kad gydytojai be 
pagrindo nori sunaikinti chiro-
praktikų profesiją. 

AKMENYS 
AKMENĖLIAI 

AUDRONĖ O. B. 
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Ji mačiusįjį per langą prisėdusi, kvietusi eiti vidun, 

nes per karšta, jis atsikėlęs eiti ir — blinkt parpuolė. 
Aišku, ambulansas, pirmoji pagalba ligoninėje ir 
pamažu paaiškėjo, kad teks daryti daugiau tyrimų. O 
tyrimai nutrenkė. Paaiškėjo, kad nelabasis įsiveisęs 
kepenyse. Buvo duota vos metų malonė vaikščioti ir 
džiaugtis žemišku dangumi ir savo sodybos žavingumu, 
betgi nustebino visus duodama terapija ir jo ištvermė. 
Diena iš dienos gyvenimas eina. Terapijos, kurią 
nesunkiai pakelia, dėka jis jau dvejus metus pragyveno. 

Šį kartą Anita pasiguodė, kad labai jo gaila, taip 
sunykęs, vos 150 svarų belikę, o buvęs geru 190. 
Pasilpęs, negali taip vikriai apie sodybą tvarkytis. O 
jis taip mėgsta, kad viskas būtų tvarkinga, viskas 
nuostabiai savo vietoje, kad nė nereikalingas lapas 
nesiblaškytų vėjo žaidime jų priešgaražy. 

Neskambinu aš jai ir ji mane supranta po vieno 
mudviejų telefono, kai jos vyrelis ėmė kambario 
tolumoje ją pamėgdžioti, kadangi dėl Parkinson jai kar
tais užsikabina žodžiai. Sakiau, jei kada išeina, tegu 
ji paskambina, kai jis ilsisi ar tvarkosi lauke. Taip ji 
kartais ir padaro. O dažniausiai pasikalbame, kai ji 
pamato krautuvėje, kur ir šį kartą ji sužinojo apie mano 
akmenėlių būtinybę ir datą. Skambinusi man esant dar 
pačiame skaudume, o dabar, važiuodama į pamaldas, 
pati sustojusi aplankyti. 

Ji sakosi prie vyrelio savotiškumo jau pripratusi 

ir dėl to nesisieloja. Daug meldžiasi namie ir viskas 
klojasi įmanomai gerai, su visom abiejų ligom ir 
ligelėm. Netoliese gyvena jos sesuo su šeima, bet 
vyresnė už ją, ne ką begalinti padėti, tad manosi juodu 
abu ir dar gana sėkmingai. Neturėjusi kokio labai 
žavingo gyvenimo, nes visą laiką tekę suktis pagal jo 
norus. Ir turtas ir buvusi padėtis neatrodo nei didinga, 
nei palaiminga, iš arčiau pajutus, nors iš šalies rodėsi 
tikrai žavinga. 

Ačiū, Anita. už tokį jautrų aplankymą. Man tiek 
graudulio pasiliko dėl to gerumo varganos širdies. 

Savi kaimynai lietuviai, netgi draugai retkarčiais, 
globojo mano žmogulį pasikviesdami kada vakarienei 
ir dvasinei atramai. Dabar jau telefonu ji nori viską 
sužinoti, kaip su tais akmenėliais buvo... Sakau, kad 
geriau pati teatbėga, tai bus lengviau akivaizdžiai, nei 
man ragelį laikant. Taip ji ir padaro. 

— Ojo-joj! Tai bent pjūvis... — sušunka išvydusi. 
O labai norėjo jį pamatyti, būtinai norėjo pamatyti. 

Dabar apžiūrinėja kiekvieną mazgą, visas smulkias 
kabes (kaip užtrauktuko), buvusią drenažo vietą. 
Viską. Nežinau, kaip ji tai ir pakelia — aš nenorėčiau. 
Su savo dabar jau apsipratau, bet kito tikrai nenorėčiau 
žiūrėti. Man darosi silpna žiūrint į kieno žaizdas. 

Štai ir po visko — nutariame. Dabar tik galutinai 
sugyti, sustiprėti ir vėl gyvenimėlį ridenti per dienas 
su pasitikėjimu ir meile. 

Kiti telefonai, skambėję man esant ligoninėje, da
bar visi tyli, išskiriant dar vieną artimesnę draugišką 
asmenybę, kuri vis neužmiršta pasiteirauti ir 
pradžiuginti ar tai patarimu ar gera mintimi. Dėkinga 
ja i . 

Kol atsižiūriu pašto siuntų žodžius dideliuose linkė
jimuose, eina dienelė po dienelės. Galvoju — gera vėl 
pamažu gyventi, tik reikia išmokti ir prisitaikyti prie 
šitų sveikstančių dienų ir naktelių namuose, kad vis 
būtų rojumi 

Mielasis pamerkia didelį baltą bijūną, vėjo 
nulaužtą, šalia rožių vazoje. Pabūna jis kiek ir ima man 
galvą svaiginti... Kol susigaudžiau kas, jau ir gerai ėmė 
trūkt i oro. Išsitariau atėjusiam paskubomis iš lauko 
manajam, ir jis vargšiukas pasijuto vėl nelaimingas. 

— Nesvarbu, aš pati jį išnešiu, tu nesirūpink. Aš 
t ik taip sau pasakiau, nes tik dabar susivokiau, kad 
gal nuo bijūno galvelė sukasi. 

Jis j au dideliais žingsniais griebia bijūną išnešti, 
o tas ėmė ir pabiro į šimtus lapelių... 

Būtų juokinga, jei neatsirastų skaudumo vargšėje 
širdelėje. Viskas taip jautru mudviem abiems. 

Aplanko dar Elenutė. kurios vyras jau 17 metų 
paraližuotas. Ji jį aprengia, pamaitina, maudo ir viską 
viską kitą atlieka. Jis turėjo kraujo išsiliejimą. Pamažu 
gerėjo, gerėjo, bet visai nepasveiko. Labai jau ji įvargus 
nuo to ilgo ilgo metų riedėjimo vis tuo pačiu keliu, vis 
tais pačiais darbais, vis su tais pačiais sopuliais. 

Visa laimė, kad jis labai geras, tas jos vyrelis. Jis 
esąs vengras. Labai jai geras buvo visuomet, o dabar 
toks invalidas. Mėgsta žmones, mėgsta jis gyvenimą, 
o taip retai kas juos beaplanko. guodėsi ji. 

Susipažinau ją prieš porą metų krautuvėje. Pas mus 
viešėjo viešnia, su kuria buvome nesimačiusios daugelį 
metų. Mudvi krautuvėje taip sau apygarsiai lietuviš
kai persimesdavom besirinkdamos prekes. Prisistatė 
tokia šauni, elegantiška gražuolė, u "'kalbindama mudvi 
irgi lietuviškai. Susipažinome ir ji pažadėjo tuomet mus 
aplankyti . 

Gal dėl vyrelio ilgiau užtruko ir, kai atvažiavo, jau 
mūsų viešnia buvo išvažiavusi, ko naujoji pažįstama 
labai gailėjosi. Manasis po jos pabuvimo palydėjo iki 
automobilio, kur sėdėjo jos paraližuotas vyras. Abudu 
surado daug kalbos, nes, pasirodė, buvo dirbę abu toje 
pat firmoje. Entuziazmo, pasižadėjimų ir visko buvo 
tikrai daug. bet tuo ir baigėsi. 

