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„LKB Kronika", Nr. 76 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš parapijų 
Šauliai. 1987 m. gruodžio 

mėn. 16 d. į Šiaulių miesto Vyk
domąjį komitetą pokalbiui buvo 
sukviesti visi Šiaulių miesto ku
nigai. Jų tarpe ir Adventistų 
sektos vadovas Oželis bei pro-
vaslavų kunigas. 

Pašnekesį pravedė Šiaulių 
miesto partijos komiteto pirma
sis sekretorius K. Žalenskas, 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas P. Morkūnas ir 
pavaduotoja J. Gaurilčikienė. 
Pastaroji padarė pranešimą apie 
dabartinę partijos politiką Baž
nyčios atžvilgiu. Kalbėjo, jog 
„Partija ir kitos valstybinės 
įstaigos stengsis įtraukti kuni
gus į aktyvią visuomeninę veik
lą, t.y. į įvairias partijos vado
vaujamas organizacijas". 

Partijos sekretorius K. Žalens
kas papriekaištavo Šiaulių 
miesto šv. Jurgio parapijos vi
karui kun. Kazimierui Gražu
liui, jog pamokslų metu per 
daug aštriai iškelia neigiamus 
mūsų visuomenės reiškinius. 

Šiaulių miesto Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios klebonas dekanas 
monsinjoras kun. K. Jakaitis 

davė valdžios atstovams nau
dingų pasiūlymų, kaip geriau 
tvarkyti miesto kapines. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios vika
ras kun. A. Milašius, remdama
sis laikraščio „Gimtasis Kraš
tas" informacija apie Rokiškyje 
įvykusias Vėlinių apeigas 
kapinėse, pareiškė pageidavi
mą, jog ir Šiaulių mieste Vėli
nių dieną būtų leista atlikti 
religines apeigas kapinėse. 

Miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja J. Gau
rilčikienė, vengdama konkre
taus atsakymo, pareiškė, jog 
sekančios Vėlinės dar toli ir 
neverta apie tai kalbėti. 

Kun. A. Milašius pasiteiravo, 
ką daryti, kad bažnyčioje, egza
minuojant vaikus, besiruošian
čius pirmajai šventai Komuni
jai, nereikėtų bijoti valdžios 
siunčiamų komisijų. Į šį klau
simą Šiaulių miesto partijos ir 
valdžios atstovai taip pat nieko 
konkretaus neatsakė. 

Po susitikimo valdžios ir par
tijos atstovai surengė kunigams 
ekskursiją į Šiaulių miesto K. 
Preikšo Pedagoginį institutą. 

Sovietai pertvarko K.G.B. įstaigą 
Maskva. — Vakarų diploma

tai mano, kad praėjusį savaitga
lį įvykdyti Sovietų Sąjungos va
dovybės pakeitimai sustiprino 
Gorbačiovo kontrolę sovietų 
žvalgybos sektoriuje ir tenka 
laukti žymesnių pakeitimų 
KGB srityje, praneša AP agen
tūra. Jų manymu, jau dabar pa
daryti asmenų pakeitimai rodo 
naują Gorbačiovo žingsnį pa
klusti įstatymams, kad ir sovie
tų policija ir žvalgybos agentū
ra nebebūtų autonominės įstai
gos vyriausybėje. 

Tie patys šaltiniai spėja, jog 
Kremlius studijuoja formaliai 
padalinti sovietų vidaus ir už
sienio žvalgybas į dvi atskiras 
agentūras, panašiai kaip Ameri
koje yra FBI ir CIA atskirtos 
nuo viena kitos. 

Naujas viršininkas 

Kremlius, vykdydamas toliau 
persitvarkymą partijoje ir vy
riausybėje, valstybės saugumo 

Estai pasmerkė 
Stalino deportacijas 
—Talinas. — Italų žinių agen

tūra ANSA pranešė, kad Esti
jos ministrų tarybos prezidiu
mas šiomis dienomis „panaiki
no" - paskebdamas nagaliojan-
čiais visus dekretus, pagal 
kuriuos Stalinas ketvirtame de
šimtmetyje įsakė deportuoti į 
Sibirą tūksčius nekaltų Estijos 
gyventojų. Šiuo Estijos ministrų 
tarybos prezidiumo nutarimu 
yra simboliniai pasmerkiamos 
Stalino įsakymu įvykdytos ma
sinės estų deportacijos. Masiniai 
nekaltų gyventojų išvežimai, 
pažymėjo Estijos valdžios at-

