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>> LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: 

1 . Lietuvos vyskupams 
ir vyskupijų valdytojams 

2. TSRS KGB Generaliniam 
Viršininkui Čebrikovui 

3. TSRS Generaliniam prokurorui 

4. Jaunimo laidų redakcijai 

5. LTSR prokurorui 
6. „Komjaunimo Tiesa" redakcijai 
7. „Valstiečių laikraštis" redakcijai 
8. „Komunistinis rytojus" redakcijai 
9. Alytaus m. ir raj. švietimo skyriui 
10. Alytaus m. prokurorui 

Gražulių šeimos ir kitų dalyvių 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Ir straipsnio autorė A. Svirbu-
tavičiūtė kartoja absurdišką 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1977 m. įsako inter
pretacija, kad po 22 vai. nepil
namečiai negali būti kituose (be 
tėvų) privačiuose namuose. Yra 
įstatymas, draudžiantis būti be 
vyresniųjų priežiūros viešose 
vietose po 22 vai. Ir šio įstatymo 
nepilnamečiai gimtadienio daly
viai nepažeidė. 

Neteko girdėti, kad būtų įs
tatymas, draudžiantis į gim
tadienį kviesti draugus per kitą 
asmenį, kaip negirdėti, kad 
būtų draudžiama bendrauti ar 
į gimtadieni susikviesti asmenis 
už kvietėją 10 metų jaunesnius. 

Ne žurnalisto kometencijoj 
nurodinėti, ką ir kaip galim 
kviesti į savo gimtadienius. 

Maždaug po savaitės, 
balandžio 7 d., „Valstiečių 
la ikraš t is" išspausdino P. 
Matuko straipsnį „Bereikalingų 

aistrų banga", o balandžio 18 d. 
tą patį stripsnį perspausdino ir 
rajoninis laikraštis „Komunis
tinis rytojus". Šis straipsnis kar
toja A. Svirbutavičiūtės straips
nio prasimanymus, papildyda
mas naujais atradimais. Baku-
čionis, duodamas atsakymą į 
gimtadienio dalyvių ir jų tėvų 
skundą, skaitė reidui vadova
vusio Alytaus raj. VRS virši
ninko pavaduotojo Griga
ravičiaus paaiškinimą, kuriame 
rašoma, kad reido dakyviai, 
naktį važiuodami, Gražulių 
sodyboje pamatę du vaikščio
jančius nepilnamečius — P. 
Matuko straipsnyje tie du pa
augliai pavirto„Kieme zujančių 
vaikų" būriu. Pagal pareigūnų 
pasiaiškinimą susidaro komišką 
situacija, — jei po 22 vai. 
nepilanmetis bandys eiti pvz., į 
kieme esantį tuale tą , t uo 
„įvykiu" turi pareigą susi
domėti rajono milicija. 

(Bus daugiau) 

Trijų kryžių atstatymas 
Vilnius. — LIC praneša, jog 

Lietuvoje reikalaujama atsta
tyti Trijų Kryžių skulptūra. 
Šiuo metu yra renkami parašai 
ir jau toje peticijoje pasirašė ke
liasdešimt tūkstančių žmonių. 
Peticija bus jteikta LTSR 
Aukščiausios Tarybos pir
mininkui LKP CK sekretoriui 
Lionginui Šepečiui. 

Peticijos tekstas 

Vilniaus širdis yra jo pilių te
ritorija, visas kalnų ir slėnių 

Bylų peržiūrėjimas 
Vilnius. — Rugsėjo 16 d. ko

munistų laikraštis „Tiesa" 
spausdina pasikalbėjimą su 
Saugumo komiteto pirmininku 
Eduardu Eismuntu. To pokalbio 
metu buvo kalbama ir apie 
Stalino laikų deportacijas. 
Saugumo viršininkas mano, 
kad 200,000 ar 300,000 nuken
tėjusių per trėmimus skaičius 
yra padidintas. Tačiau jis sako, 
jog deportacijos buvo antikons
titucinis aktas, padaręs daug 
žalos. „Bendras nukentėjusių 
skaičius, mūsų duomenimis, 
sudaro 120,000", bet pastebi, 
kad tai nėra galutinis skaičius. 

Iki 1960-jų metų buvusios per
žiūrėtos visos baudžiamosios 
bylos, iškeltos 1940-1954 metais 
už vadinamuosius kontrrevoliu
cinius nusikaltimus. Daug bylų 
buvę nutraukta, kitiems asme
nims laisvės atėmimo bausmės 
sumažintos iki faktiško at
buvimo laiko. Kadangi tų bylų 
peržiūrėjimas buvęs atliktas 
pagal kažkokius požymius, tai 
artimiausiais metais jos vėl bus 
revizuojamos, atl iekant 
papildomą tardymą. Tai esą 
pavesta prokuratūrai. 

upių, kelių, pastatų, gynybinių 
sienų bei įrengimo komplek
sas, kurio įvairi reikšmė dar tik 
pradedama suvokti. Labai svar
bus elementas tame semanti
niame lauke yra plikasis Trijų 
kryžių kalnas. Kryžių skulp
tūros jo viršūnėje tradicija 
siekia jau ketvirtą šimtmetį. 
Pastatyti 1613 m., atstatyti 
1740 m. kryžiai išstovėjo iki 
1869 m., kol visiškai sunyko. 
Tačiau, caro valdžia neleido jo 
atstatyti, tai buvo padaryta tik 
1916 rūsčiais karo metais. 

Paminklą suprojektavo Že
maičių bajoras architektas An
tanas Vivulskis. Kryžių atstaty
mu, įgyvendinant šį projektą, 
rūpinosi visų tautybių vil
niečiai. Trys kryžiai primindavo 
Vilniaus gyventojams katalikiš
ko tikėjimo pradžią mieste, 
teikė taikos ramybės jausmą. 

Deja, vieną 1950 m. naktį 
betoninis trijų kryžių pamink
las buvo susprogdintas. Tuo 
metu, Vilnius neteko tokių 
sakralinių skulptūrų kaip T. 
Rigio šventųjų figūros virš 
katedros frontono, prof. K. 
Jelskio skulptūros virš Evan
gelikų Reformatų bažnyčios ir 
kitų. Teisingumas reikalauja, 
kad plikojo kalno viršūnėje ant 
išlikusiu pamatu būtų atstatyta 
Vivulskio suprojektuota trijų 
kryžių skulptūra, kad būtų 
palaikyta ilgametė tradicija ir 
tas kalnas nepavirstų plikuoju 
pilna prasme. 

Persitvarkymo sąjūdis 
apima visą tautą 

Laukiama susikirtimo su partija 

Prezidentas Reaganas ir Valstybės departamento sekretorius G. Shultzas klausosi, kai Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų ministeris E. Shevardnadze, viduryje, atsako į reporterių klausimus 
Baltųjų rūmų rožių sodelyje. 

Ministerių pasitarimuose 
maža pažangos 

— Švedijos valdančioji Social
demokratų partija laimėjo 
nedidele dauguma rinkimus ir 
užtikrino dabartiniam minis-
teriui p i rmininkui Ingvar 
Carlsson teisę kraštą valdyti 
dar trejus metus. 

\Vashingtonas. — Valstybės 
departamento sekretorius G. 
Shultzas ir Sovietų Sąjungos 
Užsieno reikalų ministeris E. 
Shevardnadze pranešė spaudai, 
jog jie savo pasitarimuose kon-
vencionalinių ginklų srityje 
išlygino kai kuriuos skirtumus. 
Bet abu ministeriai baigė savo 
dviejų d ienų p a s i t a r i m u s 
nepriėję vieningos nuomonės 
strateginio apsigynimo klausi
mais ir taip pat sovietų radaro 
stoties reikalu Krasnojarsko re
gione. 

Taip pat nepavyko ir naujuo
ju sovietų pasiūlymu susitarti 
dėl sprogstamųjų dalių skai
čiaus kai kuriose branduoli
nėse raketose. 

Pasku t in i a i susit ikimai 

Šie pasitarimai buvo pasku
tiniai Reagano administracijoje. 
Shultzas sako, jog abi pusės 
padarė tvirtą pagrindą būsi
miems pasitarimams, kuriuos 
ves naujasis Amerikos prezi
dentas. Liko daug sunkių neiš
spręstų klausimų. Shevardna
dze pasakė, jog dalykai eina pir
myn sovietų—amerikiečių pasi
tarimuose susitarti konvencio-
nalinių ginklų kontrolės reikalu 
Europoje, nors ir ten dar yra 
daug sunkumų. „Yra galima, 
kad dar prieš metų pabaigą bus 
pradėti svarbūs šio klausimo 
pasitarimai", kalbėjo Shevard
nadze. 

Da r daug politinių kal inių 

Pažanga yra padaryta dviejų 
dar neratifikuotų sutarčių klau
simu, kurios buvo pasirašytos 
1970 m. požeminių sprogdinimų 
apribojime. Administraci ja 
mano, kad dar šiais metais galės 
įteikti Senatui jų patvirtinimo 
planą. 

Amerikiečių ir sovietų parei
gūnai tiki, kad bus surastas 
sprendimas ir žmogaus teisių 
klausimu, kuris šiuo metu yra 
užkl iuvęs Vienoje ir v i s 
nepajėgiama prieiti prie bai
giamojo akto pasirašymo, per
žiūrint Helsinkio 1975 metų 
susitarimus. Esą vilčių, kad ir 
šis reikalas pajudės iš mirties 
taško. Sovietai esą pasiruošę 
išleisti 36 kalinius, kuriuos 
Amerika laiko politiniais, nors 
jie nuteisti už religinius įsi
tikinimus. Amerika mano, kad 
Sovietų Sąjunga dar turi 250 
politinių kalinių. Sovietai su

tiko, kad Amerikos psichiatrų 
delegacija galės aplankyti 28 
sovietų piliečius, kurie yra 
protinių ligų ligoninėse. 
Sovietai t v i r t i na , kad tie 
žmonės tikrai yra psichiniai 
ligoniai. 

l a i m i n g a s armėnas 

Shevardnadze Washingtone 
pasakė žurnalistams, jog jis 
įsakė išduoti įvažiavimo vizą 
armėnų emigrantui, kuris nori 
ap lankyt i savo sergančią 
motiną. Jam vis buvo neleista 
anksčiau to padaryti. Ambar-
sum Klgatian, kai Shevard
nadze išėjo iš Valstybės depar
tamento, bėgo su plakatu į 
priekį, prašydamas ministerį 
jam padėti. Saugumo agentai jį 
tuoj parvertė ant žemės, bet 
Shevardnadze išlipo iš savo 
limuzino ir pasikalbėjo su 
minėtu armėnu. Armėnas buvo 
laimingas, gavęs ministerio 
sutikimą, kad gaus vizą. 

Sovietai palankūs 
Bushui 

Washingtonas. — Sovietų 
Sąjunga ateina į pagalbą vice
prezidentui George Bush jo rin
kiminėje kompanijoje, rašo AP 
agentūra savo žiniose. Užsienio 
reikalų ministeris E. Shevard
nadze vizitavo viceprezidentą. 
Po to Shevardnadze pasakė 
žurnalistams, jog pasitarimuo
se su Valstybės sekretoriumi G. 
Shultzu visur dalyvavo ir 
viceprezidentas Bushas ir 
diskutavo ka r t u Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos reikalus. 
Shevardnadze pareiškė, jog 
buvo diskutuota pagrindiniais 
abiejų kraštų klausimais. Jis 
pasakė, kad jis ti toliau nori su 
Bushu tęsti pasitarimus svar
biais pasaulio taikos klausi
mais. Į reporterio klausimą, ar 
nebūtų jam verta susitikti ir su 
Dukakiu, Shevardnadze išven
gė tiesioginio atsakymo. 

Sen. Dan Quayle, respubli 
konų viceprezidentinis kandida
tas, kaltina gub. Dukakį, kad jis 
vis kalba apie kompetenciją va 
dovauti vyriausybei, bet nekelia 
krašto problemų ir neaiškina 
žmonėms kaip jis mano jas 
išspręsti, jei bus išrinktas 
prezidentu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pietų Afrikos vyriausybė 
sutiko, kad Jungtinių Tautų 
technikinis personalas atvyktų 
į Namibiją ir sektų tame krašte 
įvykius,pereinant į nepriklau
somybę. 

— Houstone kalbėdamas 
viceprez. Bushas pasakė , jog 
nėra jokio reikalo, kad Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos ginklų 
sumažinimas atitiktų šautuvas 
šautuvui, daug svarbiau yra 
turėti strateginius ginklus ir 
gerą technologiją. 

— Washingtone buvęs Baltų
jų rūmų pareigūnas Michael 
Deaver buvo nuteistas 100,000 
dol. bauda už melavimą, kad ne
daręs kompanijoms įtakos gauti 
valdžios kontraktų ir dar turės 
atidirbti 1,500 valandų viešojoje 
tarnyboje valstybės reikalams ir 
susilaikyti tris metus nuo lo-
biisto užsiėmimo. 

— Bostone Episkopalų bažny
čios suvažiavime balsų dau
guma buvo išrinkta kunige Bar
bara Harr is būti pirmąja 
vyskupe didžiausioje episkopalų 
diocezijoje. 

— Čilės buvusio prezidento 
Allendes žmona po 15 metų 
gyvenimo egzilėje sugrįžo į sos
tine Santiago. Jos vyras žuvo 
karinio perversmo metu, kai 
buvo nuversta jo socialistų-ko-
munistų vyriausybė. 

— Haiti valstybėje perversmo 
metu pasiskelbęs praėjusį 
sekmadienį prezidentu Prosper 
Avril pranešė atstatąs bu
vusią konstitucija, kurią bu
vo suspendavęs gen. Henri 
Namphy, irgi perversmo būdu 
perėmęs krašto valdymą tik 
prieš kelis mėnesius. 

— Kanados Liberalų partija 
ir jos vadas John N. Turner 
veda kovą prieš premjero Brian 
Mulroney pasirašytą sutartį su 
Amerika panaikinti prekybos 
muitus įvairioms prekėms. 
Premjeras žada skelbti rinki
mus ir mano juos laimėti, nes 
daugelis kanadiečių pritaria jo 
pasirašytai sutarčiai. 

— New J e r s e y valstijos 
policija suėmė kelis koiumbie-
čius, kurie čia vertėsi narkotikų 
prekyba, uždirbdami mėnesiui 
20 mil. dol. 

— Washingtone Politinių 
studijų centro direktorius 
Milton Morris sako, jog G. 
Bushas turi daug galimybių lai
mėti juodųjų balsuotojų 15-16^ 
balsujei gub. Dukakis nepa 
gerins savo rinkiminės propa
gandos strategijos. 