(Bus daugiau) 

> -
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BOSTONO 23NIOS 
T A U T O S Š V E N T E S 

M I N Ė J I M A S 

M a r t y n o J a n k a u s š a u l i ų 
kuopa Brocktone, t a lk inama 
Lietuvių Bendruomenės vietos 
apylinkės, surengė Tautos šven
tės minėjimą rugsėjo 13 d. J i s 
b u v o dviejų da l ių : Š v e n t o 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
pamaldos už Lietuvą, organiza
cijoms dalyvaujant su vėlia
vomis. Šventės mint imis pa
moksią pasakė klebonas kun. 
P e t r a s Š a k a l y s . Tuoj po 
pamaldų salėje po bažnyčia 
iški lmingas susirinkimas, kurį 
p r a v e d ė M a r t y n o J a n k a u s 
šaulių kuopos pirmininkė Stasė 
Gofensienė. Po klebono kun. 
Pe t ro Šakalio invokacijos j a m e 
kalbėjo Jonas Rūtenis iš Cape 
Codo. įdomų ir gerai paruošta 
montažą atliko Gitą ir Aidas 
Kupčinskai iš Walpole. o pabai
goje giesmę ..Marija, Marija"" 
sugiedojo visi dalyviai. Pro
g rama buvo t rumpa, ta ikl i , 
gerai atl ikta. Naujove padvelkė 
poezijos ir muzikos montažas. 
Kalbėtojo Jono Rūtenio pa
grindinė mintis — Lietuva te
b ė r a gyva, tik mes t u r ime 
šaukt i pasaulį jai pagalbon. 

DAIL. V. SAKALO P A R O D A 

Dail. Vytas Sakalas iš Dor-
chester io yra vienas iš ne
daugelio tų mūsų jaunųjų dai
lininkų, kurie susilaukia vis di
desnio amerikiečių dėmesio ir 
įvertinimo. Praėjusią vasara jis 
su savo kūriniais buvo parink
tas dalyvaut i kolektyvinėje pa
rodoje, vykusioje Art muziejuje 
Brocktone. O nuo rugsėjo 8 d. 
ligi spalio 3 d. jo darbų parcda 
vyks ta ..The West Gallery'" pa
talpose, 542 Colurobus Ave.. 
Bostone. Parodoje išstatyti jo ab
s t rakt in ia i kūriniai — 18 įvai
r a u s dydžio paveikslų iškirpto 
al iuminijaus ir 11 piešinių an t 
popieriaus, viso 29 paveikslai . 
Ypač didelį susidomėjimą kelia 
al iuminiai paveikslai. -Paroda 
galima lankyti nuo antradienio 
iki šeštadienio imtinai nuo 11 
vai. ryto ligi 7 vai. vakaro. 

S V E I K I N I M A I 
„ L A I S V Ė S V A R P U I " 

Tiesioginis ..Laisvės Varpo"" 
uždavinys — visuomeninio ir 
ku l t ū r in io pobūdžio sekma
dieninės radijo programos lie
t u v i ų ir anglu k a l b a . Bet 
nemažiau reikšmingos yra jo 
ša lut inės veiklos šakos — spe
cialios programos anglų kalba 
įvairioms amerikiečių radijo sto
t ims Vasario 16-sios ir Tra
giškųjų birželio įvykių liūdnos 
sukakt ies proga, o ta ip pat kul
tūr in ia i renginiai, kurių j is 
kasmet surengia bent du: vieną 
— pavasarį, o kitą — rudenį. Tai 
aukštai vertina ne tik vietos lie
tuvia i , bet ir bendrinės mūsų 
organizacijos. 

Rugsėjo 20 d. įvykusio ..Lais
vės Varpo'' 57-to koncerto proga 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
min inkas dr. Jonas Valait is 
savo sveikinime rašo: „Jūsų 
vedama lietuviškoji radijo pro
g r a m a yra nepaprastai didelės 
reikšmės išeivijos lietuviams ir 
apskritai Lietuvos reikalams. Ir 
ta reikšmė nuolat didėja, nes di
dėjant mūsų išeivių amžiui, 
j iems darosi lengviau lietuviškų 
informacijų klausytis, kaip j a s 
skaityt : . Todė! Jūsų taip didelį 
patr iot ini pasitarnavimą mūsų 
tau ta i Amerikos Lietuvių Tary
ba labai vertina ir šia proga 
reiškia padėką, kad J ū s randa
t e ga l imybės pagars in t i i r 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa
s tangas mūsų tautos laisvei at
gaut i . Jūsų pastangos ugdyti 
patr iot inę dvasią ir ryžtą kovos 

del pavergtos Lietuvos išlaisvi
nimo ras garbingą vietą mūsų 
išeivijos istorijoje. Sėkmės Jūsų 
ateities darbuose". 

Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninko Povilo Kiliaus ir valdybos 
pirmininkės Marijos Remienės 
pasirašytame sveikinime skai
tome: „Džiaugiamės ,Laisvės 
Varpo ' g y v a s t i n g u m u ir jo 
vedėjo Petro Viščinio iš tverme. 
Ruošiami l ietuviškos dainos 
k o n c e r t a i p r i s i d e d a p r i e 
vokalinės kul tūros ugdymo, o 
radijo bangomis pask le i s t a s 
lietuviškas žodis maloniai ku
tena tautiečių širdis". 

O Lietuvių Bendruomenės 
Kra š to va ldybos v icepi rmi
ninkas Bronius Juodelis savo 
sveikinimą baigia: ,,LB Krašto 
valdyba Jūsų darbus lietuvybės 
palaikymui radijo bangomis ir 
Jūsų pastangas priartinti Lietu
vai laisvės d ienas didžiai ver
tina ir linki J u m s kuo geriau
sios sėkmės ateityje". 

N A U J A R A D I J O 
P R O G R A M A ? 

Mirus Valent inai ir Steponui 
Minkams, paskut inė jų radijo 
programa buvo gegužės 10 d. 
J i e m s n e p a l i k u s nei pava
duotojų, nei jokių nurodymų, 
reikalas pakibo ore. K a i kam 
atrodė, kad vienu ar k i t u būdu 
reikėtų programą atgaivint i . 
Tuo re iklau s u š a u k t a m e pasi
tar ime dauguma pasisakė, kad 
nėra prasmės rūpint is nusto
jusia veikti programa, o galima 
galvoti tik apie naujos steigimą, 
ypač skirtos jaunimui. Je i tokios 
neįmanoma suorganizuoti , ta i 
verčiau reikėtų stiprinti ir plėsti 
sėkmingai veikiančią ..Laisvės 
Varpo" programą, kuri j au art i 
15 m e t ų i e š k o j a u n e s n i ų 
asmenų, galinčių padėti dabar
tinei jo vadovybei ar ją pakeis
ti. Tai ypač ak tua lu , kai jo stei
gėją ir ligšiolinį vedėją j au sle
gia 75-rių metu našta. 

Neseniai įvykusiame antrame 
tuo re ika lu p a s i t a r i m e lyg 
vyravo nuomonė, kad Bostono ir 
a p y l i n k ė s l i e t u v i a m s b ū t u 
reikalinga antroji radijo pro
grama. Manoma, kad tokios pro
gramos suorganizavimui galima 
būtų susi laukt i kai kur ių orga
nizacijų net didesnės finansinės 
paramos. Bet neaišku, kokio po
būdžio būtų naujoji programa: 
tokia, kaip buvo Minku. panaši 
į ..Laisvės Varpo'" programą, 
skirta j aun imui ar d a r kokia 
nors kitokia, o taip pa t , kieno 
vardu ji veiktų — kurios nors or
ganizacijos ar būtų įregistruota, 
kaip juridinis vienetas . 

Šiuos ir ki tus r iekalus išsiaiš
kinti pavesta Česlovui Kiliuliui. 
Gintarui Čepui ir Vytautui Jur-
gėlai. Šiuo me tu tokiai pro
gramai laika galima būtų gauti 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto to
je radijo stotyje, iš kurios veikė 
Minkų radijo programa. Už 
kiekvieną programą reikėtų ra
dijo stočiai mokėti po 150 dol. ar 
daug iau . Naujos p rogramos 
reikalais daugiausia rūpinasi 
Česlovas Kiliulis . 