. stovas, sukelia skaudžiausią 
mūsų širdies sopulį, kurio nei 
laiko tėkmė nepajėgs nura
minti. Turime ką nors daryti, 
kad bent sušvelninus kartėlį už 
padarytas skriaudas. Tartu uni
versiteto dėstytojų grupė Estijo
je svarsto, kuriuo būdu galima 
būtų kompensuoti dar gyvais 
išlikusių Stalino deportacijų 
aukų patirtus nuostolius. 

kontrolę, tai yra KGB viršinin
ko pareigas, patikėjo 64 metų 
amžiaus Vladimirui Kriučko
vui. Jis yra advokatas ir KGB 
slaptojoje tarnyboje dirba jau 20 
metų ir turi pulkininko genero
lo laipsnį. Jis turi daug patirties 
prokuratūros įstaigoje. Jo pa
aukštinimas padarytas neatsi
žvelgiant į kitus vyresnius 
pareigūnus, kurie norėjo būti 
KGB viršininkais. 

Dar ne Poli tbiuro 
narys ' 

Kriučkovas, kuris pasisako už 
Gorbačiovo politiką, buvo vie
nintelis KGB oficialus parei
gūnas, kuris dalyvavo VVashing-
tone viršūnių konferencijoje su 
Gorbačiovu ir prez. Reaganu. 
Naujasis KGB viršininkas nėra 
Politbiuro narys. Europos diplo
matas, kurio pavardė neskelbia
ma, sako, jog, kai KGB atstovo 
nėra Politbiure, tai Gorbačiovas 
gali didesnę kontrolę turėti 
slaptosios milicijos reikaluose. 
Kriučkovas tas pareigas perėmė 
iš Cebrikovo, kuriam paskirta 
vadovauti Įstatymų priežiūros 
komitetui. 

Maskvoje daugelį nustebino ir 
straipsnis .,Pravdoje", kuriuo 
siūloma įsteigti specialią 
komisiją, kuri prižiūrėtų KGB 
veiklą. KGB šiuo metu tebepri
klauso Vidaus reikalų ministe
rijai, kuriai vadovauja Alek
sandras Vlasovas. Penktadienį 
jis buvo paaukštintas Politbiuro 
nariu. Vlasovas iškėlė daug ne
malonių dalykų milicijos sluoks
niuose ir susilaukė Gorbačiovo 
dėmesio bei pritarimo. 

— Sovietų ir afganų kovos 
lėktuvai vėl bombardavo Pakis
tano kaimelį Bogay, kuris yra 
50 kilometrų Pakistano žemėje. 
Sovietų t ak t ika , spaudžiant 
Pakistaną išvaryti afganų 
laisvės kovotojus, Amerikos 
vyriausybei kelia didelį rūpestį. 

— Burmos Socialistų partija 
pakeitė savo pavadinimą. Po 
įvykusio persiorganizavimo pa
sivadino Tautinės vienybės par
tija. 

Kapitonas Frederick H. Hauck, „Discovery" misijos vadovas, nešdamas 
vėliavą,išeina iš erdvėlaivio kartu su kitais astronautais — George Nelson, 
David Hilmers, John Lounge ir Richard Covey. 

Amerika vėl erdvėse 
Edwards aviacijos bazė. — 

Pirmadienį triumfališkai sugrį
žo į Žemę „Discovery" erdvėlai
vis su laimingais astronautais, 
atlikusiais jiems pavestus užda
vinius su dideliu pasisekimu. 
Amerikoje vėl grįžo pasitikėji
mas erdvių programa. 

Kai atsidarė erdvėlaivio du
rys, tai pasirodė visi penki 
astronautai, kurių priekyje ėjo 
šios misijos vadovas Frederick 
Hauck, nešdamas Amerikos vė
liavą. Juos pasitiko viceprezi
dentas George Bushas ir maž
daug 400,000 žmonių minia, or
kestrui grojant Amerikos him
ną. Spaudos konferencijoje 
NASA administratorius James 
Fletcher pasakė, kad tai yra 
„absoliučiai stebinantis pasise
kimas". 

„Discovery" erdvėlaivis nusi
leido preciziškai numatytu 
laiku, apskridęs orbitoje Žemę 
64 kartus ir atlikęs 1.68 mil. 
mylių kelionę per 4 dienas, 1 
valandą ir 57 sekundes. Erdvė
laivis sveria 97 tonas. 