(Tęsinys iš vakar laidos) 

Patikėtų Maskvai 

Dabartinė Sovietų Sąjungos 
koncepcija yra „apsimetimas", 
apgaulė, totalitarinis palikimas, 
kalbėjo j am ki tas Sąjūdžio 
dalyvis. Jie sakėsi norį lygių 
teisių sąjungoje. Bet jie patikėtų 
gynybos ir užsienio reikalų 
klausimus centrinei vyriausy
bei. Kaip ir estai, lietuviai nori 
turėti ryšius su tarptautinėmis 
organizacijomis, kaimyniniais 
kraštais ir su savo tautiečiais 
užsieniuose. 

Sąjūdžio vadovai mano tikro 
suverenumo pas iek t i pe r 
naująją Sovietų Sąjungos 
konstituciją. Pirmasis žingsnis 
ta linkme busiąs kitų metų rin
kimai į Aukščiausiąjį Sovietą 
(jų parlamentą). Gorbačiovas 
birželio mėnesį pasiūlė, kad 
Aukščiausias Sovietas turėtų 
įstatymų leidžiamąją galią, kad 
tuo būdu būtų panaikintas 
dabar t in i s jo , , š tampinis 
statusas". Persitvarkymo sąjū
dis veiks, kad jų kandidatai 
būtų išrinkti. 

Prašo nubausti 
dėdės žudiką 

Canber ra . — Australijoje gy
venanti Nijolė Žvirzdinaitė-Šal-
kūnienė laišku kreipėsi į M. 
Gorbačiovą, prašydama, kad jis 
atleistų iš pareigų jos dėdės 
žudiką. Praėjusių metų kovo 
mėnesį iš Australijoje leidžiamo 
biuletenio „Baltic News" ji 
sužinojo, kad buvęs NKVD agen
tas Petas Raslanas (anksčiau 
Raslonas) dalyvavęs 1941 m. 
birželio 24-25 dienomis Rainių 
miškelyje įvykusiose žudynėse, 
dabar gyvena Vilniuje (Klinikų 
15-18) ir dirba P. Anilionio re
liginių reikalų tarnyboje. 

Šalkūnienės tėvo brolis 
Hermenagildas Žvirzdinas buvo 
vienas iš 73 Rainių miškelio 
kankinių. Dvidešimtmetį gim
nazistą ir gabų krepšininką 
suėmė 1940 m. lapkričio 6 d. ir 
apkaltino išgalvotais nusikal
timais. J is buvo kankinamas 
jau kalėjime. 

Šalkūnienė šiuo reikalu krei
pėsi į Australijos vyriausybę, 
kuri jos pareiškimą perdavė 
sovietų atstovybei Canberroje. 
Ji prašo Gorbačiovo trijų da
lykų: 1. kad Raslanas būtų 
perkeltas į kitą postą, nes jo 
dabartinis užsiėmimas „įžeidžia 
tokiomis baisiomis aplinkybė
mis žuvusių atminimą": 2. kad 
Rainių miškelyje būtų pastaty
tas paminklas neka l toms 
aukoms; ir 3. kad paminklas 
būtų pastatytas ir prie jų 
masinio kapo Telšių kapinėse. 

Kelių parti jų svajonė 

Bet Vytautas Landsbergis 
mano, kad Sąjūdis negalės 
nieko daugiau padaryti, kaip tik 
įtaigauti deputatų parinkimą. 
Tačiau kiti Sąjūdžio atstovai 
mano, jog politinė situacija 
prives prie to, kad bus galima 
išvystyti daugelio partijų 
sistemą. Jie sako, jog ir pats 
Sąjūdis galės pasidaryti viena 
partija arba ir daugiau partijų. 
Bet Sovietų vadovybė iki šiol 
neleidžia daugiau partijų, kaip 
tik komunistų partiją. 

Tautybių pasitarimai 
Šiuo metu Persitvarkymo 

sąjūdis plečia savo veiklą viso
je Lietuvoje. Kai kur iš 
vyresniųjų yra daug pasiprieši
nimo. Praėjusią savaitę, dar 
prieš demonstracijas Ignalinoje, 
tautiniai veikėjai iš Moldavijos, 
Ukrainos, Gudijos, Latvijos ir 
Maskvos turėjo pasitarimą. Jie 
sutarė kartu dirbti ekologinėje 
srityje atkreipdami visą dėmesį 
į Sovietų Sąjungos vakarines 
sienas. Liepos viduryje veikėjai 
iš visos sąjungos pravedė savo 
pasitarimus Maskvoje, o Lenin
grade tie pasitarimai buvo 
tęsiami rugpjūčio mėnesį. Estų 
Liaudies fronto atstovas vėl 
turėjo pasitarimus Lietuvoje. 

Lietuvoje įvykiai vystosi labai 
greitu tempu, ir Sąjūdžio nariai 
sakosi negalį numatyti, kas bus 
po šešių mėnesių. Vienas daly
kas yra beveik aiškus: susikir
timas su valdžia neišvengiamas, 
baigia savo apžvalgą žurn. 
Quinn, sugrįžęs į Švediją. 

— Argentinos Užsienio rei
kalų ministeris Dante Caputo 
išr inktas Jungt in ių Tautų 
asamblėjos prezidentu balsų 
dauguma slaptame balsavime. 

— W a s h i n g t o n e vicepre
zidento George Busho 
rinkimų štabe dalyvauja dr. 
Ramūnas Kondrotas. 

— Vatikano mieste, Reuterio 
agentūros pranešimu, popiežius 
Jonas Paulius II savo išleistame 
125 puslapių dokumente 
„Mulieres dignitatem" pasisakė 
kategoriškai , kad moterys 
negali būti kunigais. Kristus 
savo apaštalais pasirinko vyrus, 
primena popiežius. 

Medalionas 
prezidentui 

Washingtonas. — Pasibaigus 
dviejų dienų pasitarimams tarp 
Valstybės sekre tor iaus G. 
Shultzo ir Sovietų Sąjungos 
užsienio ministerio E. Shevard
nadze, buvo išleistas bendras 
pareiškimas. Jame pareiškia
ma, kad abi pusės sutaria tuoj 
pat pradėti diskusijas, kaip sus
tabdyti branduolinių raketų 
technologijos plitimą, o ypač 
Trečiojo pasaulio kraštuose. Itin 
kreipiamas dėmesys į vidurinių 
Rytų reikalus, nes padidėjo 
Izraelio — arabų karo rizika. 
Taip pat nutarta pradėti abiejų 
kraštu pasitarimus gruodžio 16 
d. cheminių ginklų sulaikymo 
klausimu, nes jie buvo naudo
jami Irano — Irako karo metu. 

Išvažiuodamas iš VVashing-
tono į Jungtinių Tautų se
siją, Shevardnadze, atsisvei
kindamas su prezidentu 
Reaganu. įteikė jam specialų 
medalioną iš Sovietų Sąjun
gos vyriausybės prisiminti 
pasirašytai sutarčiai sumaži
nant vidutinio nuotolio ir trum-
pesniųjų distancijų raketas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, 
Vientaute, Saliamonas. Taut
vydas, Visgirde. 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas, Gab
rielius, Rapolas, Kęsgailą, 
Mykole, Arminas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:43. leidžiasi 5:40. 
Temperatūra dieną 84 1., nak

tį 64 L 
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LIŪDNA SUKAKTIS 
Šią vasarą Waterburio, CT, 

lietuviai, o ypač skautai ir 
skautės prisiminė tą liūdną, 
lietingą vakarą prieš dešimtį 
metų. kai Romutė Marija Paliu
lytė žuvo automobilio nelaimėje. 
Nesuprantamas toks brangaus 
žmogaus netekimas liko visiems 
skaudus, bet šviesus Romutės 
prisiminimas guodžia ją paži
nusius. Romutės šeima — 
tėveliai Kazimieras ir Albina 
Paliuliai ir sesutė Joana Paliu-
lytė-Healey — šioje lietuvių ko
lonijoj žinomi ir veiklūs: ilgus 
metus ir tėvai, ir dukrelės da
lyvavo bendruomenės, skautų, 
l i tuanis t inės mokyklos bei 
parapijos gyvenime. 

Romutė gimė Waterburyje 
1958 birželio 14 dieną; Water-
buryje ir mirė 1978 rugpjūčio 7 
dieną. Per tuos trumpus dvi
dešimt metų, tačiau, ji palietė 
daug gyvenimų ir daug širdžių. 
Draugiška, linksma ir energ
inga, ji nuo pat mažumės pasi
žymėjo mokykloje ir organiza
cijose. 

J i buvo tvarkinga, pavyz
dinga skautė, savo pareigas 
vykdžiusi iki pat paskutinio 
savo gyvenimo vakaro posėdžio. 
Svarbiausias žyminys, tarp dau
gelio kitų, buvo „Neries" tuntui 
atstovauti, drauge su Ramute 
Kemežaite ir Aldona Bulotaite, 
1977 meta i s Australijoje 
vykusioje Tautinėje stovykloje. 

Romutė taut. šokius šoko 
A. Bulotienės vadovaujamoj 
tautinių šokių šokėjų grupėje 
„Ratelis" ir šiaip visur noriai 
prisidėjo — minėjimuose, ren
giniuose, programose, tautiniu 
drabužiu vilkėdama, Romutė iš
reiškė meilę ir ištikimybe 
Dievui, Tėvynei ir artimui. 

J i studijavo farmaciją — 
kaip ir jos sesutė. Connecticut 
universi tete baigusi trejus 
mokslo metus, ji jau padėjo vais
tinėje, visad paslaugi, sąžinin
ga, darbšti. 

Waterburio lietuviai liūdnąją 
sukaktį paminėjo šv. Mišiomis, 
kun. P. Sabulio atnašaujamo
mis Šv. Juozapo bažnyčioje, 
dėdei Antanui Paliuliui gražiai 
giedant . Svečiai, šeimos 
pusryčių pakviesti, minėjo 
brangią, šviesią Romute- M. 
Stankus-Saulaitė tarė trumpą 
žodį, iškeldama Romutės svarbą 
Waterbur io l ietuviams ir 
skautijai. 

Prieš dešimtį metų per laido
tuves kjebonas J. Vilčinskas 
pasakė, kad atsisveikinama su 
šventąja. Kas vasarą, rugpjūčio 
mėnesį, žydint gražiausioms va
saros gėlėms, Romutės šeima, 
giminės, draugai ir artimieji 
prisimena, kad gera širdis ir 
skaidri siela tikrai amžinai 
lieka Dievo meilei ir Dangaus 
šviesai liudyti. 

Dalyvė 

LAUKIAME! LAUKIAME! 
LAUKIAME! 

Šį šeštadienį, spalio 1 dieną, 
visi keliai veda į Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro" salę — į „Kernavės" 
tunto 30-mečio pokylį. 
Laukiame! 

Sesės, broliai ir „Kernavės" 
tunto bičiul iai kviečiami 
smagiai praleisti rudens vakarą 
visų kernaviečių gimtadienio 
šventėje. Apie savo dalyvavimą 
iš anksto p r anešk i t e tel . 
422-4288, arba 523-9162. 

„NERIJOS" TUNTO 
SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
sueiga įvyks už dviejų savaičių 
— sekmadienį, spalio 9 d. Visos 
sesės ir vadovės 10 vai. ryto 
dalyvauja šv. Mišiose Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų, 
11 vai. ryto, visos dalyvauja iš
kilmingoje „Sugrįžimo" sueigo
je, kuri vyks Jaunimo centro 
maž. salėje. Visos dalyvauja pil
nose uniformose. Tėveliai ir tun
to rėmėjai bei draugai nuošir
džiai kviečiami. 

SKAUTININKIV DĖMESIUI 

Chicagos skautininkių drau
govė naujuosius veiklos metus 
pradeda spalio 3 d., pirmadienį, 
7 vai. vak. Sueiga vyks pas 
Aleksandrą Likanderienę, 6556 
S. Talman, Chicagoje. Aptar
sime naujuosius veiklos planus, 
išklausysime rašytojos Danutės 
Bindokienės paskaitą, pasida
linsime vasaros įspūdžiais, 
pabendrausime. Kviečiamos 
visos Chicagoje ir apylin
kėse gyvenančios skautinin-
kės. Laukiamos visos narės ir 
įsijungti kviečiamos dar 
draugovei nepriklausančios 
sesės. Atsilankykite — bus 
įdomu! 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais riedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

„AUŠROS VARTŲ" 
TUNTO SUEIGA 

„Aušros Vartų" skaučių tun
to sueiga įvyks šeštadienį, 
spalio 8 d., Brombereck mokyk
los patalpose. Lemonte. Sueiga 
vyks po pamokų lituanistinėje 
mokykloje. Sueigos pradžia — 
1:30 vai. p.p. Visos sesės ir 
vadovės prašomos a tvyk t i 
pilnose išeiginėse uniformose. 
Kviečiami visi tėveliai, o taip 
pat ir kitų tuntų sesės ir broliai. 

TAUTINE STOVYKLA 
AUSTRALIJOJE 

Lietuviškos Skautybės 
70-metį švenčiant, Australijos 
lietuviai skautai ir skautės 
1989 m. pradžioje rinksis Mylor 
vietovėje, netoli Adelaidės. į 
7-tos Tautinės stovyklos tęsinį 
Australijoje. Stovykla vyks 
sausio 2-10 dienomis. Stovyklai 
teikiamos lėšos. Galintieji šią 
stovyklą paremt i , prašomi 
paramą siųsti šiuo adresu: dr. S. 

ASS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Akademinio skautų sąjūdžio 
metinė šventė vyks spalio 14-16 
d. šia tvarka: 

Penktadienis, spalio 14 d. 
8 v.v. Balzeko Lietuvių Kultū

ros muziejaus „Gintaro" salėje 
įvyks uždara iškilminga A.S.S. 
sueiga; visi nariai dalyvauja 
pilnomis išeiginėmis uniformo
mis. 

Šeštadienis, spalio 15 d. 
7 v.v. Balzeko Lietuvių Kul

tūros muziejaus „Gintaro" 
salėje vyks pokylis: 

vakarienė/ 
trumpa programa, 
šokiai — gros „Gintaro" 

orkestras 
Dalyvavimas — 20 dol. asme

niui , 15 dol. studentams. 
Dalyvavimas šokiuose — 5 dol. 
Rezervacijas priima Aldona 
Rauchienė 598-7438. 
Sekmadienis, spalio 16 d. 

10:45 v.r. Mišios Pasaulio 
Lietuvių centro bažnyčioje, 
Lemonte. 

Po Mišių vyks tradicinis mi
rusiųjų narių kapų lankymas. 

LOS ANGELES MINĖS 
LSS 70-METI 

Akademinis Skautų sąjūdis 
Lietuvos Skautų sąjungos įsikū
rimo 70 metų sukaktuves minės 
sekmadienį, spalio 23 dieną. Vi
si skautai akademikai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti 10:15 vai. 
ryto vėliavų pakėlime Šv. Kaži-1 
miero parapijos kieme ir 10:30 j 
vai. ryto šv. Mišiose. Iškilmin
ga sueiga A.S.S. nariams įvyks 
12 vai. Brookside restorane, Pa-j 
sadena Po sueigos 1 vai. p. p. P a u k š t y t ė R ^ Gieršt.kaitėTšmėgina stovykloje vyr. skaučių įrengtas 
Pnespieciai su programa skau- supynęs. ^ ^ Joieršt^enelT 
tams ir svečiams. 