I a n t r ą p a s i t a r i m ą š iuo 
reikalu nebuvo kviestas ..Lais
vės Varpas" , tad jo vedėjas 
Petras Viščinis rugsėjo 20 d. 
laidoje pakartojo pi rmame pasi
tarime savo pareikštą nuomonę, 
pagal kur ia Bostono ir apylin
kės lietuviams reikalinga radijo 
p rograma, s k i r t a j a u n i m u i . 
Tokią programą „Laisvės Var
pas" stengėsi per visą savo 
veikla suorganizuoti, bet tai jam 
nepasisekė. Tuo t ikslu buvo 
įvestas skyrius vaikams, vėliau 
— jaunimui , tačiau nei jau
nimas, nei jo organizacijų va
dovybės į darbą neisitraukė. Jei 
dabar tokia programa būtų rim
tai organizuojama, tai „Laisvės 
V a r p a s " p a d ė t ų ja i v i sa i s 
galimais būdais . 

CLASSIFIED GUIDE 

Los Angeles Dramos sambūris po sėkmingo Putino „Valdovo" pastatymo. 

S Ė K M I N G A S K O N C E R T A S R E T A TEATRO ŠVENTĖ 

Rugsėjo 20 d. So Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje įvykęs „Laisvės Varpo" 
57-tas koncer tas buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais. Nepaisant 
didelio l ie taus , į jį susir inko ar
t i 250 Bostono ir apyl inkės lie
tuvių, užpi ldydami erdvią salę, 
kas r e t a i d a b a r j a u a t s i t inka . 
Programą a t l iko Los Angeles 
vyrų kva r t e t a s su komp. pianis
te Raimonda Apeikyte , susi
l aukdami publ ikos labai šilto 
pr iėmimo ir ka r š tų aplodis
mentų. K v a r t e t a s išsiskyrė iš 
kitų da inos kolektyvų tuo, kad 
programą a t l iko ne s ta t i ška i , 
bet vaidybiškai. kas publikai la
bai pa t iko . Ta i a išk ia i režisie
r iaus Pe t ro Maželio nuopelnas. 
Kvarte to programą sudarė leng
vesnės muzikos l ietuvių kompo
zitorių kū r in i a i , išskyrus J . 
B r a h m s o s u k u r t ą valsą. O 
k o m p . p i a n i s t ė R a i m o n d a 
Apeikyte paskambino p ianinu 
Balio Dvar iono „Čiuožykloje", 
Giedros Gudausk ienės „Holly-
wood" ir B. Al len „ C u m a n a " . 
Del prastoko pianino ji negalėjo 
p a s k a m b i n t i G i e d r o s Gu
dauskienės ..Žemės drebėjimo", 
įrašyto į koncer to programos 
k n y g u t ę . V i s i p r o g r a m o s 
atlikėjai apdovanoti gėlėmis. Po 
koncerto savo padėkoje „Laisvės 
Varpo"" vedėjas Pe t r a s Viščinis 
iškėlė kvar te t ą pavyzdžiu, kaip 
reikia ir ga l ima rūpin t i s gyvo
sios l ietuvybės iš la ikymu, stip
r in imu ir ugdymu. Tai šaunūs 
vyrai , s u p r a n t a n t y s lietuvio 
išeivio paskir t į . J i e stengiasi ją 
at l ikt i su kaupu , ruošdami lie
tuviškų dainų reper tuarą ir su 
juo lankydami net tol imiausias 
l ietuvių kolonijas įvairiuose 
kont inentuose , kad išvarginta 
l ietuvių dvasia svetimoje ap
linkoje būtų ga iv inama mūsų 
t au t inės kūrybos gražiais žie
dais. O dėl komp. Raimondos 
Apeikytės a t l ik tų kūr inių pia
ninu j is pabrėžė, jog jos skambi
nimas ne tobulu in s t rumen tu 
įrodė, kad skambin imo meną 
apsprendžia ne ins t rumen tas , 
bet at l ikėjas. Komp. Raimonda 
Apeikyte m e n k u ins t rumen tu 
at l iko p a s i r i n k t u s kūr in ius ge
r iau, negu ki t i ger iausiu in
s t rumentu tai įstengia padaryti. 

Po koncerto d a r ilgai svečiai 
iš tolimosios Californijos ben
dravo su Bostono ir apylinkės 
l ie tuviais , bendra i visi dainuo
dami, vaišindamiesi, šnekučiuo
damiesi , nag r inėdami įvairias 
a k t u a l i a s l i e t u v i š k a s pro
blemas . Vaišes parūpino Ona 
E i k i n i e n ė s u s a v o t a l k i 
n inkėmis . Tai buvo puiki kul
tūr inė a tga iva . Joje pasidžiaug
t a komp. Raimondos Apeikytės 
laimėjimu „Margučio" paskelb 
to l ie tuviškos da inos konkurso, 
pasve ik inan t ją ta proga ir 
suke l i an t dideles ovacijas. 

įvykęs koncer tas — tai dar 
vienas gražus žiedas „Laisvės 
Varpo" šakotoje veikloje. 

P . V. 

Spalio 18-oji yra didelė ir reta 
lietuviškojo teatro šventė Bos
tono ir apylinkės lietuviams. 
Tautinės sąjungos Bostono sky
riaus pakviestas, tą dieną iš toli
mosios Californijos atvyksta Los 
Angeles lietuvių dramos sam
būris su meno vadovu ir režisie
riumi akt. Petru Maželiu. Sam
b ū r i s suvaid ins Vinco 
Mykola ič io-Put ino i s t o r i nę 
dramą ..Valdovas". Vaidinimas 
vyks spalio 18 d. 2 vai. p.p. 
Thomas Park High School salėje 
So. Bostone, kur anksč iau 
vykdavo visi didesnieji lietuvių 
vaidinimai. * 

Los Angeles lietuvių dramos 
sambūris veikia jau 33-čiuosius 
metus . Nuo 1984 m. j a m vado
vauja akt . Pet ras Maželis, 
a n k s č i a u buvęs Clevelando 
„Vaidi los" teatro meno va
dovas, režisierius, dekoratorius 
ir kostiumų kūrėjas. J o paruoš
t a s Vinco Mykolaičio-Putino 
dramos „Valdovas" vaidinimas 
pernai du kartūs buvo parody
t a s Los Angeles lietuviams, o 
lapkričio 30 d. Chicagoje vyku
s iame septintajame teatro fes
tivalyje pripažintas geriausiu 
vaidinimu. Šiemet gegužės 2 d. 
vaidinimas dideliu pasisekimu 
a t l ik tas New Yorke, o lapkričio 
7 d. bus atliktas Clevelande. Tai 
vienintelis lietuviškas teatras, 
l ankant i s kitus lietuvių tel
kinius , nugalėdamas didelių 
nuotoliu sunkumus ir nuovargį. 

Vaidinimas ..Valdovas" yra 
5-kių veiksmų 6-šių paveikslų 
istorinė dramS, vaizduojanti 
senovės Lietuvos genčių kovas. 

RENGINIAI 

Spa l i o 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus katedroje — Mišios, 
aukojamos kardinolo Bernard 
Law, minint Lietuvos krikšto 
sukaktį . Mišių metu giedos sol. 
M a r y t ė B i z i n k a u s k a i t ė . o 
vargonais gros dr. Vytenis 
Vasyliūnas. 

Spa l io 4 d. 6 vai. vakaro Lan
t aną restorane Randolphe ban
k e t a s , kur iame m e n i n ę 
programą atliks sol. Marytė 
B i z i n k a u s k a i t ė i r sol. 
Benediktas Povilavičius, akom 
panuojami komp. Jeronimo Ka 
činsko. Banketą rengia Lietuvos 
kr ikšto minėjimo komitetas. 

S p a l i o 10-12 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
Lituanistikos Instituto suva
žiavimas su paskaitomis visuo
menei . 

Spa l io 11 d. 3 vai. po pietų 
Firs t & Second Church audi
torijoje Vytenio Vasyl iūno 
vargonų koncertas, rengiamas 
Lietuvos krikšto komiteto. 

Spal io 25 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita „Lietuvos 
bažnyčių ir varpiniu tipologija" 
rengiama Lietuvos krikšto mi 
nėjimo komiteto. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

L a p k r i č i o 1 d. 3 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje rengiamas 
metinis draugijos banketas su 
menine programa. Bankete bus 
pagerbta Monika Plevokienė. 

L a p k r i č i o 7 d. 6:30 vai. 
vakaro (Sandaros salėje, 30 In
tervale) Brocktone m e t i n i s 
Balfo 72 skyriaus banketas . 

L a p k r i č i o 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
tradicinis rudens pobūvis. 

L a p k r i č i o 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūr io 50 metų veiklos 
minėjimas. 

G r u o d ž i o 19 d. Šv. Pet ro lie
tuvių parapijos salėje So. Bosto
ne tradicinė Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė. 

JVHSCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

i 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 ' 
r*^ —i = , ršp 

iO°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit uir 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

S mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INC0ME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

77S-2233 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95 th Street 

Tel . — GA 4-8654 

CHICAGOS 
LIETUVIŲ MOTERŲ 

REKOLEKCIJOS 
Kun. dr. Valdemaras Cuku-

ras. Pu tnamo seselių kapelio
nas, moters dvasini pasaulį ne 
tik teoretiškai, bet ir praktiškai 
s u p r a n t a n t i s ir j a u č i a n t i s , 
atvyksta į Chicagą spalio pra 
džioje pravesti Chicagos apylin
kių l ietuvėms moterims, jau 
daugiau negu 30 metų ruo
šiamas uždaras rekolekcijas. 

Šiais metais spalio 2-4 die
nomis jos v y k s F u l l e r t o n 
Cenacle rekolekcijų namuose, 
netoli nuo Chicagos miesto cen
tro. Namai yra pastatyti , kad 
būtų galima ramioje ir patogioje 
seselių globoje praleisti kelias 
susikaupimo dienas a r savai
tes. Didesnė seselių dalis turi 
laipsnius teologijoje, teoretinį 
pasiruošimą suprasti žmogaus 
dvasinę dinamiką; šios seselės 
turi patyr imą vadovauti ir pa
tarti toms, kurios nori arčiau 
suprasti kas iš tikrųjų padaro 
žmogų laimingu ir kitam laime 
nešančiu. 

Kiek pažįstame kun. Cukura 
iš jo pasisakymų spaudoje, gir 
dėtų pasisakymu, jis įžvelgia 
žmogaus dvasinį vystymąsi, jo 
krikščionybės pareigas sau ir 
artimui, pagal Bažnyčios moky
mą. Todėl tikimasi, kad čikagie-
tės susidomės tuo savaitgaliu ir 
pašves jį pabuvojimui su Vieš
pačiu, pasikalbėjmui su Juo, va
dovaujant kun. dr. V. Cukuru i . 

Informuotis ar registruotis 
p - s E . Daugirdienę. 476-7399 
arba A. P r a p u o l e n y t ę — 
863 1 769. 

A p 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bcnded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. ' 
Vytautas Taras 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apyiinkėj. mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

ML 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

OPPORTUNITIES 

IRON WORKS — lt structural & or
namentai. EJt. 41 years, good 
business, owntr retiring. Call. Mon. 

Thurs. 7:30 to 3:30. 
776-8824 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lernc.nte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Unas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskiene 
Neapmokamai įkamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 „ 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais, čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

Architektūrinių ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. Meti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $2250. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24.00 

Vilniaus arkivyskupija II 

juteis«u*«o* 

J U R G I S G L I A U D Ą 

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

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

Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd St., 

Originalumas yra galvojimas 
sau pačiam, o ne galvojimas 
kitaip nė kiti 

Sir J. Fitzjames Stephen 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Laučka ir A. DantaHė 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi-

• mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 VV. 63rd Str . , 
Ch icago, IL 60629 

/ t 



„Draugo" bankete rugsėjo 27 d. su meninc.humoristinę.programą.atlikusiu akt. Vitalių Žukausku. 
Iš kairės: žurn. Antanas Juodvalkis, „Draugo" renginių komiteto pirmininke Marija Remienė, 
akt. Vitalis Žukauskas, „Darbininko" redaktorius, renginių komiteto narė Birutė Jasaitienė ir 
Lietuvių Fondo garbės narys dr. Antanas Razma. N'uotr. V. Rimšelio 

KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Š.m. rugsėjo mėn. 12-13 d. jau 
aštuonioliktą kartą Klaipėdos 
vokiečiai susirinko „broliš
kame" Mannheimo mieste. Mat 
Klaipėda ir Mannheimas „susi
giminiavo" jau pirmo pasauli
nio karo metu, kada 1914 m. 
mūsų uostamiestis buvo trum
pai caristinės armijos okupuotas 
ir nualintas. Mannheimas tuoj 
pat atskubėjo su materialine pa
rama, neužmiršdamas taip pat 
klaipėdiečių ir po antro pasauli-

* nio karo apgyvendindamas 
" jame keletą šimtų pabėgėlių 
- šeimų ne t ik pačiame mieste, 
; bet taip pat ir jo apylinkėse. 

S k a i t a n t vietos d i en raš t į 
„Mannheimer Morgen" labai 

- dažnai mirties pranešimuose bei 
užuojautose randamos Klaipė
dos krašto lietuviškos pavardės, 
savaime aišku, jau su „nutrupė
jusiomis" lietuviškomis galūnė
mis. 

Šie Klaipėdos vokiečių suva-
. žiavimai vyksta kas dveji metai. 

Anksčiau šiuos suvažiavimus 
labai gerai ir su didele doze 
propagandos (pirm. H. Preusso 
dėka) skelbdavo vietos dien
raštis talpindamas bent 3-4 di
desnius p r aneš imus , pasi
kalbėjimus su valdybos nariais, 
straipsniais, pačią suvažiavimo 
programą. Šiemet pasitenkinta 
vienu trumpu pranešimu bei 
įvykusio suvažiavimo straips
niu, patalpinant nuotrauką. 

Kiekvieną Klaipėdos vokiečių 
suvažiavimą globoja miesto 
taryba, paskirdama ne t ik fi
nansinę paramą, bet taip pat 
nemokamai suvažiavimui už
leisdama puikią Rosengar-
ten koncertinę salę. Prieš tokį 
klaipėdiečių favorizavimą griež
tai pasipriešino „žaliųjų" parti

jos atstovai, pareikšdami, kad 
jie nesutinka salės sceną pavers
ti revanšistine estrada, nes 
klaipėdiečiai reikalauja istoriš
kai nepasiekiamų sienų. „Mė
mei" — sako žalieji — šiandieną 
vadinasi Klaipėda ir ji priklau
so sovietams. Taip pat jie reika
lavo nutraukti abiejų miestų 
susibroliavimą. 

Nežiūrint „žaliųjų" protestų, 
atrodo klaipėdiečiai tą paramą 
gavo, nes numatytą programą 
jie pilnai įvykdė. Ją pradėjo 
šeštadienį, padėdami vainiką 
prie Klaipėdos paminklo, vėliau 
parodydami pagal H. Suder-
mano romaną susuktą filmą 
„Die Reise nach Tilsit" — 
„Kelionė į Tilžę". (Tai nacių 
laikais susuktas filmas, kur 
maž l i e tuvės Magdės vietą 
užėmė lenkė Vasilevska! — 
K.B.). Po pietų keli mėgėjai ak
toriai atliko literatūrinę dalį, 
paskaitydami Klaipėdos vokie
čių rašytojų kūrinius. Šeštadie
nis buvo užbaigtas pobūviu, ma
tan t tarp žilagalvių ir kiek 
jaunimo. 