Pacevičienė, 123 Stephen Tce., 
Walkerville, S.A. 5081. Austra-
lia. Gražiai šį projektą parėmė 
„Vilniaus" tuntas Adelaidėje, 

• surengdamas įdomų subatvaka-
rį ir visą jo pelną — 600 dol. 
paaukodamas numatytos sto
vyklos rengimui. 

DR. JAMES V. HUDSON 
OR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VIJAY BAJAI. M.D . S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 5 8 2 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos paga' susitarimą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitanmą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr. 12-6, penkt 10-12. 1-6 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te! 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

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

. . . . • . : , 

*» PILĖNŲ" TUNTO VEIKLOS 
PLANAI 

Tau t i nė je s tovyk lo je i i š k i l m e s a tžyg iuo ja s k a u t a i v y č i a i . 
Nuotr Ritos Likanderytės 

„Pilėnų" skautų tuntas Cle-
velande naujuosius veiklos me
tus jau pradėjo rugsėjo 19 d., o 
rugsėjo 24 d. turėta įdomi tun
to iškyla baidarėmis. 

Šiais veiklos metais „Pilėnų" 
tunto vienetų sueigos vyks pir
madieniais, 7-9 vai. vak. Dievo 
Motinos parapijos didž. salėje. 
Visi nariai yra prašomi tvarkin
gai dalyvauti sueigose. Visi 
neskautaujantieji berniukai 
kviečiami įsijungti į „Pilėnų" 
tunto veikla. Priimami ber
niukai nuo 5 m. amžiaus. Šalia 
eilinių sueigų, yra numatytas 
toks didesnių renginių planas: 

Spalio 1-2 d. — Vyresnių 
skautų iškyla. 

Gruodžio 18 d. — skautų 
vyčių ir v yr. skaučių kūčios. 

Gruodžio 19 d. — „Neringos" 

ir „P i lėnų" t un tų bendra 
kalėdinė sueiga. 

Sausio 7 d. — žiemos iškyla. 
Kovo 12 d. — Kaziuko mugė. 
Balandžio mėn. — šv. Jurgio 

sueiga. 
Birželio 5 d. — veiklos metų 

užbaigimo sueiga. 
Tunto vadovybe sudaro: R. 

Belzinskas — tuntininkas; kun. 
G. Kijauskas — kapelionas, L. 
Biliūnas — giliukų drauginin
kas; A. Spirikaitis ir R. Biliūnas 
— vilkiukų draugininkai; V. 
Apanavičius ir A. Belzinskas — 
skautų draugininkai; R. Belzin
skas — pr i ty rus ių skautų 
vadovas; A. Miškinis — skautų 
vyčių būrelio patarėjas; G. 
Matienė — tėvų komiteto pirmi
ninkė; E. Jakulis. V. Bacevičius, 
V. Staškus, ir G. Taoras — vadi-
jos nariai. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus :r krauio ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

•r hernoroidų gvdymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
" ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago. III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. U 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Suite 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
Tel . 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71 st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 7ist Street 

Tel. 434-1848 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perime 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W 71st. St., Chicago. III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr i-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880. f z. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 

Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 



Sibiro kalinys 

APIE 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Antanas Dambrauskas yra 

padaręs didelį įnašą į mūsų tau
tos telkiamus kultūros lobius. 
Jis išvertė daugelį senovės ro
mėnų ir graikų kūrinių, kaip 
Sofoklio, Ovidijaus, Homero, 
Vergilijaus, Aristofano, Pluto ir 
eilės kitų šimtmečiais brangina
mų raštų. Jis paruošė spaudai 
ir J. Ralio išverstą „Ilijadą, 
Odisėją" bei A. Komenskio pe
dagoginių raštų vertimus. 

Nežiūrint jo gausių nuopelnų, 
okupantas ir jį buvo išvežęs į 
tremties vargus. Dabar, kiek 
praskaidrėjus priespaudos die
noms, jis „Literatūros ir meno" 
laikrašty paskelbė rugsėjo 10 d. 
pasikalbėjimą ir atskleidė daug 
mums iki šiol nežinomų savo ir 
kitų tremtinių gyvenimo pa
slapčių. 

Okupantas nepaisė, kad jis 
buvo gimęs vargingoje šeimoje. 
Ištrėmė jį, taip pat jo mokytoją 
Rokiškio gimanzijoje P. Bliū
džiu, kuris mirė Sibire. Jo kitas 
mokytojas J. Rainys mirė iš
vežtas į Taišentą. Baigęs 
mokslus A. Dambrauskas kurį 
laiką dirbo „Naujosios Romu
vos" žurnale, vėliau mokytojavo 
Kauno II gimnazijoje. Dabar 
prisimena: ,,1941 m. birželio 14 
d. į darbą neatėjo keli mokyto
jai, klasėse buvo daug tuščių 
suolų. Po miestą važinėjo sunk
vežimiai su kareiviais, o kelią 
rodė vietiniai .aktyvistai' ". Jį 
patį areštavo 1945 m. gruodžio 
10-11 d. naktį. Dambrauską ap
kaltino tuo, kad jis neįskundė 
moksleivių, kurie paslapčia 
sueidavo. Dabar Dambrauskas 
pasakoja: „Pranešti man ne
leido mokytojo sąžinė. Juo la
biau, kad tie vaikai nieko blogo 
nedarė — nei vogė, nei plėšika
vo, nei chuliganavo". Jį nuteisė 
dešimčiai metų. Uždarė jį į Kau
no kalėjimą. Nuvestas į pirtį, jis 
susitiko su Petru Klimu, buvu
siu užsienio reikalų viceminis-
teriu. 

P. Klimas, didelių nuopelnų 
žmogus, ir dabar įdomu apie jo 
tremties dienas daugiau suži
noti. A. Dambrauskas pasakoja, 
kad 1946 m. balandžio 21 d., 
skambant Velykų varpams, jį 
išvežė į Čeliabinską. Ten vėl su
tiko P. Klimą ir prof. Tadą Pet
kevičių, tarptautinės teisės dės
tytoją, dalyvavusį 1939 m. dery
bose Maskvoje. Petkevičių 
išvežė į Ulvidį, o jį su P. Klimu 
paliko Čeliabinsko lagery. Ten 
dirbo iki gruodžio mėn., paskui 
išvežė į Kopelską už 20 kilo
metrų. Iki 1948 m. ten statė gy
venamuosius namus, paskui 
išvarė i Spaską, netoli Karagan
dos. Per tą laiką turėjo mūryti, 
betonuoti, dailidžiauti, bet 
daugiausia iškirto sušalusios 
žemės" . Ši ta ip okupantas 
kankino mūsų kultūrininkus. 

INFORMACIJOS DARBAS 
WASHINGTONE 

Pasikalbėjimas su Lietuvių informacijos centro 
Washingtono būstinės vedėju Viktoru Naku. 

Apie P. Klimą Dambrauskas 
taip pasakoja: „Petras Klimas 
man buvo Viešpaties dovana ir 
suraminimas: gimnazijoje mo
kiausi iš jo parašytų vadovėlių, 
o lageryje — iš jo pasakojimų. O 
pasakoti jis daug galėjo, nes nuo 
pat Tautos Tarybos įsikūrimo 
buvo jos sekretorius, Lietuvos 
Neriklausomybės akto signata
ras, vėliau užsienio reikalų vi-
ceministeris, Lietuvos pasiun
tinys Prancūzijoje, kur dirbo ir 
gyveno viename name su Oska
ru Milašium. 

P. Klimas papasakojo ir apie 
Nepriklausomybės akto suda
rymą: „Pasak Klimo, Tautos 

Taryba susirinko posėdžio labai 
šaltą 1918 m. vasario 16 d. rytą, 
10 valandą. Aktą pasirašė abė
cėlės tvarka. Jo originalą paliko 
saugoti J. Basanavičiui. Pa
skelbti Nepriklausomybės Aktą 
iš tikrųjų nebuvo lengva. Vil
niuje tebešeimininkavo okupa
cinė valdžia ir cenzūravo spau
dą. Naktį Klimas nuėjo pas 
Martyną Kuktą, kurio spaustu
vė spaudė Klimo redaguojamą 
Tautos Tarybos laikraštį „Lie
tuvos aidą" ir paprašė slaptai 
atspausdinti 500 egzempliorių 
su Nepriklausomybės aktu. M. 
Kukta sutiko. Dviese plušo visą 
naktį ir vasario 17 d. rytą šiuos 
egzempliorius, sumaišę su cen
zūruoto laikraščio tiražu, išpla
tino". 

P. Klimas prisimindavo ir 
1920 m. liepos 12 d. Maskvoje 
pasirašytą taikos sutartį su Ta
rybų Rusija. Jis buvo Lietuvos 
delegacijos narys. Tarybų Ru
sijai atstovavo ir už ją pasirašė 
Liaudies Komisarų Tarybos pir
mininkas Leninas ir užsienio 
reikalų liaudies komisaras G. 
Čičerinas. Ta sutartimi Tarybų 
Rusija visiems la ikams 
atsižadėjo bet kokių pretenzijų 
į Lietuvos žemes su Vilniumi ir 
Gardinu ir pripažino Lietuvos 
nepriklausomumą. Ten šalia 
Lenino parašo yra ir manasis, — 
sakydavo Klimas, — ir jei ta 
sutartis 1939 metais nebūtų 
sulaužyta, mes dabar čia duobių 
nekastume ir akmenų nenešio
tume". 

Toliau Klimas beveik aklas 
grįžo į Kauną, kur po operacijos 
vienai akiai grįžo apie ketvirta
dalis regėjimo ir su ta viena 
akimi jis paraše „neįkainojamos 
vertės atsiminimus apie tarpu
kario Lietuvos diplomatinę 
veiklą. Parašė du tomus su ypa
tingai įdomiomis smulkmeno
mis". 

Klimas papasakojo Damb
rauskui, kad jis.būdamas Pran
cūzijoje.ilgus metus rašė Lietu
vos istoriją. Kai jį areštavo 
vokiečiai, jau buvo parašęs du 
tomus. 

Iš Klimo rankraštį pasiskoli
no dr. J. Jurginis ir nebegrąži-
no. Rankraščio nesulaukęs P. 
Klimas ir mirė 1969 m. sausio 
1 d. Klimas buvo daug darbo į 
tą istoriją idėjęs. Jis rašė ją nak
timis, kai šeima miegojo. P. Kli
mas daug pasakodavo apie Mi
lašiaus gilius religinius pergy
venimus, regėjimus. 

A. Dambrauskas papasakojo, 
kaip nutremtas į Spaską netoli 
Karagandos turėjo kentėti 
badą. o dirbti reikėjo nuo tam
sos iki tamsos, alkanam, blogai 
aprengtam, nepailsėjusiam. Tai 
buvo mirčiai skirtų invalidų 
katorginis lageris , į kurį 
veždavo vario dulkių suėstais 
plaučiais iš Dženzkasgano ka
syklų. „Šalia lagerio plėtėsi 
kapinės, j kurias kas rytą karvė 
nuveždavo vežimėlį, pilną nuo
gų lavonų... Kad mirusis nesu
galvotų grįžti į šį pasaulį, sar
gybinis kiekvienam smagiai 
tvodavo į kaktą kūjeliu". Grįžęs 
Lietuvon Dambrauskas dirbo 
prie Šv. Rašto vertimo. Dam
brauskas kalėjo drauge ir su 
Ant. Miškiniu, buvo varomi dar
ban vienoj brigadoj. Sibire 
Dambrauskas susipažino su 
savo būsimąja žmona, kuriai 
„žvėriški kankintojai sulaužė 
stuburą ir abi kojas". 

Juoz. Pr. 

Kiek la iko ši įs taiga j a u 
veikia Washingtone? 

Aš dirbu Informacijos centrui 
nuo 1987 metų kovo mėnesio ir 
ši įstaiga atsidarė birželio pirmą 
dieną tais pačiais metais. Tai 
daugiau kaip metai mes čia esa
me miesto centre. 

Kas pas j u s čia d i rba? 
Aš dirbu pilną laiką. Taip pat 

turime vieną studentę — Rūtą 
Virkutytę, kuri dirba dvidešimt 
valandų per savaitę ir vasaros 
metu turėjome studentą stažistą 
Gailių Draugelį. 

Aš matau , kad p a s J u s čia 
y ra labai daug visokių įrengi
mų, kompiuterių, mašinų i r 
panašia i . Ar gali paaiškint i 
kokius d a r b u s jos atlieka? 

Taip. Mes turime microkom-
piuterį, kuris yra labai panašus 
į kompiuterį, kurį LIC įstaiga 
New Yorke turi ir prie to micro-
kompiuterio galima pritaisyti 
aštuonias darbo stotis. Kol kas 
turime dvi veikiančias stotis čia 
Washingtone. Taip pat turime 
porą „printers", kurių vienas 
yra „laser printer". Kitas apara
tas yra telekopijavimo. Jis yra 
nepaprastai mums svarbus, su
sisiekiant Washingtonui su 
New Yorku, ir taip pat, kai rei
kia siųsti informaciją kongres-
manų bei senatorių štabams, 
kas atsitinka labai dažnai. Jų 
būstinės turi tokius pačius apa
ratus. Sinčiame žinias per jį ir 
spaudai. 

Čia vad inamas Telefax? 
Taip. Kai, pavyzdžiui, buvo 

išsiųstas į Maskvą vienam 
sovietų pareigūnui laiškas, ku
riame šimtas kongresmenų 
savo parašais užstojo Gintautą 
Iešmantą, aš jį penktą valandą 
gavau iš kongresmano Feighan 
būstinės. Penkiolikos minučių 
tarpe man buvo įmanoma jo 
tikrą kopiją per telefaksą pa
siųsti Amerikos Balso lietuvių 
skyriui. Tai jie tuojau gavo. Tą 
dieną, kai pusę šešių man skam
bino iš Washington Post dien
raščio korespondentas, kuris 
kitą dieną skrido į Maskvą ir 
norėjo kontaktų Lietuvoje, aš 
jam galėjau pasakyti: „Palauk 
penkias minutes ir per telefaksą 
aš tau pasiųsiu". Taip pat mū
sų kompiuteriai gal i susi
kalbėti. Tarp New Yorko ir 
Washingtono turime „modem" 
ir su juo mes galime iš Washing-

tono siųsti teleksus per visą 
pasaulį. 

A r jūsų kompiuteriai kalba 
lietuviškai? 

Taip, taip. Turime programą, 
kuri vadinasi „Kalba F " ir tą 
programą galima įsigyti per 
mūsų įstaigą New Yorke. 

A r t a programa y ra jūsų 
sukur ta? 

Taip. Reiškia, specialiai pagal 
LIC pageidavimus ta programa 
buvo sukurta. 

Kokie yra tavo ryšiai su 
New Yorke būstine? 