Sekmadienio pamaldos buvo 
skiriamos Lauksargių (vokiečiai 
vadina Laugszargen) bažnyčios 
šimtajam jubiliejui atžymėti bei 
iškilmingai akademijai-koncer-
tui reprezentacinėje Mannhei
mo salėje. 

Manding, šį kartą akademi
joje nesimatė stipraus šovinis
tinio atspalvio, nesimatė ir 
aukštesnių valdžios pareigūnų 
— kalbėtojų. Jų lūpose dau
giausia skambėjo kitų kraštų 
vokiečių pabėgėlių priimtas šū
kis — žygiuojame bendrame 
kelyje į suvienytą Europą! 
Tiesa, išstatytoje parodoje ma
tėsi senų vokiškų laikraščių ten

dencingi ir gal net priešlietuviš-
ki straipsniai, įvairi propa
gandinė medžiaga iš „Heydek-
rug", „Pogegen" ir 1.1. 

Be Vakarų Vokietijoje gyve
nančių Klaipėdos vokiečių (jie 
daugiausia susitelkę šiaurėje) 
matėsi svečių iš JAV, Austra
lijos, Kanados. Vaizbūnai par
davinėjo gan aukšta kaina gin
tarą ir propagandinius Klaipė
dos krašto leidinius. 

Klaipėdos vokiečiai yra įsi
jungę į Rytprūsių (Landsmann-
schaft Ostpreussen) organiza
ciją, o jų pirm. pareigas jau eilę 
metų eina H. Preuss. 

f\^j midlcind Fcdercil 
• M H r Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EOC 
UWIWU9* 
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ATĖMĖ DIPLOMĄ 

JAV apeliacinis teismas nu
sprendė, kad Michigano uni
versitetas teisėtai atšaukė 
vienam jo abiturientui magistro 
laipsnį, profesorių komisijai nu
stačius, kad šis studentas falsi
fikavęs duomenis savo tezėje. 
Apeliacinis teismas nuneigė 
žemesnio teismo sprendimą, 
sakydamas, kad studentas 
Wilson Crook III neturėjęs tei
sės į geologijos magistro laips
nį, kuris jam buvo suteiktas 
1977 m. Universitetų regentų 
taryba magistrą atšaukė 1978 
m., profesorių komisijai radus, 
jog Crook sufabrikavęs duo
menis savo tezėje apie naują 
mineralą, kurį jis sakosi atra
dęs. Šis mineralas, kurį Crook 
pavadinęs „texasite", iš tikrųjų l 

buvęs ne gamtoje rastas, o sin-
tet inis , pagal komisijos 
nuosprendį. 

Crook tačiau laiko, kad uni
versitetas neturėjęs teisės 
atšaukti magistro, neištyręs 
klausimo teisme, kur Crook 
galėtų pasiaiškinti. Tačiau šis 
6-tasis JAV apeliacinis trijų tei
sėju teismas nusprendė, kad 
magistro a tšaukimui ne
reikalingas teismas, jei dip
lomas atšaukiamas dėl suklas
toto diplominio darbo. 

A.tA. 
ALFONSAS PATALAUSKAS 

Gyveno Detroit, Michigan. 
Mirė 1987 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Utenos apskrityje, Garnelių kaime. 

Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko nuliūdime žmona Valerija; podukra Dalia su 

šeima; posūnis Viktoras su šeima; brolis ir sesuo su šeimomis 
Lietuvoje bei daug kitų giminių, artimųjų ir pažįstamų 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Buvęs Lietuvos Kariuomenės karininkas, priklausė Ramo-
vėnams, Tautinei sąjungai. Tautos Fondui ir Balfo 76 skyriui. 

Kūnas buvo pašarvotas Vai. S. Bauža koplyčioje, 1930 25 
St., Detroit, Michigan. 

Po gedulingų šv. Mišių Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje rugsėjo 30 d. buvo palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus pasimelsti už velionio sielą. 

Nuliūdę žmona, podukra ir posūnis su šeimomis. 
Laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Tel. 

313-554-1275. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. rugsėjo mėn. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

GENOVAITĖ MISIŪNIENĖ 
Po sunkios ligos mirė 1987 m. rugpjūčio 21 d., Seattle ir 

buvo palaidota rugpjūčio 29 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

širdinga, dėkojame dalyvavusiems šermenyse ir laido
tuvėse bei visiems, kurie žodžiu, raštu ir spaudoje pareiškė 
užuojautą mūsų liūdesio valandoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozui Juozevičiui už 
sukalbėjimą rožančiaus koplyčioje ir kun. Vito Mikolaičiui 
už gedulingų šv Mišių atlaikymą. 

Dėkojame aukojusiems šv. Mišioms ir Lietuvos Dukterų 
draugijai. Taip pat dėkojame karstnešiams ir laidotuvių direk
toriui D. Petkui už rūpestingą patarnavimą. Ypatinga padėka 
Lietuvos Dukterų draugijos narėms Seattle ir Chicagoje už 
suteiktą paguodą bei praktišką pagalbą skausmo valandoje. 

Mūsų padėka visiems, kurie teikėsi velionę kokiu nors 
būdu prisiminti. 

Nuliūdę: podukra Virginia Misiūnaitė-Skotte ir 
posūnis Romas Misiūnas su šeimomis. 

Brangiai mamytei 

A.tA. 
APOLONIJAI PUŠINSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame JUZELEI ir VIK
TORUI ŠIMAIČIAMS. 

Zita ir Benas Dapkai 
Stasė ir Antanas Leikai 
Vlada ir Bronius Zemliauskai 

A.tA. 
JONUI GUMBARAGIUI 

mirus, žmoną ELIZABETH, dukrą RŪTĄ, sūnų 
EIMUTI su šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia. 

Gustonių mokyklos buvę mokiniai: 
Petras ir Irena Beinorauskai 
Vacys ir Bronė Rutkauskai 
Vladas ir Elena Paliulioniai 
Juozas Lukoševičius 

A.tA. 
ADAI AUSIEJIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui PETRUI, 
sūnui LINUI su šeima, dukrai RITAI, anūkėms ir kar
tu liūdime. 

LB Cape Cod apylinkės 
valdyba ir nariai 

A.tA. 
ANTANUI POŠKAI 

mirus, žmonai MARIJAI, sūnums ROLANDUI, 
DOVYDUI, dukrai ANTONETAI bei jų šeimoms, 
broliui JUOZUI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Rockfordo lietuviai 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS 

LEMBERTAS 

1987 metais lapkričio 29 dieną sueina 20 metų nuo mano 
brangaus mylimo gyvenimo draugo mirties. Tas išsiskyrimas 
neužmirštamas, paliko mano sieloj gyvą ir neišdildomą 
skausmą. Meldžiuosi už jį, prašau ir draugus pasimelsti. Šv. 
Mišios Los Angeles ir Kennebunkport Maine. 

Los Angeles, Calif. ruošiama 
AKADEMIJA, 

„Tau, Sesute" dainos autoriui prisiminti, kuri įvyks 1987 
m. spalio 11 ei., 12 vai., Šv. Kazimiero parapijos salėje. Pro
gramą išpildys įvairūs menininkai Prano Lemberto kūrybą. 

Ruošia: žmona ir sūnus su šeima. 

A.tA. 
EDUARDUI VASILIAUSKUI 

mirus, jos mylimą žmoną, mūsų draugijos narę , sesę 
BRONISLAVĄ ir jos sūnus PETRĄ ir EDUARDĄ 
nuoširdžiai užjaučiame. Teduoda Dievas jums stipry
bės jūsų didžiame skausme. 

Lietuvos Dukterų draugija 
Detroito skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage A v e n u e 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h \ v e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

V A S A I T I S - B L T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
1446 South 5()th Avenue 

Cicero , I l l inois 
Te le fonas - 6 5 2 - 1 0 0 3 

> • 



DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

x Marytės Bizinkauskai-
tės, Toronto operos solistės, 
koncertas jau čia pat, tad iš 
anksto apsirūpinkite bilietais, 
kuriuos jau gal ima gauti 
Yaznelių prekyboje. Marytė yra 
trečios kartos lietuvaite, jauna 
ir daug žadanti solistė. Kon
certas bus spalio 18 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Koncertą rengia Vasario 16 
gimnazijos rėmimo centrinis 
komitetas. 

x Gyvoji Lietuva bus ro
doma ateinantį penktadienį, 
spalio 2 d., 7:30 vak. vak. vaka
ronėje Jaunimo centre. Vaka
ronėje bus rodomas ok. Lie
tuvoje susuktas filmas apie 
Plungę ir Žemaičių Kalvarijos 
atlaidus bei Kalnų procesiją. 
Įvadą padarys poetas Kazys 
Bradūnas. 

x Teresė ir Edua rdas Mei-
lai iš Worcesterio, Mass., su 
sūneliu ir Teresės motina Genė 
Gaidelienė iš Omahos. Nebr.. 
lankėsi Chicagoje. Ta proga jie 
visi aplanke ..Draugą". įsigijo 
naujų leidinių. Teresė Meilu-
viene yra nuolatinė ..Draugo" 
bendradarbė. Ed. Meilus Wor-
cestery veda lietuvišką radijo 
valandėlę, kuria visos tos 
apylinkės lietuviai yra labai 
patenkinti. Rugsėjo 28 dieną jie 
išvyko namo. 

x „Aušros Var tų" tunto 
vyr. skautės , planuojančios 
vykti į spalio 9-12 d. Beaumont. 
Ohio. vyksiantį vyr. skaučių ir 
sk. vyčių suvažiavimą, betarpiš
kai registruojasi pas savo 
tunt ininkę ps. fil. Svajonę 
Kerelytę. 

x T r y s j a u n i v y r a i R. 
Underys. Vaid. Vaičiūnas ir 
Edis Norkus iš Toronto sudaro 
Toronto ..Serenadą". Pritariant 
gitaroms ir akordeonams jie dai
nuos ..Ateities" žurnalo vakare 
spalio 31 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Bilietai jau dabar 
gaunami pas platintojus. 

x A. a. dailininko Algirdo 
Kurausko mirties metinėse, už 
jo sielą šv. Mišios bus auko
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje šį 
šeštadieni, spalio 3 d.. 9:30 vai. 
ryto. Prašome gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti velionį 
savo maldose. 

Liūdintys žmona, duktė 
su šeima, sūnus ir podukra 

(sk.) 

x Laikraščio „Sandaros" 
gegužinė įvyks šį sekmadienį, 
spalio 4 diena. Šaulių namuose. 
2417 W. 43rd St. Šokiams gros 
Gintaro orkestras. Pradžia 12 
vai. Kviečiame visus dalyvauti. 

(sk.) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

x Kr. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos pradeda nau
jus mokslo metus šį šeštadienį, 
t.y. spalio 3 d., 9 vai. ryto. Jei
gu Chicagos valdiškų mokyklų 
mokytojai toliau tęs streiką. Kr. 
Donelaičio mokiniai renkasi 
pamokoms į Lietuvių liuteronų 
evangelikų „Tėviškės" parapi
jos patalpas 6641 So. Troy, Chi
cago. 111. (įėjimas iš šono). Pa
mokos baigsis 12 vai. Ta proga 
bus galima mokykloje įsigyti va
dovėlius bei užregistruoti nau
jus mokinius. Streikui pasibai
gus, pamokos vyks Mckay mo
kyklos patalpose 16901 So. Fair-
field Ave.) nuo 9 vai. iki 1 vai. 
p.p. 

x Lauros Vaičekauskaitės 
kūriniu — „Mummy" drabužiu 
bus pradėta Putnamo seselių 
rėmėjų rengiama madų paroda 
spalio 11 d. Jaunimo centre. 
Pakvietimai gaunami Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Alvudo savaitinio pažmo-
nio Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį nebus — visi minėsime 
kompozitorių Šimkų. 

x Chicagos skautininkų,-
kių Ramovė spalio 16 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre rengia 
istorinę vakaronę Istorikė Rasa 
Mažeikaitė iš Kanados kalbės 
apie Lietuvos Did. kunigaikštį 
Algirdą ir jo santykius su Rytų 
ir Vakarų krikščionimis. Su 
jaunąja mokslininke vakaronės 
dalyvius supažindins istorikė 
dr. Vanda Sruogienė. 

x „Margutis" kviečia at
silankyti i muz St. Šimkaus gi
mimo 100 metų minėjimą-kon
certą šį sekmadieni, spalio 4 d., 
3 vai. p.p. vyksiantį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Po 
koncerto — bendros vaišės Jau
nimo centro kavinėje. 

x Chicagos skautininkių 
draugovės pirma poatostoginė 
sueiga šaukiama pirmadienį, 
spalio 5 d., 7 vai. vak. pas v.s. 
Grasiliją Meiluvienę. Visos 
skautininkės kviečiamos daly
vauti ir įsijungti skautininkių 
draugovės veiklon. 

x Patikslinimas. ..Draugo" 
rugsėjo 28 d. laidoje, aprašant 
„Draugo" banketą, per klaidą 
buvo praleista renginių komite
to pirmininkės Marijos Reinie
nės, kuri banketo programą 
atidarė, pavardė. Už klaidą 
atsiprašome. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 77fM)800 
Kasdien 9—6 vai. vak 

iv-štadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 1K-2 
Hinsdale. II. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Pagerbkime Lietuvių 
Fondo pradininkus, kurie 
laiku sudarė planus lietuvybės 
egzistencijos pratęsimui. Jų 
toks pagerbimas įvyks spalio 31 
d. Martiniąue pokylių salėje. 
Bilietus prašoma įsigyti L.F. 
raštinėje. 3001 W. 59th St.. Chi
cago, 111. 60629. 

(sk.) 

x Pas i l inksmins i te Lie
tuvos Dukterų ruošiamam 
baliuje spalio 10, Jaun. centro 
didž. salėje. Ą. Stelmoko 
muzikai palydint! Išgirsit solis
tų M. ir V. Momkų ir muz. D. 
Lapinsko atliekamą programą, 
gardžiuositės puikia vakariene, 
išbandysite savo laimę. Pra
šome atnešti fantų j raštinę 
2735 W. 71 g-vė. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Planuokite jau dabar da
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, 111. 60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

x J a u n i m o sąjungos susi
rinkimas Chicagoje šaukia
mas sekmadienį, spalio 4 d., 11 
vai. ryto Lietuvių Bendruo
menės būstinėje Jaunimo cen
tre. Plačiai bus diskutuojama 
apie Australijoje vyksiantį pa
saulio Lie tuvių jaunimo 
kongresą. Visas Chicagos ir 
apylinkių lietuviškasis jau
nimas kviečiamas susirinkime 
dalyvauti. 

x Širdies a t akos reikalai — 
670 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadienį 8:30 v.v. Braz
džioniu radijo pusvalandžio 
metu. 

x E. J o n u š a s , Omaha, Ne-
braska, nuoširdi ir didelė 
„Draugo" rėmėja, grąžino 
laimėjimų šakneles su 87 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Adv. A l g i r d a s Os t i s , 
Hinsdale, 111., Rimas ir Roma 
Česoniai, Maneeta, Ga., Vytas 
Arnauskas, Omaha. Nebraska, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Petras Žolynas, Chicago, 
111., Z. Lirgameris, Kenosha, 
Wisc., Eug. Nasvytis, North-
brook. 111., Bernice Banėnas. 
Philadelphia, Pa., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 15 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Alicia Ruibys, Palos 
Hts., 111., dr. Kęstutis Keblys, 
Baton Rouge, La., A. Lands
bergis, Upper Marlboro, Ma., 
Lina Žiedonytė, Washington, 
D.C., grąžino laimėjimų šak
neles su 10 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. 