Informacijos centro būstinė 
Washingtone yra dalis Informa
cijos centro New Yorke, ir visi 
mes priklausome Lietuvių kata
likų religinei šalpai. Mano 
viršininkas yra kun. Pugevičius 
ir taip pat tenka labai glaudžiai 
bendradarbiauti su Ginte Da-
mušyte, kuri yra Informacijos 
centro vedėja. Sakyčiau, kad jie 
nustato gaires, ką Washingtono 
būstinė turėtų veikti. Tokiais 
platesniais klausimais tenka 
tartis su kun. Pugevičium, o 
kasdieninius klausimus, deta
les dažnai aptariu su Ginte. 
Mes pasidalinam darbais. Wa-
shingtono būstinė turi tam tik
rą paskirti, bet taip pat turime 
ir bendrus darbus, kuriuos 
darome kartu su New Yorku. 
Pavyzdžiui, Gintei tenka skam
binti į Lietuvą. Kartais ji gau
na žinias ir aš jai padedu su tom 
žinion susidoroti, paruošti 
spaudai pranešimus, o kartais 
aš gaunu labai daug žinių ir ji 
man padeda. 
Kas t ave užangažavo šiam 

darbui? 
Iš tikrųjų-šis darbtt yra man 

labai, labai, labai prie širdies. 
Yra kartais nepasisekimų ir 
panašiai, bet kiekvieną dieną, 
kai išeinu iš darbo, aš žinau, aš 
esu įsitikinęs, kad darau tą dar
bą, kur ' man tinka. Reiškia, 
pagal r»._mo sugebėjimą ir pagal 
mano interesus. 

Kokie yra jūsų santykiai su 
ki tomis lietuvių instituci
jomis, organizacijomis ir in
formacijos tarnybomis? 

Mes palaikom ryšius su visom 
lietuviškom institucijom. Pagal 
reikalą su vienom daugiau, su 
kitom mažiau. Pavyzdžiui, kai 
vasario mėnesį buvo ruošiamas 
laiškas siųsti Gorbačiovui, 
prašant, kad sovietai netrukdy
tų demonstracijoms Lietuvoj ir 

Estijoj ryšium su 70 metų 
nepriklausomybės sukaktim, 
man teko gana daug kalbėtis ir 
tartis su JAV LB krašto val
dyba, juos raginti, kad jie išju
dintų visuomenę skambinti 
savo senatoriams, prašyti, kad 
jie pasirašytų po šiuo laišku. Tai 
čia yra vienas konkretus pavyz
dys to bendradarbiavimo, ir jie 
tai darė. 

Bet a r jūs esate dalis Lietu
vių Bendruomenės? Ar jūs 
esate padalinys? 

Ne, mes nesame dalis Lietu
vių Bendruomenės. Mes pri
klausom Lietuvių Katalikų 
religinei šalpai ir mes palaikom 
ryšius su visom organizacijom, 
su visom institucijom. 

Iš ko išsilaiko jūsų or
ganizacija? 

Mūsų organizacija daugiausia 
išsilaiko iš aukų, kurias indivi
dai suaukoja. Aukos yra ren
kamos per lietuviškas parapijas 
ir tose kitataučių parapijose, 
kur vyskupijos leidžia tai daryti. 
Prijaučiantys ki tataučiai , 
užtikę LIC žinias, irgi siunčia 
aukas. Veikia ir lietuvių rėmė
jų būreliai. Jie stipriausiai 
veikia Clevelande, Toronte ir 
Los Angeles. 

Yra buvę kalbų neseniai, 
kad Lietuvių Bendruomenė 
ketina steigti informacijos 
centrą Washingtone. Kaip jūs 
reaguojate į tai? 

Kiekviena organizacija turi 
valią daryti tai, ką ji nori. Mano 
nuomone, būtų klaida Lietuvių 
Bendruomenei steigti infor
macijos centrą, nes jau dabar 
egzistuoja ELTA Washingtone, 
kuri sukaupia medžiagą ir išlei
džia kas mėnesį žinias, ir yra 
mūsų įstaiga, kuri labai greitai 
reaguoja į įvykius ir skleidžia 
informaciją. Mano nuomone, 
būtų labai svarbu, kad Lietuvių 
Bendruomenė ką nors čia steig
tų Washingtone, bet aš ma
nyčiau, kad ne informacijos 
centrą, o turėtų samdyti pilno 
laiko profesionalą, kuris dirbtų 
visuomeninį-politinį darbą Wa-
shingtone. Yra tikrai verkiantis 
reikalas tokiam asmeniui. Kai 
kurie žmonės tvirtina, kad yra 
užtektinai pabaltiečių ar lietu
vių organizacijų Washingtone, 
kiti net sako, kad yra darbo 
duplikacija. Tie žmonės, kurie 
tą sako, arba nesupranta, kokia 

yra tikra padėtis VVashingtone, 
arba iškraipo faktus. Aš manau, 
kad daugumas, kurie taip tei
gia, tik nesupranta. Yra labai 
plati dirva veiklai ir labai mažai 
kas yra daroma. Daug daugiau 
būtų galima atlikti. Todėl, jei 
Bendruomenė turėtų savo ats
tovą, būtų labai naudinga. 

Vienu žodžiu, ta i , apie ką 
Tu kalbi, yra noras , kad kas 
pasinaudotų tomis informa
cijomis, kur ias j ū s telkiate? 

Kaip tik. Mano darbas yra 
toks dabar, kad aš ne tik gaunu 
tą informaciją iš įvairių šaltinių 
ir paruošiu ir paskleidžiu spau
dai Washingtone ir savo kon
taktam, bet ir tiesiog ką nors su 
ta informacija bandau daryli. 
Lietuvių Informacijos centras iš 
tikrųjų bando labai daug darytį 
ir aš mielai atiduočiau tą infor
macijos piršimo darbą kitiems. 
Bet niekas to darbo nedirba. 
Tiesa, yra Jungtinis Pabaltiečių 
komitetas, kuris bando šį tą su 
ta medžiaga daryti, bet ir jis yra 
labai užsiėmę visokiais savo 
projektais. 

Kai tu pradėjai šį darbą, 
kokia buvo tavo nuovoka 
apie darbo apimtį? Ar ji y ra 
pasikeitus? 

Taip. Man atrodė ir kun. 
Pugevičiaus buvo tokios gairės* 
nustatytos, kad aš daugiausia 
dėmesio kreipsiu į Washingtono 
spaudą. Viena priežastis, kodėl 
buvo atidaryta Informacijos cen
tro būstinė Washingtone buvo, 
kad yra labai sunku prasimušti 
į New Yorko spaudą, nes New 
Yorkas toks didelis ir ten yra 
visokių organizacijų ir visokios 
veiklos. Tai buvo galvojama, 
kad Washingtone gal bus kiek 
lengviau. Bet kai aš pradėjau 
dirbti Washingtone, beveik tuo 
pačiu metu buvo įsteigtos dvi 
grupės Kongrese: pirma Ats
tovų rūmuose, vėliau kita 
Senate ginti religines teises. 
Kai aš pradėjau dirbti su 
kongresmanais ir senatoriais, 
aš pamačiau, kokios yra palan
kios sąlygos mūsų reikalui 
iškelti. Tai labai daug dėmesio 
teko paskirti Kongresui, nes ten 
labai sekėsi. Aš norėčiau grįžti 
daugiau prie to grynai informa
cinio darbo, bet kol kas mes 
esame pradėję tą veiklą su 
kongresmenais ir senatoriais ir 
nenorim nuo jo pasitraukti, ne
bent atsirastų kas nors, kas 
perimtų visą tą veiklą. 

Koks, tu skaitytum, yra di
džiausias jūsų Washingtono 
įstaigos laimėjimas per tuos 
praėjusius metus da rbo? 

Aš sakyčiau, džiaugiuosi tuo, 
kad tos grupės, kurių mes 
veiklą remiam ir skatinam 

Kongrese, yra labai darbščios. 
Nuo to laiko, kai Atstovų rūmų 
grupė buvo įsteigta, yra pa
sirodę aštuoni mėnesiniai 
laiškai, ginantys vieną ar dau
giau politinių kalinių Lietuvoj. 
Senato grupė jau penkis laiškus 
pasiuntė. Buvo priimtos Ats
tovų rūmuose ir Senate rezoliu
cijos, ginančios Lietuvos kata
likų religines teises. Įvairūs 
laiškai buvo pasiųsti dėl de
monstracijų Lietuvoj. 

Aš turbūt į du pasiekimus at
kreipčiau dėmesį, kurie man as
meniškai gana didelį įspūdį pa
darė. Vienas buvo, kai sužino
jom, kad prezidentas ruošiasi 
važiuoti į Maskvą. Mes pasi
kalbėjom su įvairiais žinovais 
Washingtone ir jų klausėm, 
kaip būtų galima iškelti lietu
vių klausimą tuo metu. Jie ska
tino mus susisiekti su mūsų 
draugais Kongrese ir juos ra
ginti, kad jie tuojau rašytų 
laiškus prezidentui Reaganui ir 
pasiūlytų, paragintų jį, kad jis 
pasimatytų su lietuviais disi
dentais, mes tai padarėme ir 
jiems pasiūlėm, kuriuos disiden
tus turėtų kviesti prezidentas. 
Padėjom suredaguoti laiškus, 
padėjom net rinkti parašus, 
skambinom kongresmenams, 
senatoriams ir buvo pasiųsti du 
laiškai prezidentui. Ir lietuviai 
buvo pirmoji grupė, kuri, kiek 
žinau, tą padarė. 

Kitas pasiekimas buvo per 
Amerikos televizijos tinklo ABC 
programą „Capital to Capital", 
kurioje Amerikos ir Sovietų pa
reigūnai kalbėjosi įvairiomis 
temomis. Programa buvo trans
liuojama satel i ta is tarp 
Washingtono ir Maskvos ir ją 
matė milijonai žmonių Ame
rikoje ir Sovietų Sąjungoje. Mes 
darėme gana didelį spaudimą, 
kad būtų iškeltas Pabaltijo klau
simas. Apie senatoriaus Luger 
dalyvavimą sužinojom tik tą 
rytą prieš programą. Per tą visą 
dieną mūsų įstaiga darė spau
dimą, kontaktavo Luger būs
tinę, prašė, kad būtų iškeltas 
Pabaltijo klausimas, net ir 
siūlėm patį klausimą ir jis tą 
vakarą, šiek tiek paredagavęs, 
tą klausimą iškėlė. Bet su to
kiais dalykais devynis kartus 
nepasiseka ir vieną kartą 
pasiseka. 

Ar tu skaitytum, kad šitie 
ėjimai buvo grynai jūsų 
į s t a igos a r i r kas kitas 
prisidėjo? 

Dėl senatoriaus Luger žinau, 
kad tiktai mes ir latviai ėjom, 
o latviai tai darė tik po mūsų 
painformavimo. 

Linkime Jums daug sėkmės 
Jūsų nepaprastame darbe. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

Chicagos kongresmanas W. O 
Lipinski parašė laišką Lenkiją 
valdančiam gen. W. Jeruzels-
kiui, reikalaudamas, kad būtų 
pravesta Lenkijos kalėjimų 
reforma ir areštuotieji būtų 

laikomi kaip to reikalauja 
žmogaus teisės, nes dabar tos 
teisės pažeidžiamos, areštuotieji 
darosi policijos žiaurumo auko
mis. ' 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

21 
— Tu pasakei, jaunuoli. Taip. ji buvo sukandžiota, 

sumalta ir praryta pabaisos banginio, koks kada 
perskėlė laivą. 

Aš truputį pradėjau nerimauti dėl jo įkarščio, su 
kokiu kalbėjo. 

— Dabar klausyk, vyruti — tęsė jis toliau. — Dar 
tebeturi, galima sakyti, minkštus plaučius. Bet ar iš 
tikro esi buvęs jūroje? 

— Ser, — atsakiau — man rodos esu sakęs tarna
vęs prekiniam laivyne... 

— Tu vėl man pradedi su tuo? Jau girdėjai, ką aš 
tau sakiau apie tai, ir prašau manęs neerzinti. Bet 
supraskime vienas kitą. Aš tau daviau truputį susi
protėti, kas yra banginių medžioklė. Ar vis dar tebesi 
pasiryžęs? 

— Taip, ser. 
— Labai gerai. Dabar man pasakyk, ar tu jauties 

galėsiąs sviesti perstekę į gyvo banginio gerklę, o 
paskui šokti ant jo? 

— Esu tam pasiruošęs, ser, jeigu tai būtina pa
daryti, tikriau, jeigu kitaip negalima to gyvio sudoroti. 

— Puiku. Bet tu nori ne vien tik banginius medžio
ti, bet ir pasitrankyti po pasaulį, ar ne tiesa? Anksčiau 
panašiai galvojau ir aš. Gerai. Eik tiesiai į laivo priekį 
ir pažiūrėk kas matyti jūroje. Paskui man papasakosi 
ką būsi matęs. 

Truputį nustebęs, akimirką svyravau prieš prade
damas vykdyti įsakymą, nes nežinojau ar tai buvo 
pasakyta rimtai, ar pašiepimamai. 

Galiausiai nužingsniavau. Apsidairęs, pamačiau 
laivą stovint ant inkaro ir kad potvynis jį pakreipė 
priekiu į atvirą jūrą. Horizontas atrodė beribis, bet 
visiškai monotoniškas. Negalėjau pamatyti nė mažiau
sio įvairumo. 

— Na, koks bus pranešimas? — paklausė Pelegas, 
man sugrįžus. — Ką esi matęs? 

— Nedaug ką, — atsakiau — vien tik vandenį visur, 
ligi pat horizonto. Man rodos ateina audra. 

— Gerai. Ir ką tu dabar galvoji apie pasaulio pama
tymą? Ar vis tebenori vykti į Horno iškyšulį, kad nieko 
kito nepamatytum? Ar tau neatrodo, kad, čia bestovė
damas, gali daugiau ką pamatyti? 

Aš pasijutau truputį sumišęs, bet buvau užsispy
ręs vykti banginių medžioti. Ir tam tikslui man buvo 
geras „Peąuodas" kaip ir bet koks kitas laivas, gal pir
masis geresnis už kitus. Visa tai išdėjau Pelegui. 
kuris, matydamas mane tokį ryžtinga, pagaliau sutiko 
priimti mane. 

— Gerai! Tuojau gali pasirašyti sutartį — pridūrė. 
— Sek mane. 

Ir tai sakydamas, jis nuvedė mane į apačią. į kajutę. 
Ten radau kapitoną Bildadą, nepaprastą vyrą, kuris 
kartu su kapitonu Pelegu buvo vienas stambiųjų laivo 
savininkų. Kitos akcijos, kaip kartais yra šitokiuose 
uostuose, priklausė miniai smulkių rentininkų, našlių, 
našlaičių, jūrininkų globotiniams. Kiekvienam pri
klausė maždaug po sijos gabalą, denio lenta ar keletą 
laivo vinių. Nantucketo gyventojai savo pinigus in
vestuoja į banginininkų laivus, kaip kitur žmones per
ka valstybės lakštus, kurie yra garantuoti ir duoda 
gerą nuošimtį. 