x Povilas Kilius, Palos Hts., 
111.. Lietuvių Fondo tarybos pir
mininkas, grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka, ses. M. 
Rita, Putnam, Conn.. atsiuntė 8 
dol., Kazys Gaižutis, Euclid, 
Ohio. — 7 dol. visiems tariame 
ačiū. 

x J o n a s ir Ada J u š k a i , V. 
Oberlingas, Helen Blankus, 
Ona Gradeikis, Peter Juodikis, 
A. Vitkūnas, visi iš Chicagos, V. 
Linartas. Harbert. Mich., Jonas 
Vaitkus, Hyatteville, Md.. Lud-
vvig Špokas. Woodhaven. N.Y., 
A. Biveinis. Cambridge, Ont., 
Kanada. M. Ponkaitis. Phila
delphia, Pa., Bronius Kovas, 
Norvvood, Mass., Salome Smai-
žys, Hot Springs, Ark., A. 
Mingėla, Hami l ton , Ont. , 
Kanada, B. Matulevičius, To
ronto, Kanada, B. K. Žutautas, 
Toronto, Kanada, P. Abromai
tis, Lemont, 111., Marija Paugys, 
Melrose Park. 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

mu. ZVAIG2D UTE 
j^kMiBta». v^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguok J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PUce, Chicago, IL 60629 

J o n a s Minelga 

KIŠKIS 

Kiškis veidą rūstų 
Slepia — neparodo; 
Mat traškių kopūstų 
Daug darže už sodo. 

Sukramsnojo lapą — 
Alkis nekankina. 
(Sukramsnotų kapą — 
Pilvas netalpina). 

Kopūstėliai sotūs... 
Neša greitos kojos 
Per laukus rasotus, 
Į žaliuosius gojus. 

Koks gražus pasaulis 
Ilgaausiui tapo. 
Jam tereikia saulės 
Ir... kopūsto lapo. 

x Angelų Sargų dieną, spa
lio 4 d., 11:15 vai. Jėzuitų 
koplyčioje bus laikomos šv. 
Mišios už žuvusius ir mirusius 
joniškiečius . Po pamaldų. 
Dainos restorane bus pietūs. 
Kviečiami visi joniškiečiai 
dalyvauti. 

(sk.) 

x Išparduodama privati 
dail. ADOMO GALDIKO dar 
bų kolekcija. Suinteresuoti pra
šomi skambinti 201-763-7622 
nuo 8 iki 10 v.v. 

(sk.) 
x Antrame Kaime vaidina: 

Eugenijus Butėnas , Vida 
Gi lvydienė , R o m a s Sta-
kauskas, Indrė Tol iušytė, 
Edvardas Tuskenis ir Alida 
Vitaitė. Pas t a tymai Play-
house, 2515 W. 69 St. spalio 10, 
11, 17. 18 ir 24 d.d. šeštad. - 8 
v.v., sekmad. — 6 v.v. Skam
binti Gifts Internat ional 
472-1424. 

(sk.) 

x Dar yra vietų į Čikagos 
lietuvių moterų rekolekcijas 
spalio 2-4 d.d., Ful le r ton 
Cenacle. Prašome registruotis 
vienai ar visoms dienoms pas A. 
Daugirdienę 476-7399 arba A. 
Prapuolenytę 863-1769. Prave-
dėjas — kun. dr. V. Cukuras. 

(sk.) 

AŠ BERNIUKAS 
LIETUVIUKAS 

Aš berniukas lietuviukas, 
Mano kraštas Lietuva. 
Žengė tenai narsūs vyrai 
Su trispalve vėliava. 

Dabar priešas tenai siaučia 
Piktas ir nuožmus. 
Reikia ruoštis naujam žygiui 
Vaduot tėviškės laukus. 

Kai užaugsiu, sutvirtėsiu, 
Būsiu aš narsus karys; 
Atvaduosiu tėvų kraštą, 
Būsiu tikras karžygys! 

M. Merkevičius 

. 

TOLIMA KELIONĖ 

Laimutė buvo trylikos metų. 
Ji buvo graži mergaitė su auksi
niais plaukais ir mėlynom 
akim. Ji gyveno su savo teta ir 
dėde jų ūkyje. Ten ji gyveno nuo 
šešių metukų, kada jos tėveliai 
mirė. Ją teta ir dėdė labai 
mylėjo ir gerai ją išauklėjo. 
Laimutė turėjo šuniuką, vardu 
Lapas, kuris buvo jos geriausias 
draugas ir su juo ji praleisdavo 
daug laiko. Laimutės teta ir 
dėdė sunkiai dirbdavo ūkyje ir 
negalėdavo daug laiko su ja pra
leisti. Kai Laimutė būdavo 
viena, ji pasiimdavo Lapą ir 
nueidavo už didelio klojimo, kur 
niekas jų nerasdavo ir kur buvo 
labai ramu ir gražu. 

Vieną kartą, kai Laimutė 
žaidė su Lapu po jų mėgia
miausiu medžiu, staiga užėjo 
didelė audra. Griaustinis piktai 
dundėjo ir šviesus žaibas blyk
čiojo tamsiame danguje. 
Laimutė smarkiai išsigando, 
kad net praradusi sąmonę, pa
teko į nepapras ta i gražų 
pasaulį, kur visai arti tekėjo di
delė mėlyna upė, o visur aplink 
ją žydėjo žalia žolė ir labai gra
žios gėlės. Kažkur tolumoje 
linksmai čiulbėjo paukšteliai. 
Staiga pasirodė didelis šviesus 

Kaimo bažnytėlė. 

burbulas, kuris sutruko ir pasi
rodė labai graži ponia, kuri vil
kėjo ilga blizgančia suknele. 
Ant jos galvos buvo auksinė ka
rūna. Ji laikė savo rankoje auk
sinę lazdelę. 

— Nebijok manęs, — sakė ji. 
Aš esu šios girios geroji Me
deinė. Aš buvau velnio pavers
ta į didelį akmenį prieš šešis 
šimtus metų, kai Lietuvos 
krikštas įvyko. Aš žmonėms pa
dėjau gyventi krikščioniškai, 
bet kai mane velnias pavertė 
akmeniu, jis taiką tarp visų 
žmonių sunaikino ir prasidėjo 
visi karai ir nesantaika. Lai
mute, kadangi tu labai gera 
mergaitė, aš patenkinsiu tris 
tavo norus. Ką tiktai nori, — 
pasakė Medeinė. 

Laimutė tuojau atsakė; 
— Aš niekados nesu mačiusi 

savo tėvelių šalelės ir norėčiau 
daugiau apie ją išmokti ir 
pamatyti. 

— Tai gerai, Laimute. Aš tau 
ir tavo šuniukui Lapui pa
rodysiu visą Lietuvą, — atsakė 
Medeinė. 

Laima matė Lietuvos upes ir 
ežerus, ir susipažino su Vilniu
mi, Kaunu, Šiauliais, Klaipėda, 
Anykščiais ir kitais Lietuvos' 
miestais ir miesteliais. J i 
pamatė ir susipažino su visa 
Lietuvos gamta: gražiausiai 
čiulbančiais paukšteliais viso
mis stirnomis ir zuikiais ir 
s tumbra i s , kurie gyveno 
Lietuvoje. 