Bildadas, kaip Pelegas ir daugelis kitų nantucke-
tiečių, buvo kvakeris. Pačioje pradžioje sala buvo 
apgyvendinta šios sektos pasekėjų ir dar šiandieną 
didesnė dalis jos gyventojų išlaikė nepaprastai dideliam 
laipsnyje visas kvakerių ypatybes. 

Kaip ir kapitonas Pelegas, kapitonas Bildadas buvo 
bangininkas, besinaudojąs ištaiginga pensija, bet 
priešingai kapitonui Pelegui, jam visiškai nerūpėjo 
vadinamieji rimti dalykai ir kuris netgi rimtus dalykus 
laikė menkniekiais. Kapitonas Bildadas ne tik buvo 
išauklėtas prisilaikant griežtų Nantucketo kvakerių 
sektos principu, bet ir visas jo jūrinis gyvenimas nė 
kiek jo nepakeitė. 

Tačiau nepaisant viso šito pastovumo, buvo kai 
kurių prieštaravimų pas vertingą kapitoną. Nepaisant 
to, kad dėl sąžinės skrupulų jis atsisakydavo pakelti 
ginklą prieš sausumos įsibrovėlius, savo ruožtu pats 
neaprėpiamai buvo įsibrovęs j Atlantą ir Pacifiką ir. 
nors prisiekęs žmogaus kraujo praliejimo priešininkas, 
buvo išliejęs tonas banginių kraujo. Kaip dabar 
pamaldusis Bildadas savo gyvenimo sutemose galėjo 
sutaikyti šituos dalykus savo atsiminimuose, negaliu 
pasakyti, šiaip ar taip atrodė, tas jam mažai teapėjo. 
Nuo kajutės tarno pakilo ligi kapitono ir galiausiai tapo 
laivo savininku. Kaip jau esu sakęs, savo nuotykingą 
karjerą baigė pasitraukdamas iš aktyvios tarnybos 
sulaukęs šešių dešimtų metų. ir likusias dienas paskyrė 
ramiam gvvenimui iš pelnytai užsidirbto kapitalo. 

Dabar gi — man nemalonu tai pasakyti — Bil
dadas garsėjo kaip nepataisomas šykštuolis. Kai jis 
plaukiojo, jis elgėsi kaip nepaprastai žiaurus šeimi
ninkas. Nantuckete man papasakojo, kad tuo metu, 
kai jis vadovavo banginininkų laivui „Caligut", 
grįžus namo beveik visa įgula turėjo būti paguldyta 
j ligoninę, tokia ji buvo išsekusi. Kiek tai liečia 
pamaldų žmogų ir ypač kvakerį, jis buvo kietaširdis, 
jeigu nepasakysi daugiau. Bet taip pat buvo sakoma, 
kad jis niekada neįžeisdavo savo pavaldinių, nors taip 
juos suimdavo į nagą, kad iš jų išspausdavo daugiau 
nei galima. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
MOŠŲ KOLONIJOSE 

DR. PRANO GALINIO 
MIRTIS 

Negailestinga mirtis retina 
mūsų eiles. Rugsėjo 16 d. 
Wareham šios žemės kelionę 
baigė dr. Pranas Galinis, pirmos 
eilės pusbrolis inž. Broniaus Ga
linio iš Norwell. Mirtis pakirto 
j° gyvybe* einant 87-sius metus. 

Gimęs Lietuvoje, j šį kraštą 
Pranas Galinis atvyko, teturė
damas 11 metų. Nuo jaunystės 
jis aktyviai reiškėsi įvairiose 
lietuviško darbo srityse. Tarp 
kitko jam teko atstovauti Bos
tono l ietuviams Amerikos 
lietuvių seimuose Pittsburge ir 
Chicagoje, dėstyti lietuvių kal
bą, istoriją ir geografiją vasa
riniuose kursuose lietuivams 
moksleiviams, būti nariu 
Lietuvių studentų s-gos, 
Lietuvos Vyčių, Vilniui Vaduoti 
s-gos, Naujosios Anglijos Baltų 
amerikiečių d-jos, Vilniaus 
krašto lietuvių s-gos ir kitų 
organizacijų. Jis gavo daktaro 
laipsn} už studiją Baltų kalbų 
įtaka vokiečių tarmėms Rytprū
siuose. 

Pranas Galinis palaidotas 
rugsėjo 20 d. Benediktinų 
kapinėse po šv. Mišių, kurios 
buvo atnašautos už mirusiojo 
sielą Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. 

INŽ. EDMUNDO CIBO 
LAIDOTUVĖS 

Rugsėjo 10 d. miręs inž. Ed
mundas Cibas palaidotas rug
sėjo 13 d. Putnam, CT, po šv. 
Mišių Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje So. Bostone. J. 
Caspero laidotuvių namuose 
įvykusiame atsisveikinime su 
velioniu rašytojas Stasys 
Santvaras apibūdino velionio 
nueitą kelią, visuomeninę ir 
ku l tūr inę veiklą, o at
sisveikinimo kalbas pasakė 
ALIAS Bostono skyriaus vardu 
pirmininkė Rėdą Veitaitė, LB 
Bostono apylinkės vardu Stasys 
Goštautas, SLA vardu Aleksan
dras Chaplikas, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos vardu 
Algis Skabeikis. ALTO Bostono 
skyriaus vardu Gintaras Čepas 
Tautinės s-gos Bostono skyriaus 
vardu pi rmininkas Juozas 
Renteiis, atstovavęs taip pat 
Tautinės s-gos centro valdybai, 
„Vilties" draugijai ir „Dirvos" 
redakcijai. Vietoje gėlių lanky
tojai suaukojo: Religinei šalpai 
700 dol., Lietuvių Fondui 510 
dol. ir Tautos Fondui 500 dol., 
viso 1,710 dolerių. 

GERA PROGRAMA, 
NEGAUSI PUBLIKA 

LB Bostono apylinkės 
valdybos surengtas rugsėjo 10 d. 
Tautos šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje buvo taik
lus, aktualus ir įdomus savo 
programa, bet negausus daly
viais. Viktoras Nakas, 34-rių 
metų vyras, Lietuvių Infor
macijos centro direktorius iš 
Washingtono, taisyklinga lietu
vių kalba įtikinančiai, patrauk
liai ir įdomiai iškėlė dabartinių 
įvykių Lietuvoje prasmę, 
pasiektus laimėjimus ir ar
timiausius uždavinius, mūsų 
talkos reikalingumą tautos ka
mienui, įtaigojant savo kong-
resmanus ir senatorius, kad jie 
darytų spaudimą Sovietų S-gai 
mūsų tautos teisėtų reikalavi
mų klausimu. Po prelegento 
kalbos ir atsakymų į įvairius 
klausimus parodyti filmai iš 
liepos 9-sios demonstracijų 
Vingio pa rke Vilniuje ir 
rugpjūčio 23-sios demonstracijų 
Bostone. Abu filmai gerai pa-
šuošti: pirmasis Juozo Bružo, o 
antrasis Felikso Kontauto. Jie 
atskleidė lietuviškumo, reikalo 
supratimo, kovos dvasios ir 
tautinio solidarumo laipsnį 
tėvynėje ir išeivijoje. Ten vyravo 

masės viduriniosios ir jaunosios 
kartos, o čia likučiai vyres
niosios kartos su keliolika ats
tovų jaunsniosios kartos. Tai 
kontrastas, kuris visu ryškumu 
iškėlė mūsų problemas išeivi
joje. 

Gaila, kad nei jaunosios kar
tos atstovo atvykimas iš Wa-
shingtono, nei filmai nesu
silaukė mūsų jaunesniosios kar
tos reikalingo dėmesio. 

SLA 43-OJI KUOPA 

Didžiausia SLA kuopa Bos
tone yra 43-oji kuopa. Ligšioli
niam jos finansų sekretoriui 
Algiui Šmidtui dėl ligos pasi
traukus, tos pareigos pavestos 
Astai Karosienei. Ji priima ir 
tvarko kuopos narių mokesčius 
„Taupoje", 368 W. Broadway, 
So. Bostone, telefonas 269-1450. 

NEPAVYKO 

Pirminiuose rinkimuose rug
sėjo 15 d. Plymouth county vie
nuoliktame distrikte prieš 
dabartinį State representative 
Fan Marą kandidatu buvo 
Brocktono miesto mokyklų 
komiteto narys adv. William 
Pribušauskas. Jam nepavyko 
surinkti tiek balsų, kad jis, o ne 
dabartinis State representative 
būtų demokratų partijos kandi
datu lapkričio mėnesį įvyk
siančiuose rinkimuose. Viena 
iš nesėkmės priežasčių — tai 
lietuvių nemažo skaičiaus įsire-
gistravimas respublikonais ar 
nepriklausomais, kurie pirmi
niuose rinkimuose negalėjo 
balsuoti už demokratų kandida
tus. Bet adv. William 
Pribušauskas nenuleidžia 
rankų. Jis žino, kad tik re
tais atvejais pavyksta pirmą 
kartą laimėti prieš kandidatą, 
kuris siekia perrinkimo.Adv. 
William Pribušauskas yra 
pasiryžęs po dviejų metų vėl 
būti kandidatu. Jis mano, kad 
tada tikrai pasiseks laimėti 
State representative vietą. 

IGNALINOS REIKALAI 
TELEVIZIJOJE 

Televizijos 27-tame kanale 
vietos lenkai turi suorganizavę 
savo programą, kuri perduo
dama kas kelintą šeštadienį nuo 
8 vai. ligi 9 vai. ryto. Rugsėjo 16 
d. toje programoje pateikta 
informacija apie Ignalinos 
atominę elektros jėgainę 
okupuotoje Lietuvoje. Tuo rei
kalu angliškai kalbėjo Dalia 
Ščiukaitė, nurodydama tos 
jėgainės grėsmę, Lietuvių 
reikalavimą sustabdyti jos 
veikimą, o ypač plėtimą, 
ruošiamas šiuo reikalu Lie
tuvoje masines demonstracijas, 
šio krašto lietuvių pastangas, 
kad JAV-ių kongresas reikalau
tų sudaryti tarptautinę komi
siją, kuri ištirtų reikalą. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Tai vienintelė lietuvių radijo 
programa Bostono ir apylinkės 
lietuviams, perduodama sekma
dieniais 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV - FM 98. Vedė
jas — Petras Viščinis, 173 Ar-
thur St., Brockton, Ma., 02402, 
telefonas 508—586-7209. Pro
gramos metu skambinti telefo
nu: 508-587-9898. 

P.V. 

RENGINIAI 

Spalio 2 d. — Gobelenų ir 
dailės darbų paroda. Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

Spalio 15 dieną 1:30 vai. p.p. 
Bostono Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos patalpose, 
Blue Hills Regionai Tech. H.S., 
Canton, Ma. Rasa Allan Kazlie
nė atliks Maironio „Čičinską". 

Maspeth, NY 

PREL. PRANO BULOVO 
ŠVENTĖ 

Rugpjūčio 21d. Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje atšvęsta 
dvasios vadovo prel. Prano 
Bulovo 45 metų kunigystės su
kaktis. Didinga procesija, gie
dant chorui, įžengė sukaktuvi
ninkas su kunigais, aukoti 
padėkos Mišių auką už palaimą 
45 metų tarnybos Viešpaties 
vynuogyne, 32 Atsimainymo 
parapijoj, 16 metų šios parapi
jos klebonu. 

Prel. Pranas Bulovas su vi
sais bendradarbiauja, sie
lojasi ir ugdo jų religinį gy
venimą. Ligoniai ir nelaimin
gieji yra nuolat aprūpinami 
sakramentais ir kita pagalba. 

Rimtas prelato rūpestis yra 
religinis jaunimo auklėjimas. 
Neturint parapinės mokyklos 
religiniai auklėti ilgus metus pa
dėdavo Šv. Pranciškaus seselės, 
o dabar pakviestos dvi mokyto
jos, kurios rengia jaunimą pir
miems sakramentams. 

Ilgametis prel. draugas kun. 
Jonas Petrauskas,MIC, pasakė 
pamokslą. Jis nušvietė kelią į 
kunigystę ir iškėlė gyvą reikalą 
pašaukimų į kunigus, vienuo
lius bei vienuoles. Šeimų įtaka 
pašaukimams į dvasiškius yra 
svarbiausia. 

Pasigėrėtinai prasmingų pa
maldų knygelė buvo atspaus
dinta ir išdalinta dalyviams. 
Programoj buvojo šūkis: „Vieš
patie, padaryk mane, Tavo 
Taikos įrankiu". Mišios buvo 
anglų kalba, bet giedojo Pulkim 
ant kelių ir Marija, Marija. Gie
dojo choras, pora solisčių, su 
gitarų muzika nuolatinė solistė 
Nellie Sable ir visi tikintieji. 
Liturginius skaitymus skaitė 
prelato sesers dukros. Aukos 
dovanas įteikė organizacyų 
atstovai, celebranto sesuo ir 
švogeris, parapijos tarnautojos 
Elena Raynis ir Dorothy Gotard 
ir kiti. Labai skoningai buvo 
išpuošta bažnyčia ir altoriai. Tai 
mokytojų Jay ir Barbara rūpes
čiu. Gėles aukojo nuolatiniai 
geradariai Mr. & Mrs. Michael 
Rinaldi. 

Sukaktuvinis minėjimas su 
specialia programa buvo pra
vestas Astoria Manor salėj. Keli 
šimtai parapiečių ir svečių prog
rama ir vaišėmis su šokiais 
pagerbė savo dvasios vadovą 

. prelatą Praną Bulovą. Po už
kandžių minėjimo programą 
pradėjo Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Prasmingą maldą 
sukalbėjo kun. Walter Vėtra. 
Renginio vadovas Vincent 
Aboyas supažindino su svečiais 
prie garbės stalo esančiais ir 
kitais dalyviais salėje. Pravesta 

sveikinimų ir linkėjimų pro
gramos dalis. Organizacijų 
atstovai, pavieniai ir svečiai 
sveikino jubilijatą, įteikdami 
adresus ir dovanas. Senatorius 
Martin Knorr perskaitė ir įteikė 
NY Senato sveikinimą ir linkė
jimus. Taip pat įteikė sveiki
nimus kongresmanas Frederick 
Schmidt NY valstybės atstovų 
vardu. Kun. Albinas Shepu-
ta,MIC, nuotaikingai apibūdino 
prelato gyvenimo kelią bei 
būdą, ypač iš jo mokslo dienų. 
Programos rengėjas Vincentas 
Aboyas padėkojo visiems rengė
jams ir dalyviams. 

Sukaktuvininkas prel. Pranas 
Bulovas jausmingai dėkojo vi
siems ir kiekvienam už dalyva
vimą, sveikinimus, dovanas. 
Nuoširdžiai ir specialiai padė
kojo kunigams, kalbėtojams, or
ganizacijoms, vyriausybės atsto
vams, giminėms, bičiuliams, 
ypač rengėjams. Užbaigos mal
dą sukalbėjo kun.' Albinas 
Gurklis,MIC. 

r 

Lemont, 111. 
JAV LB APYLINKĖS 

GEGUŽINĖ 

Lemonto apylinkėje jau yra 
ilgametė tradicija suruošti 
gegužinę rugsėjo mėnesio pra
džioje. Vasaros atostogos bai
giasi, ir smagu žmonėm sueiti ir 
pabendrauti prieš įsimetant į 
rudens darbus ir veiklą. Šiais 
metais, ypač malonu ir smagu 
buvo susitikti su draugais, nes 
gegužinė įvyko sekmadienį, 
rugsėjo 18 dieną, naujai 
įsigytame Lietuvių centre 
Lemonte. Kaip kas sekmadienį, 
šv. Mišias koplyčioje atnašavo 
kun. L. Zarmeba. Tuojau po 
pamaldų svečiai rinkosi į puikų 
sodą. Ten buvo paruošti skanūs 
pietūs .šeimininkės Aldonos 
Šoliūnienės. Jai talkininkavo 
nemažas būrelis apylinkės 
narių. Valdyba nori nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie prisidė
jo aukomis ir darbu, kad 
gegužinė pasisektų. Progos buvo 
atsigaivinti prie ' \ro ir tuo 
pačiu metu pažiūrėti, kaip 
žaidžia Chicagos garsioji futbolo 
komanda. Nors „meškoms" ne 
kaip sekėsi, bet žiūrovų 
nuotaika nežlugo. 

Vaikams tai svarbiausia, kad 
būtų laimėjimai ir per šią 
gegužinę veikė tikrai gausūs ir 
turtingi, kuriuos suorganizavo 
Rasa Poskočimienė. Smagu 
buvo žiūrėti, kaip džiaugėsi 
mūsų jaunieji svečiai, kai 
laimėjo kokią nors dovanėlę ar 
saldainį. Prie linksmos nuo
taikos prisidėjo Algis Trin
kūnas, kuris pravedė dainas su 
savo akordeono melodijomis. 
Svečiai, kurie norėjo, turėjo pro
gos apeiti ir apžiūrėti pastatą. 

CLASSIFIED GUIDE 

Balfo 72 skyriaus pobūvis 
lapkričio 5 d. 6:30 vai. vakaro 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone. 

Lapkričio 13 d. — Henriko 
Nagio poezijos rečitalis. Ren
gia Lietuvių Tautodailės insti
tuto skyrius. 

Martyno Jankaus saulių 
kuopos veiklos 30-ties metų su
kakties minėjimas lapkričio 19 
d. 6:30 vai. vakare Sandaros sa
lėje, 30 Intervale St., Brocktone. 

Lietuvos kar iuomenės 
šventės minėjimas, rengiamas 
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
Bostone, lapkričio 20 d. Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje ir salėje po bažnyčia. 

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

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis banketas 
1989 m. balandžio 23 d. Lan
taną restorane Randolphe. 

Viktoras Nakas, Informacijos cent
ro Washingtone vedėjas. Su juo kaip 
tik šiame numeryje yra pasikalbėji
mas apie informaciją. 

Buvo atidaryta apžiūrėjimui 
naujai persikėlusi „Žiburėlio" 
Montessori mokykla ir buvo 
galima matyti, kaip pradeda 
įsirengti ir Lemonto Maironio 
lituanistinė mokykla. Nors 
vienu metu atrodė, kad užeis 
stipri audra, bet saulutė vėl pa
sirodė, ir svečiai linksmai 
praleido popietę gražioje centro 
aplinkoje. Dar kartą didelis ačiū 
iš visos JAV LB Lemonto 
apylinkės valdybos svečiams, 
kurie atsilankė, ir visiems, 
kur ie padėjo darbu arba 
aukomis. 

Agnė Katiliškytė 

CHICAGOS ŽINIOS 

POLICIJA AUTOBUSUOSE 
Kovojant su pasitaikančiais 

užpuolikais autobusuose, Chica
goje paskirta 50 policininkų, ku
rie nuolat važinės autobusais 
saugodami nuo užpuolimų. 

MIRUSIŲ DEGINIMAS 
Dabar beveik visos tikybos ne

draudžia mirusių deginimo. 
Cook apskrityje apie 159c miru
sių laidojama sudeginus krema-
torijose. 

UŽ BUTELĮ 20,000 DOL. 
Chicagoje rugsėjo 24 varžy

tinėse buvo parduotas butelis 
vyno 185 m. senumo — iš 1803 
m. Vynas Chateau Lafite. Par
davė Christie Wine, Inc. bend
rovė. Varžybose buvo siūlyta 
20,000 dol., už tiek ir gavo 
Simon Lambert, bet jis pareiš
kė, kad pirko ne sau, o rytinėse 
valstybėse esančiam. 

BRITAI PERKA FIRMĄ 

Chicagoje savo centrą turinčią 
Techtron Imaging Network fir
mą nupirko Wace britų firma. 
Techtron jungia kelias firmas ir 
tarnauja spalvotam spausdini
mui. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
Pasaulio lietuvių centras jau mūsų! Aukokime visi savo 

ateičiai. Aukas prašome siųsti Lithuanian Mission Center, 
Inc. P.O. Box 664, Lemont, III. 60439. 

Pasaulio lietuvių centrui per praėjusias kelias savaites 
aukojo ar padidino savo įnašus šie: 

$ 2 0 0 0 — Januškis, Vytas & Dalia. 
$ 1 0 2 0 — Navickas, Ingnas & Birutė. 
$ 1 0 0 0 — Ambutas, Kęstutis & Shirley; Banys, Rimas 

& Nijolė; Biskis, Gediminas & Birutė; Česas, Romas & 
Danutė; Diminskis, Jonas; Dirvonis, Rimantas & Danutė; 
Garbonkus, Vacys & Laima; Kaminskas, Stan.; Norusis, 
Linas & Audronė; Staniulis. Aras & Irena; Stepaitis, Algirdas 
& Laima; Trakis, Martynas & Dalia; Valinskas, Stanley. 

$ 6 3 3 — Riškus, Aldona. 
$ 6 0 0 — šoliūnas. Vida. 
$ 5 0 0 — Karas, Arvin & Rita. 
$ 3 5 0 — Hųcko, Josephine; Riškus, Anastasia. 
$ 3 0 0 — Bernotavičius, Petras; Gylys, O. J . 
$ 2 5 0 — Lapkus. Domas; Pikelis. Edvvard & Victoria. 
$ 2 0 0 — Aušros Vartų Tuntas; Plėnys Oakton Drugs. 
$ 1 0 0 — Andriušis, Aldona; Bagdonas, Leonas; Banys. 

Peter; Baris, John & Dana. 
$ 1 0 — Baranauskas, Edvvard & Genovaitė. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RBMAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616$ 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOA4E TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

P a r d u o d a m a s n a m a s prie 71 ir 
Sacramento; 1Vz aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas, švarus. 
Skambinti Indrei 5 3 7 - 7 9 4 9 arba 
5 4 1 - 3 7 0 2 . 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 95th S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas antra
me aukšte su virimo plyta, šaldytuvu, 
kilimais. Geras susisiekimas. Skam
binti 776-4513. 

Išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a. Su šiluma. Maquette 
Parko apyl. Galima užimti nuo spalio 
4 d. Tel. 460-4055. 

"1 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tat. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

POPULAR 
LITHUANIAN j 
R E C I P E S j 

Nauja devinto j i laida 
S u r e d a g a v o 

J u z e Daužvard ienė 
1 

šiomis dienomis „Draugo", 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-: 
joms žmonoms ar marčioms, i 
Daugelis apdovanojo kita-i 
taučius supažindindami juos j 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių v isuomet buvo 
didelis. 

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

DRAUGAS, 
4 5 4 5 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 

Kaišiadorių vyskupija vi tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistu tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

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

•BONIUS KVIKLYS 

^ LIETUVOS 
W BAŽNYČIOS 

TCHU*CHES <y tir"u»N'» 

Kaišiadorių vyskupija 

Illinois gyventojai dar prideda $1 84 valstijos mokesčio 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys 
Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos Lei 
dykla (Lithuanian Library Press). Spau 
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kultūrose. Čia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda S% va/sf. mokesčio. 



Viktorija Matranga apibūdina dail. E. Marčiulionienės kūrybą.atidarant 
parodą. Iš kairės: dail. E. Marčiulionienė, V. Valius ir V. Aleknienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

STEBĖJOME LIETUVOS 
NAUJĄ ATGIMIMĄ 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Daytona Beach apy
linkių skyriaus valdyba su na
rių talka ir šiais metais suruošė 
įdomų Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 11 d. 

Minėjimas pradėtas kun. dr. 
K. Ruibio aukojamomis šv. Mi-
šiomis už Lietuvą. Sv. Mišių 
skaitymus atliko inž. Kazimie
ras Barūnas. Nors tuo metu 
„Sietyno" vadovas muz. An
tanas Skridulis dar nebuvo 
grįžęs iš kelionės, tačiau „Sie
tyno" choristai drauge su 
pamaldų dalyviais pagiedojo ke
letą gražių dienai parinktų 
patriotinių giesmių ir pamaldos 
buvo baigtos Lietuvos himnu. 

Tuojau po pamaldų rinkomės 
į Prince of Peace parapijos salę, 
kur skyriaus darbščiosios narės 
jau visų laukė su skoningai 
paruoštomis vaišėmis. Salė 
dekoruota labai gražiai. Stalai 
dengti baltai, ant jų žalumynai 
ir tarpe jų mažos vėliavėlės-Lie-
tuvos ir JAV-bių. 

Po vaišių skyriaus pirminin
kas Vytautas Abraitis, pasvei
kinęs gausiai susirinkusius —jų 
buvo daugiau kaip 120 — daly
vius, trumpai prisiminė Tautos 
šventės istorinę prasmę ir 
kvietė pažiūrėti labai įdo
maus. J. Bružo pagaminto filmo 
iš didžiųjų demonstracijų, 
įvykusių liepos 9 d. Vilniaus 
Vingio parke. 

Filmą stebėjome dviejuose 
televizijų ekranuose. Žinoma, 
tokiose sąlygose pats nuostabiai 
gerai susuktas filmas kiek pra
rado efektingumą, buvo toliau 
sėdintiems sunku suvokti, ką 
kalba kalbėtojai ir pan. Tačiau 
visumoje tai nuostabūs vaizdai. 
Šimtatūkstantinė minia šaukė 
laisvės Lietuvai, reikalavo reli
gijos, ekonominės, spaudos 
žodžio, rašto laisvės. Reikalavo 
teisės patiems savo tautos 
reikalus tvarkyti. Geri kalbė
tojai. Reikalavimai konkretūs, 
smerkiantys stalinizmo terorą, 
reikalaujant atitaisyti tą di
džiausią lietuvių tautai nuo
skaudą. Aikštėje aidėjo Lietuvos 
himnas, plevėsavo šimtai Lietu
vos vėliavų skambėjo patrio
tinės dainos. 

Žiūrint filmą širdyje jauti 
nepaprastą džiaugsmą, kai kam 
nurieda ašaros, gilus susikau
pimas, tarytum ir mesjungėmės 
į tą didžiąją lietuvių tautos 
laisvės kovą, į tą didįjį ir naują 
Lietuvos atgimimą, kaip patys 
tėvynainiai sako. Taigi filmas 
atstojo pagrindinius kalbėtojus 
ir meninę programą. Filmą įsi
gijo ALT sąjungos Daytona 
Beach apylinkių skyriaus val
dyba. Pabaigoje Aldonos San-
dargienės dėka dar priedu buvo 
parodyta gana įdomus filmas 
apie Kryžių kalną ir girdėjome 
taip pat trumpus komentarus. 

Baigiant minėjimą skyriaus 
pirmininkas pareiškė padėką vi
siems, bet kuo prisidėjusiems 
prie šio Tautos šventės minė
jimo suruošimo. Klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla padėkojo 

Tautinės sąjungos skyriaus pir
mininkui, skyriaus nariams ui 
iniciatyvą tokį įdomų minėjimą 
suruošti, o taip pat padarė 
keletą bendrų pranešimų. Jų 
tarpe, kad spalio mėn. įpras
tinių lietuviškų pamaldų nebus, 
nes tuo laiku Prince of Peace 
parapijoje vyksta Octoberfest 
festivalis. Lietuviams pamaldos 
bus lapkričio 13 d. 

KAI BROLIS BROLIUS 
SUTINKA 

Karai ir žiaurios okupacijos iš
blaškė lietuvių tautą — vienus 
likimas išbloškė į Vakarus, 
didžioji tautos dalis, likusi savo
je žemėje, pergyveno dvide
šimtojo amžiaus barbarų siautė
jimą, žudynes ir šimtai tūkstan
čių tėvynės sūnų ir dukrų po 
vergijos ir kančių metų amžiaus 
užgeso šaltajame Sibire. 

Po daugelio metų, išlikę gyvi 
tėvynėje ir laisvajame pasauly
je, tėvynainiai ilgisi vieni kitų, 
laukia pasimatymų, kiek sąly
goms palengvėjus, jau yra rea
lios galimybės iš t ėvynės 
atvykstančius sutikti. 

Tokį džiaugsmą išgyveno Pon
ce Inlet Daytona Beach telki
nyje gyveną inž. Mečys ir 
Janutė Rumbaičiai, rugpjūčio 
23 d. sulaukę Mečio dviejų 
brolių inžinierių Bronių ir 
Algirdą Rumbaičius. Rumbaičių 
šeimą okupacijų iki karo metų 
laikotarpyje ištiko taip pat 
tragedija. Vieni žuvo, kiti 
keliavo į meškų šalį, o vyriau
sias sūnus išvyko į kelionę. Bet 
savoje žemelėje jaunieji Rum
baičiai nežuvo. Per audras išėjo 
į gyvenimą. Inž. Bronius Rum-
baitis pokario metais baigė 
Vilniaus universitete tekstilės 
mokslus ir dabar kaip inžinie
rius vadovauja tekstilės pramo
nės vienam skyriui, eidamas 
skyriaus viršininko pareigas. 
Inž. Algirdas Rumbaitis mokėsi 
Tomsko ir Kauno politechnikos 
institutuose ir įsigijo elektro
nikos inžinieriaus diplomą. 
Eina atsakingas pareigas radio 
gamykloje. Vedęs, augina vieną 
sūnų. 

Inžinieriai Bronius ir Algirdas 
Rumbaičiai labai malonaus 
būdo, nuoširdūs, atviri pokalbi
ninkai ir papasakoja gana įdo
mių pergyvenimų iš praeities ir 
dabarties laikų. 

Svečius pasitiko jų brolis Me
čys ir Janutė Rumbaičiai New 
Yorke. Rumbaičių sūnus Arvy
das su žmona, gyveną Washing-
tone, D.C, pirmieji svečius 
priėmė, aprodė Washingtoną, 
muziejus, kapitolių, svetingai 
priėmė ir sudarė progą arčiau 
pažinti Amerikos sost inės 
gyvenimą. 