Laimutė turėjo dar du liku
sius norus, kuriuos Medeinė 
pasižadėjo išpildyti. Laimutei 
buvo toks gražus Lietuvos gin
taras ir ji paprašė gintaro 
karolius parsivežti namo savo 
tetai. Trečias Laimutės noras 
buvo sugrįžti atgal į savo namus 
pas mylimą tetą ir dėdę. 
Laimutė padėkojusi Medeinei ir 
atsisveikinusi, užmerkė akis ir 
su Lapu per dvi sekundes atsi
rado savo namuose. 

Laimutė žinojo, kad ta kelionė 
buvo tikra, bet ne sapnas, nes ji 
savo rankoje tebelaikė suspau
dusi gintaro karolius. 

Audra Šlėnytė, VI kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

Piešė Vilija 

KUPRELIS 
(IGNAS ŠEINIUS) 

„Vėliavėlės" žaidimą. Buvo sv 
darytos dvi komandos ir kiek 
viena komanda turėjo surast 
kitos komandos vėliavą. Niekai 
nelaimėjo. Pagaliau po ilge 
laukimo buvo šokiai. Komen 
dantas pyko, kad niekas nešoko 
o šokių visi nekantriai laukė. 

Dar vieną žaidimą žaidėme 
„Predator Prey" (gyvūnų žai 
dimas). Šio žaidimo metu reikėje 
surasti dešimt stočių ir kiek 
galima daugiau gyvybių išlai
kyti. Visi žaidimai buvo sma
gūs. Susipažinome su lietu
viškais dalykais: knygnešiais, 
slaptom Mišiom ir t.t. Buvo 
smagu stovyklauti ir susitikti 
su naujais draugais. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinys 

Kupreliu jis vadinamas dėl 
savo išvaizdos. Jis turi dvi 
kupras: vieną nugaroje, o antrą 
krūtinėje. Jo gyvenimas yra la
bai liūdnas ir skaudus. Jis eina 
vargonininko pareigas baž
nyčioje. Vieną kartą jis pamatė 
Gundę Gervydžiukę ir pamilo 
ją. Ji buvo ūkininkaitė. Ji jį 
labai pakeitė, ne tik jo išvaizdą, 
bet jo pažiūrą į religiją ir tautą. 
Olesis (jo tikras vardas) labai ją 
pradėjo mylėti. Įsimylėjo ir ji. 
Jie susižiedavo, bet jos tėvai 
neleido jai tekėti už kuprelio. Ji 
tėvams pasakė, kad tekės be jų 
leidimo. Jie galvojo pabėgti kar
tu, apsivesti ir laimingai gyven
ti. Tačiau sutartu laiku Gundė 
nepasirodė. Olesis jos laukė visą 
dieną, bet ji neatėjo. Jis nuėjo į 
bažnyčią jos laukti, galvojo, kad 
ji čia ateis, bet ji ir čia nepasi
rodė. 

Pagaliau jis nutarė nueiti tie
siai į Gervydžių sodybą. Kai ten 
nuėjo, labai nustebo. Visos 
namų durys buvo atviros, na
muose nieko nebuvo. Tarytum 
būtų visi kur išbėgę ar ką nors 
išsiviję. Tada jis pradėjo galvo
ti, ar Gundė dar gyva? Einant 
namo, jis susitiko su tarnaite. Ji 
pasakė jam, kad Gundė pabėgo. 
Atrodo, kad Gundė pabėgo su 
lenku ir užmiršo Olesj. Jam pa
sidarė nebe aišku, ar ji tikrai jį 
mylėjo. 

Gundė buvo pakeitusi Olesio 
gyvenimo prasmę ir jo norą 
gyventi. Nebetekęs Gundės 
Kuprelis visiškai pasikeitė, pra
dėjo blaškytis po pasaulį. 

Jis jautėsi labai nelaimingas 
dėl savo tų dviejų kuprų. Jei tų 
kuprų neturėtų, jis galėtų 
Gundę vesti ar kitą mergaitę, 
susi laukt i šeimos ir būtų 
laimingas. 

Meilė Olesiui buvo pats reikš
mingiausias įvykis jo gyvenime. 
Meilė jį iškėlė, o paskiau vėl 
sužlugdė. 

Nida Černiauskaitė 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

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

KONKURSINĖ LIETUVIŲ 
LIAUDIES PASAKA 
Damartas ir pyragai 

Buvo vienas ūk in inkas 
Damartas. Jis buvo labai tur
tingas. Jam gimė sūnus. Krikš
tynų metu kėlė didelę puotą. 
Sukvietė visas gimines ir kai
mynus. Nekvietė vieno kai
myno, kuris buvo neturtingas. 
Jis augino pupas ir jomis mai
tinosi. Nunešė pupų ir turtin
gajam kaimynui. Turtingasis 
paragavo pupų ir supykęs jam 
tarė: 

— Eik tu į peklą (pragarą) su 
tomis savo pupomis! 

— O kur aš rasiu peklą? — 
paklausė kaimynas. 

— Eik į vakarus, tenai ir rasi 
peklą! — tarė turtingasis. 

Ne tu r t ingas i s ka imynas 
nutarė eiti į peklą. Ėjo į 
vakarus , ka ip pa tarė tur
tingasis. Priėjo didelę girią. Ten 
sutiko seną ubagą (elgetą), kuris 
keliautoją paklausė; 

— Kur eini? 
— Einu į peklą! — atsakė 

neturtingasis. 
— Tu geriau padarysi, kad 

neisi, — patarė ubagas. 
Davėjam tris akmenis. Liepė 

pars inešt i namo ir vieną 
akmenį liepė įdėti į pirmą aruo
dą, vieną akmenį į antrą aruo
dą ir vieną akmenį į trečią 
aruodą. 

Tas parėjęs namo taip ir pa
darė. Rytą rado pirmąjį aruodą 
pilną sidabrinių pinigų, antrą 
aruodą pilną auksinių pinigų, o 
trečią aruodą pilną kviečių. Tai 
pamatęs labai apsidžiaugė ir 
dėkojo Dievui už jo apvaizdą. 
Džiaugėsi jo visa šeima. Nu
siuntė savo dukterį pas Da-
martą, kad paskolintų jam pūrą 
(saiko matas didesnis už bušelį). 

— Žada mano tėvas pinigus 
matuoti, — pasakė duktė. 

— Turbūt pelų kur nors gavo 
ir juos matuos, — juokdamasis 
Damar tas sakė kaimyno 
dukteriai. 

Sviedinys — gera priemone pažintį užmegzti Mažasis Antanukas atsilankęs 
„Romuvos" jubiliejinėje stovykloje mezga draugystę su paukštytėmis 

Nuotr. Ter. Mei luvienes 

PRISIMINIMAI IŠ 
JAUNUČIŲ STOVYKLOS 

DAINAVOJE 

Šią vasarą važiavau į 
jaunučių stovyklą. Kai auto
busas sustojo ir išlipome, susi
tikau savo draugą, kuris gyvena 
Floridoje. Tą vakarą buvo šv. 
Mišios, vakarienė. Turėjom su
galvoti būrelių pavadinimus. 
Mūsų būrelis vadinos „Šermo-
nėliai". 

Praėjo keletas dienų. Visi 
nekantriai laukė šokių. Su
laukėme, bet buvo tautiniai 
šokiai. Kitą dieną žaidėme 

(Bus daugiau) 

Tamsesnėmis raidėmis iš
spausdintus žodžius paaiškinki
te. 

Paaiškinkite patarlę: „Kaip 
šuo ant šieno: nei pats ėda, nei 
kitam duoda". 

Padaryk i t e ka ip galima 
daugiau daiktavardžių iš šių 
būdvardžių: ba l tas , senas, 
saldus. 

Po dvikarte (dviguba antklo
de) teka (vanduo po ledu). 

Nei ilgas, nei trumpas — 
pasaulį išlaksto (Semeliškės) 
(Debesis). 