Dabar svečiai vieši pas brolį 
inž. Mečį ir Janutę Rumbaičius 
Ponce Inlet, Fla. Iš čia jie lanko 
žymiąsias Floridos v ie tas , 
Disney World, EpCOT, Ken-
nedy centrą, apžiūrėjo seniausią 
miestą St. Augustiną, muziejus. 
Be to, turi progos šiltomis dieno
mis gaivint is ir A t l an to 
vandenyne bei gėrėtis labai 
gražiu Daytona Beach pajūriu. 

Su svečiais susi t ik t i jau 

sudarė progas brolis inž. Mečys 
ir Janutė Rumbaičiai bei Bronė 
ir Jonas Lepeškai, kur vaišių 
metu su tėvynainiais pasida
linama įvairiais išgyvenimais. 
Svečiai jau spėjo susipažinti ir 
su Daytona Beach lietuvių 

telkiniu, dalyvavo lietuviškose 
pamaldose ir tautos šventės 
minėjime. Paviešėję svečiai į 
tėvynę grįžta spalio 15 d. 

Linkime jiems tėvynėje sti
prybės. 

Ju rg i s Janušait is 
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^ midkind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Pavi r inę a n d I n a n A c c n r . i p f i n n 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 

EDE 1=1 
UUtMOUSMC 
LENOER 

A.tA. 
ALGIMANTO DIKINIO 

gyvybei užgesus, žmoną MARYTĘ ir vaikus ŽIVILE 
ir JONĄ jų liūdesyje užjaučiame. 

Mylimą BROLĮ praradus, liūdime su DAUMAN
TU, ARVYDU ir sesute DALIA. 

Jų visų šeimas, gimines ir visus praradusius 
ALGIMANTO draugystę guodžiame malda. 

Petras, Elytė ir Irena 
Mira. Lukas ir Vernon 

Nustebinti netikėtos ir liūdnos žinios 

A.tA. 
Akt. ALGIMANTUI DIKINIUI 

iškeliavus į Amžinojo Gėrio sodus, giliame liūdesyje 
ir skausme likusią žmoną MARYTĘ LEMEŠYTĘ-DI-
KINIENĘ ir art imuosius užjaučiame ir kartu 
liūdėdami prašome Aukščiausiojo paguodos. 

Scenos darbuotojai Chicagoje 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 

mirus, liūdime kar tu su vyru JONU ir šeima. 

Skautų vyčių Židinio broliai 

• 

Mielai 
A.tA. 

BRANGUOLEI PARONIENEI 
mirus, vyrui JONUI, sūnui JONUI, dukrai IRENAI, 
seseriai IRENAI KAIRYTEI reiškiame gilią užuojau
tą ir kar tu liūdime. 

Gediminas ir Vanda Balukai 

A.tA. 
VYTENIUI ELSBERGUI 

mirus, žmonai DANUTEI ir dukrai KRISTINAI su 
vyru ROBERT reiškiame gilią užuojautą. 

L. B. Melrose Parko Apylinkė 

A.tA. 
ONAI JUODKIENEI 

mirus, dukrą EMILIJĄ VALANTTNIENE ir visus ar
timuosius atsiskyrimo skausme giliai užjaučia ir 
kartų liūdi 

Krikšto sūnus Andrius 
Janina, Bronius ir Irena Racevičiai 

A.tA. 
STEPONUI LUNGIUI 

mirus, jo žmoną EMILIJĄ bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

Veronika Pleskienė 
Petras ir Elena Daliniai 
Adelė Acienė 
Antanas Urbonavičius 
Albinas ir Eugenija Gesiai 
Albina Markevičienė 
Laimutė Alvarado 

J Buvusiam Švyturio Jurų Šaulių kuopos valdybos 
nariui 

A.tA. 
STEPONUI LUNGIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai EMILIJAI, 
sūnui ir dukrai. 

Švyturio Jūrų Šauliu 
Kuopos Valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CTUCAG06 PRIEMIESČIUOSE! 

4330-34 S. C'alifornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. C'alifornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR ŠONUS 

2 5 3 3 West 71 St., ( hicago 
Telefonas — 47f>-2345 

1410 So. 50th A v.. ( k e r o 
Telefonas — KH3-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTI VII/ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l i no i s 

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

A.tA. 
ADOLFUI BALTARAGIUI 

iškeliavus Amžinybėn, giliame skausme likusią jo 
žmoną, mūsų mielą drauge GENE, dukrą DALIĄ, sū
nus AUDRIŲ ir RAMŪNĄ, jų artimuosius ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu. 

Elė Račkauskienė 
Vanda Bichnevičienė 
Mėta Gabalienė 

Michalina Vilutienė 
Valytė Norkienė 
Nijolė Rūbienė 

Sallv Donald M.. .Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A ve. , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Kun. J o n a s Kuzinskas , 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonas, laikys šv. Mišias 
Marijonų koplyčioje šį sekma
dienį, spalio 2 d., 11 vai . pran-
ciškiečių rėmėjų seime. Po šv. 
Mišių Marijonų salėje bus pus
ryčiai, o po to seimo posėdžiai. 
Visi nariai ir seserų pran-
ciškiečių rėmėjai kviečiami sei
me dalyvauti. 

x Į Romą da lyvau t i Lietu
vių katal ikų akademijos suva
žiavime ir arkivyskupo Audrio 
Bačkio vyskupiškuose šventi
muose išvyksta šią savaitę iš 
New Yorko kun. Kazimieras 
Pugevičius, Gintė Damušytė ir 
Marian Skabeikienė, Lietuvių 
Religinės šalpos ir Informacijos 
centro vadovai. 

x Gytis Liu levič ius vaidina 
Montegauską nuotaikingame 
vaidinime „Romas ir Julytė", 
kuris statomas ,,Ateities" žur
nalo vakare Jaunimo centro di
džiojoje salėje spalio 1 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. 

x Į a r k i v y s k u p o A u d r i o J . 
Bačkio vyskupiškus šventimus 
iš ok. Lietuvos atvyksta delega
cija, kurios j a u žinomos vysk. 
Julijono Steponavičiaus ir kun. 
Vaclovo Aliulio pavardės. Kas 
sudarys platesnę delegaciją, dar 
nėra žinoma. 

x Chicagos arkivyskupi jos 
r a š t i n ė pranešė, kad vyskupų 
Taikos ir teisingumo skyrius pa
siuntė Sovietų Sąjungos religi
nių reikalų atstovui Karchevui 
laišką dėl kalinamų sąžinės ka
linių, kun. S. Tamkevičiaus, 
Vi ln iaus k a t e d r o s i r kitų 
reikalų. Koks bus rezultatas, 
vyskupija dar nežino. 

x Moterų są jungos 20 kuo
pos t radic in is parengimas— 
pietūs su programa bus spalio 9 
d. 2 va!. Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje. Programą at
liks šaulių vieneto dainininkės, 
vadovaujcmos muz. J. Sodaičio. 

x Pennsylvanijos guberna
to r i aus padėjėjas iš Harrisono, 
Pa., praneša, kad tarp kitų tau
tybių lietuvių atstovu paskirtas 
pensijon pasitraukęs inžinie
rius. Lietuvių Bendruomenės 
administracinis vadovas Stasys 
A. Gečys. 

x P a s N o r m a n Burs t e in 
Chicagoje galima įsigyti įvairių 
kailinių moterims. Ypatinga 
nuolaida vykstantiems į Lietu
vą Skambin t i 677-8489. 

(sk.) 

x Lietuvių g r u p ė j L a s Ve-
gas spalio 27-30 d. Registruotis 
iki rugsėjo 15 d. Travel Advi-
sers, Inc., 312-524-2244. 

(sk.) 

x L B XII T a r y b o s pirmoji 
sesi ja įvyks š.m. rugsėjo 30 ir 
spalio 1-2 d. Holiday Inn, 7353 
S. Cicero Ave., Chicago, (tel. 
312-581-5300). Registracija 11 
vai. ryto, rugsėjo 30 d. Besido
mintys LB veikla, kviečiami 
ateiti ir pasiklausyti. 

(sk.) 

x L i e tuv i ams y r a gyvas 
tau t in i s reikalas, kad L. Fondas 
augtų. Rugsėjo ir spalio mėn. L. 
Fondas skelbia vajų. Vajaus 
užbaigtuvės — banketas įvyks 
lapkričio 12 d. Martinique poky
lių salėje. Nario įnašas yra tik 
100 dol. N'auji nariai ar esamieji 
nariai padidinę savo įnašus 
gauna vieną bilietą ir dalyvaus 
kaip svečiai. Įnašus siųsti ir 
bilietus įsigyti jau dabar galima 
LF raštinėje - 3001 W. 59th St„ 
Chicago, 111. 60629. telef. (312) 
471-3900. ( s R ) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu 
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago . 111. 60643 . Tei. 
238-9787. 

(sk) 

x Kun . V i k t o r a s Rimšelis, 
MIC, Marijonų vienuolijos Šv. 
Kazimiero provincijos provinci
jolas, išvyko į Argentiną ir ten 
Marijonų namuose, parapijose ir 
asmeniškai darys oficialią kano
nų įsakytą vizitaciją. I Chicagą 
grįš tik lapkričio pradžioje. 

x Algis S o d o n i s iš Chicagos 
išvyko atstovauti visus metus 
Lietuvių Informacijos centrui 
Romoje ir Europoje, ypač kad 
ten j au yra senokai sustabdytas 
..Eltos" leidimas. A. Sodonis jau 
yra buvęs Romoje ir atlikęs 
praktiką informacijos darbe, tai
gi šį kartą jau nebus naujas 
darbas. 

x „Atei t ies" akademin i s sa-
vaigal is prasidės Chicagos Jau
nimo centre rugsėjo 30 d. 7:30 
v.v. Jaunųjų kūrėjų vakarą pra
ves Danutė Brazytė-Bindokienė, 
o savo kūrybą skaitys Vainis 
Aleksa. Audra Kubiliūtė. Rita 
Markelytė-Dagienė ir Daiva 
Markelytė-Repečkienė. 

x Sol is ta i J u l i a n n e Barnes 
— sopranas ir Edvvard Zelnis — 
tenoras atliks arijas iš K. V. Ba
naičio operos , ,Jūratė ir Kasty
t is". Koncertas rengiamas atei
nantį sekmadienj. spalio 2 d., 3 
vai. p.p. J aun imo centre. Iš 
anksto bilietai gaunami Margu
čio raštinėje ir Gifts Internatio
na! parduotuvėje. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuol i ja kviečia visus dalyvau
ti šv. Mišiose, prašant Dievo, 
kad jų steigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtu paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus angliš
kai antradieni, spalio 4 d., 7 vai. 
vak. motiniško vienuolijos namo 
koplyčioje, 2601 W. Marquette 
Rd. Šv. Mišias a tnašaus St. 
Adrian klebonas kun. Petras 
Paurazas. 

x Vijos T a r a b i l d i e n ė s meno 
darbų paroda įvyks Čiurlionio 
galerijoje rugsėjo 30 d. iki spalio 
9 d. Atidarymas: penkt.. rugsėjo 
30 d., 7:30 v.v. Galerijos valan
dos: penkt. 7 v.v. — 9 v.v., šešt.— 
sekm. 11 v.r. — 7. v.v. 

(sk.) 

x Malon ia i kv ieč i am visus, 
o ypač Chicagoj viešinčius JAV 
LB Tarybos nar ius , dalyvauti 
„Atei t ies" žurnalo vakare . Va
kar ienė, jaunimo kūrybos pre
mijos, linksmi vaidinimai, šo
kiai J aun imo centro didžiojoje 
salėje šį šeštadienį. 7 v.v. Vietas 
užsakyti skambinant 434-2243. 

(sk.) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis L i e tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale. IL 60521 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Dr. Mi lda B u d r i e n ė i r d r . 
J o n a s R a č k a u s k a s išvyksta 
Romon dalyvauti arkivyskupo 
Audrio J . Bačkio vyskupiškuose 
šventimuose spalio 4 d. Sv. 
Petro bazilikoje, kur šventimus 
suteiks popiežius Jonas Paul ius 
II. Jie dalyvaus taip pa t ir 
Lietuvių katal ikų akademijos 
suvažiavime, kuris šį ka r t ą 
vyksta Romoje. 

x „ C h i c a g o T r i b ū n e " r u g 
sėjo 26 d. laidoje išspausdino L. 
Lukoshiaus laišką , .What 's his 
cr ime?" Laiške rašo, ar pada rė 
nusikaltimą Brentar, gindamas 
Demjanjuką, kuriam primetami 
nacių nusikal t imai . B r e n t a r 
i š m e s t a s iš Bush e t n i n i o 
komiteto vien už tai, k a d j is 
gynė tą žmogų, prieš kurį pasi
sakė Amerikos teismas, at imda
mas pilietybę ir i š t remdamas į 
Izraelį, kuris iš keršto pasmerkė 
jį mirčiai. Brentan tik mėgino 
teisinti Demjanjuką ir už tai 
laikomas kaltu, o tas, k u r i a m 
pr imetami nusikaltimai, nega
lėjo tu rė t i net prisiekusiųjų 
sprendimo. 

x P e d a g o g i n i o L i tuan i s t i 
k o s ins t i tu to e tnogra f in i s an 
s a m b l i s penktadienį išskrenda 
i Los Angeles dalyvauti tenykš
tės LB-nės spalio 1-2 dienomis 
ruošiamoje lietuviškoje mugėje. 
Ansambliui vadovauja PL insti
tuto lektorius Arvydas Žygas. 

x Lie tuviškos s k a u t y b ė s 70 
metų s u k a k t i e s minėjimą lap
kričio 18 d. Jaunimo centro ka
vinėje skau tams ir visuomenei 
rengia Chicagos skautininkų,-
kių Ramovė. 

x E ve l yn Oželis iš Chicagos, 
Lietuvos Vyčių veikli darbuoto
ja, „Draugo" renginių komisijos 
narė, grąžino laimėjimu šakne
les su 20 dol. auka. Labai dėko
jame. 

x Da lė ir J a m e s M u r r a y , 
Brookfield, Wisc, grąžino lai
mėjimų šakneles su 20 dol. au
ka. Nuoširdus ačiū. Dalė Mur
ray yra „Moterų Dirvos" redak
torė. Žurnalą leidžia Ameri-
can-Lithuanian R.C. Womens ' 
Alliance, išeina šešis kar tus per 
metus. 

x Kr. Donela ič io Lituanisti
nių Mokyklų rudens madų pa
roda įvyks sekmad. lapkričio 6 
d. 3 v. p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Kviečiame visus 
a ts i lankyt i ir paremti l i tuanis
t ines mokyklas. Auka 10 dol. 
Informacijai skambin t i t e l . 
767-2400. 

(sk.) 

" x E s t r a d o s sol is tė B i r u t ė 
P e t r i k y t ė koncertuos p i rmą 
kartą Chicagoje. šeštadienį, spa
lio 1 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Dainos ir muzikos 
mėgėjus kviečia Santara-Šviesa. 

(sk.) 

x T A U T O S F O N D O C H I 
C A G O S K O M I T E T A S š.m. 
spalio 9 d. (sekmadienį) 2 vai. 30 
min. p.p. Lietuvių Taut iniuose 
namuose (6422 So. Kedzie Ave.) 
ruošia t radicininius PIETUS. 

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius šiuose pietuose dalyvau
ti. Savo dalyvavimu Jūs parem-
site VLIKo veiklą. 

Vietoms rezervuoti, skam
b i n k i t e š ia i s t e l e f o n a i s : 
373-0928 arba 434-4645. 

(sk) 

x I e š k o m e m o t e r s prižiūrėti 
senutę. S k a m b i n t i 881-7394. 

(sk.) 

x K a l ė d ų šven t ė s ir N a u j i 
Me ta i L ie tuvo je ! Pra le is i te 
šventes ir sutiksite N. Metus su 
giminėmis. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 21 d., grįžta sausio 3 d„ 
1989. Prašome skubiai regist
ruotis. Vietų skaičius r ibotas. 
A m e r i c a n Travel Serv ice Bu-
r e a u , 9727 S. Wes te rn A v e . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 , t e l . 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

W^^ ^^ ^ \ . • 

^ k ZVAIGZD UTE 
HBfeMti^^. « ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. PiaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

J o n a s Mine lga 

N E I Š E I K , V A S A R Ė L E 

Neišeik, neišeik, vasarėle! 
Tau užteks mūsų juoko, dainų. 
Jos už džiaugsmą, už saulę, už 

gėlę, 
Už žydrumą erdviu mėlynų. 

Raibsta akys nuo žydinčių rožių, 
Nuo ramunių žiedelių laukuos. 
Kol žilvičio dūdelę išdrožiu — 
Ramunėle sesutės plaukuos. 

Kas pakviestų į tėviškę strazdą? 
Kam giedotų pilki vyturiai? 
O vėjelis palangėmis plazda — 
Soduos čiauška varnėnų būriai. 

Veišeik,neišeik, vasarėle! 
Mūsų mieste viešėki ilgai — 
\ o l g a n d r a i dar spa rnų 
įepakėlę, 
Kol smuikuoja linksmieji žiogai. 

SMAGU, KAD GALIU 
K A L B Ė T I LIETUVIŠKAI 

Aš esu labai laiminga būdama 
l ietuvai tė , nes Lietuva yra 
mano tėvelių ir senelių gimtinė. 
Aš manau, kad mes laimingi tu
rėdami šeštadieninę mokyklą. 
Amerikietiškoje mokykloje mo
komės kasdien pusę valandos 
lietuviškai. Kitų tautų vaikai 
k a i p i t a l a i , m e k s i k i e č i a i , 
vokiečiai ne tur i savo tautinių 
pamokų. Mūsų mokyklose yra 
proga išmokti apie Lietuvos 
praeitį , gramatiką, kad galė
tume gražiai lietuviškai kalbėti 
ir rašyti . 

Mums aštunto skyriaus moki
n iams yra garbė būti lietuviais. 
Mes švenčiam Lietuvos nepri
klausomybės šventę ir mokyk
los salėje pravedam šventės 
minėjimą. Mums smagu, kad 
g a l i m e p a s i r o d y t i pr ieš 
amerikiečius draugus. 

Aš nežinau, ar kitų tautų 
žmonės pasireiškia tokia didele 
veikla kaip lietuviai. Ar jie turi 
savo tautines mokyklas, skautų 
organizaciją, t au t in ių šokių 
šokėjų grupes, t au t ines sto
vyklas ir t.t.? Nežinau kodėl, bet 
aš jaučiuos ar t imesnė tarp lie
tuvių draugų, negu tarp ameri
kiečių. Turbūt todėl, kad galime 
daugiau ir a r t imiau ta rp savęs 
pasikalbėti . 

Man labai smagu, kad galiu 
kalbėti lietuviškai su draugais, 
o kiti nieko nesupranta . Man 
yra didelė garbė būti lietuvaite. 
Jei kas pasiūlytų kokiai tautai 
priklausyti , pasir inkčiau lietu
vių tautą, nes čia man viskas 
įdomiausia. 

A ida M i k u č i a u s k a i t ė , 
Buvusi Marąuet te Parko 

m-los mokinė 
(„Vyturėlis"). 

L I E T U V I U K A L B O S 
K U R S A I V I L N I U J E 

Šis rašinėl is y ra ilgas ir 
įdomus. Eis tęsiniais pe.' keletą 
,.T.Ž." numerių. Pasiskaitykite. 

R e d a k t o r i u s 

Daugelis j a u n ų lietuvių nori 
pamatyti savo senelių tėvynę. 
Vieną kar tą dešimčiai dienų 
buvau Lietuvoje. Dabar antrą 
k a r t ą t u r ė j a u progą vėl 
aplankyt i okupuotą Lietuvą, 
kai nuvykau į lietuvių kalbos 
vasaros kursus. Buvau laiminga 
patekusi į išrinktųjų sąrašą, nes 
priima tik dvidešimt penkis stu
dentus , o prašančiųjų yra daug. 

Ši kelionė buvo skirt inga nuo 
kitų, nes kel iavau viena, be 
grupės. Reikėjo pačiai vienai 

n w 

Piešė Renata Kvantaitė 

tvarkytis ir orientuotis k u r ir 
kaip kas daryti. 

Birželio 29 dieną, tėtė mane 
nuvežė į O'Hare orauostį ir 
įsodino į lėktuvą. Skr idau 
jugoslavų JAT lėktuvu. Nusilei
dome Belgrade. Čia turėjau 
surasti lėktuvą, kuris skris į 
Maskvą. Pasisekė. Maskvoje 
praėjau per muitinę. Čia vėl 
re ikėjo ieškot i l ėk tuvo 
skrendančio į Vilnių. Tą dieną 
pasitaikė daug žmonių, kurie 
skr ido į v i sas puses , nes 
pasibaigė tas istorinis komu
nistų partijos atstovų suvažia
vimas. Dėl didelio žmonių 
skaičiaus, gerokai vėlavau, nes 
nelengva buvo surasti lėktuvą. 
Gerai, kad mane Maskvoje 
pasitiko pažįstamas Jonas kuris 
visas mano ,.bėdas" padėjo su
tvarkyti. Ir ta ip antrą valandą 
ryto atskridau į Vilnių. Mane 
pasitiko universiteto atstovas. 
Kadangi buvo savaitgalis, tai 
man leido pasilikti šeimoje. 

(Bus daugiau) 

E d v y n a Va lk iūna i t ė 

MARYTES G E R I A U S I A S 
DRAUGAS 

Mary tė buvo a š t u o n e r i ų 
metu. Ji buvo nedrąsi ir dėl to 
neturėjo daug draugių. Jos ge
riausias draugas buvo jos pia
ninas. Ji skambino kiekvieną 
dieną. 

Šią vasarą Marytės tėveliai 
norėjo, kad ji važ iuo tų į 
stovyklą. Bet Marytė nenorėjo, 
nes ji nemokėjo prisitaikyti 
prie draugių. Ji, nenorėdama 
užgauti savo tėvelių, išvažiavo 
į stovyklą. 

Stovykloje mergaitės dainavo 
kar tu , žaidė žaidimus, bet 
Marytė visuomet būdavo viena. 
Ji manė, kad nereikia jai drau
gių, nes ji turėjo mėgiamiau
sią draugą — pianiną. 

Kasdien ji skambino savo 
mėgiamiausias dainas, nors jos 
niekas negirdėjo ir niekam 
nebuvo svarbu, kur ji yra. 

Vieną dieną stovyklos vadovė, 
eidama pasivaikščioti, išgirdo 
Marytę skambinant. J i stovėjo 
ir klausėsi jos nuotabių dainų ir 
vėliau jai pasiūlė palinksminti 
draugus vakaro koncerte. 

Marytė nedrąsiai priėjo prie 
pianino ir pradėjo skambinti , ji 
pasitikėjo savimi ir savo draugu 
— pianinu. Koncertas buvo 
labai gražus ir draugai palydėjo 
Marytę plojimu. Koncer tu i 
pas iba igus , M a r y t ė pa ju to 
a r t i m ą d r a u g y s t ę žmonių 
širdyse. 

Da ina Ancevič iū tė , VI kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

N E L I E T U V O J E G I M U S I O 
J A U N I M O P A R E I G A 

L I E T U V A I 

(Tęsinys) 

Visų l ietuvių veiklos t iks las 
y r a L i e tuvos i š l a i sv in imas . 
J a u n ų ir senų y ra tas pa t s t iks
las. Pe r organizacijas y r a leng
viau pas iekt i tą t ikslą. M a n 
pal iko gilų įspūdį pabal t iečių 
„Taikos ir laisvės išvyka". J a u 
n imas suorganizavo ekskursiją. 
Prasidėjo Skandinavijoje. Pabal
tiečių j aun imas pasiryžo demon
s t ruot i p r ie Sovietų Sąjungos 
a m b a s a d o s . K e t u r i a d e š i m t 
penk i iš jų buvo aps i r engę 
ka l in ių uniformomis, norėdami 
a t v a i z d u o t i k e t u r i a s d e š i m t 
penker ių m e t ų rusų okupaciją 
Lietuvoje. Demonstracijos at
kre ipė korespondentų dėmesį. 
Po to . pabal t iečių j a u n i m a s 
nuvažiavo t r auk in iu į Stock-
holmą. Iš Stockholmo laivu į 
Helsinkį . J i e demonst ra tyvia i 
tęsė visą kel ionę. įvyko keli 
įdomūs įvykiai . Vienas iš jų, 
buvo ka lbama , kad laive y r a 
pas lėpta bomba. Ant ras — kad 
rusa i mėgino išsinuomoti tą 
laivą už didesnę nuomos sumą. 
Trečias — rusų laivai at idžiai 
sekė pabal t iečių laivą. M a n 
labai pat iko ši kelionė. J i buvo 
g e r a i s u o r g a n i z u o t a , t odė l 
a t l iko svarbų uždavinį. Šis jau
n imas sukėlė pasaulio dėmesį i r 
daug buvo rašoma apie Lietuvos 
okupaciją. Lietuviai Lietuvoje 
buvo labai pa tenk in t i ir džiau
g ė s i , k a d l a i svų k r a š t ų 
j a u n i m a s jų nepamiršo. Je i a š 
būčiau s tuden t a s , aš mielai 
būčiau pr is i jungęs pr ie šios 
demonstraci jos. Norėčiau, kad 
jie daug iau skelbtų pasau l iu i 
apie Lietuvos kančias. 

(Bus daugiau) 

G y t i s V y g a n t a s 
Da r i aus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys . 

P L A U K Y M O P A M O K O S 

Aš norėjau išmokti plaukt i . 
Mūsų gyvenamoje vietovėje 
buvo suruošti mano amžiaus 
jaunimui plaukymo kursai. Pra
džioje man tas mokslas nepa
tiko. Reikėjo kišti galvą po 
vandeniu. Man taip darant , 
pradėdavo skaudėti pilvas. Taip 
k a r t o j a n t i s , mano m a m y t ė 
parvežė mane namo ir liepė a t - ' 
sigulti į lovą. Kitą dieną man 
buvo j au geriau, aš pralinks
mė jau . Po to , re ikė jo vėl 
važiuoti, į plaukymo pamokas. 
I r vėl reikėjo kišti galvą po 
vandeniu. Nustebau, kad man 
kiekvieną kartą darėsi lengviau 
ir lengviau tai atlikti . 

Pagaliau pradėjo man patikti. 
Taip aš ir išmokau plaukti . Pa
skutinę kursų dieną buvo patik
r inamasis egzaminas. Aš atli
kau viską gerai ir gavau pažy
mėj imą . P a ž y m ė j i m a s y r a 
gražus, raudonos spalvos. J i s 
man pa t inka . Aš buvau paten
k in tas jį gavęs. Mano mamytė 
ta ip pat džiaugėsi. 

Dabar jau pasibaigė plau
kymo sezonas. Lauksiu ki tų 
metų! 

A n d r i u s Č e p o n k u s , 
O t t a u o s Dr. V. Kurdirkos 

lit. m-los mokinys. 
Kanada („Trupinėliai") 

L I E T U V I U T A U T O S A K A 

S a u l ė , vė ja s i r ša l t i s 

Kar tą ėjo vienas žmogus pro 
kryžių. Žiūri — po juo sėdi t rys 
v y r a i : v i e n a s buvo l aba i 
raudonas, an t ras labai baltas, o 
trečias nei šioks, nei toks. Pa
matęs juos žmogus nusigando, 
pakėlė kepurę kryžiui ir greitai 
nuėjo toliau. Atsisukęs žiūri, 
kad jį atsiveja tie t rys vyrai. 
Prisiviję žmogų jie paklausė: 
„Prieš kurį tu iš mūsų trijų 
nus i ėme i k e p u r ę ? " Žmogus 
išsigando ir nežino ką sakyti. 
Labiaus ia i bijojo storalūpio, 
todėl p a s a k ė , kad prieš jį 
nus iėmiau kepurę. Raudonasis 
žmogui pasakė: „Žinok, žmogau, 
kai a teis vasara , aš tave sude
ginsiu, aš esu Saulė". Storalūpis 
j am sako: „Nebijok, žmogau, 
aš esu Vėjas. Papusiu šaltu vėju 
ir tu nebijosi to karščio. Po to, 
bal tas is prabilo: „Ir aš tau at
keršysiu, aš esu Žiema, aš tave 
s u š a l d y s i u " . S tora lūp is vėl 
žmogų nuramino, jam pasakė, 
kad pradės pūsti šiltą vėją ir 
sniegas pradės tirpti. „Džiaukis, 
žmogau, kad pataikei man ke
purę pakel t i " , — tai pasakęs 
s toralūpis nuėjo savo keliu. 
Žmogus pa tenkin tas keliavo 
t o l i a u . (Papasako jo Ane lė 
Murauskienė, 80 metų amžiaus 
iš Paserbenčio kaimo, Raseinių 
valsčiaus. Užrašė Dzikas Po-
zingis 1938 m.) 

I š d r . Balio a r v h y v o . 

tieses /7cf. 

£Sb ^V# O c* 
Stovyklos dienos (Iš ,.Atkastųjų lobių"). 

L I E T U V I U T A U T O S O K A 

Gil t inei mar šk in iu s pažadėjo 
(sunkiai susirgo). 

Kas dieną mintyje, t a s nakt į 
sapne. (Pasvalys). 

Išėjo šun ims autų (kojinių) 
skalbti (pasileidimas) (Joniškis). 

Šulinio gale sūris (mėnulis). 

M a r i k ė r ė k ė , p a d a n g i a i s 
l a k s t ė , k u k u l i a i s d r a b s t ė 
(Debesis ir lietus) (Joniškėlis). 