Tobulas skrydis 

Astronautai paliko erdvėse 
100 mil. vertės komunikacijos 
satelitą. Jie atliko mokslinius 
eksperimentus ir nuolat tikrino 
pertvarkytą šio erdvėlaivio sis
tema. Jie pasižymėjo tik 10 la
bai mažų netikslumų, kas esmė
je laikoma tobulu skrydžiu. Po 
nelaimingojo „Chal lenger" 
įvykio, ši pasisekusi kelionė įga
lins kito skrydžio metu atlikti 
žymiai didesnius mokslinius ty
rinėjimus ir militarinius užda
vinius, praneša NASA vadovy
bė. Šio erdvėlaivio pertvarky
mui buvo išleista daugiau negu 
2.5 bil. dol. Išlipę iš erdvėlaivio, 
astronautai ir viceprezidentas 
apėjo aplink ir nepastebėjo jokių 
erdvėlaivio išorės sužalojimų. 

Viceprezidentas jiem padėko
jo, sakydamas: „Ačiū už vėl 
Amerikos iškėlimą į erdves. 
Ačiū jums už priminima, kur 
mes turime būti, ačiū už labai 
sunkų darbą". 

„Ką gali Amerika..." 
„Discovery" pradėjo leistis į 

atmosferą virš Indf os vandeny
no. Ir kai žmonės i%irdo didžiu
lį garsą, žinojo, ka^erdvėlaivis 
jau arti. Viceprezidentas Bu
shas šiuos astronautus pavadino 
„Amerikos penkiais didžiai
siais". O kai misijos vadovas 
Frederick Hauck pradėjo miniai 
kalbėti, kad „tai buvo didelis 
pasiruošimas savo kraštui...", jo 
balsas užstrigo iš susijaudinimo. 
O kitas astronautas — Hilmer 
pasakė, kad, kai jo pavardė bus 
tuoj užmiršta, prisiminti „ką 
Amerika gali padaryti, kai ji 
yra vieninga". 

Komunistams tik 
socialistinis 
pliuralizmas 

Washingtonas. — JAV prez. 
Reaganas priėmė uždraustosios 
lenkų laisvos profsąjungos 
„Solidarumas" oficialų veikėją 
Onyszkievvicz, jam užtikrinda
mas, jog amerikiečių vyriausybė 
pilnai remia laisvąją lenkų dar
bininkų organizaciją. Pokalby
je su žurnalistais Onyszkievvicz 
pažymėjo, jog profsąjungos ..So
lidarumas" įteisinimas reikštų 
lenkų valdžios atsivėrimą poli
tiniam pliuralizmui, kurio rei
kalauja darbo žmonės ir visuo
menė. Tačiau Lenkijos kompar
tijos poli t inis biuras šią 
galimybę, nors ir netiesioginiai, 
atmetė, pasisakydamas už so
cialinių ir reformų pravedimą 
Lenkijoje vadinamo socialistinio 
pliuralizmo pagrindu. O socia
listiniame vadinamame pliura
lizme, kaip žinoma, opozicijai 
nėra numatomas vaidmuo. Pats 
Walensa, pažymėjo, kad jei 
Lenkijoje nebus atkurtas profsą
junginis pliuralizmas, jis at
sistatydins iš Solidarumo orga
nizacijos vadovo pareigų. 

— Washingtone Valstybės 
departamento sekretoriaus asis
tentas Allen Holmes susitiko su 
Sovietų Sąjungos ginklų 
kontrolės pareigūnu Viktoru 
Karpovu pirmam pasitarimui, 
kad būtų sulaikytos ilgųjų 
distancijų branduolinės raketos 
Trečiojo pasaulio valstybėms. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Beirute teroristai grobikai 
paleido indų tautybės amerikie
tį, kuris kartu su kitais trimis 
amerikiečių mokytojais buvo 
pagrobtas praėjusiais metais. 
M. Singh buvo perduotas Sirijos 
saugumo agentams, kurie jį nu
vežė į Damaską. Prieš pagrobi
mą jis profesoriavo Beiruto uni
versitete. Kitų devynių ameri
kiečių likimas nežinomas. 

— Viceprezidentiniai abiejų 
partijų kandidatai — sen. Dan 
Quayle ir sen. Lloyd Bentsen 
šiandien vakare turės debatus, 
kuriuos bus galima sekti televi
zijos kanaluose. 

— Maskvoje „Pravda" Alek
sandro Belonogovo, kuris yra 
Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose, žodžiais 
kritikuoja sovietų užsienio poli
tikos vedimo būdą trijų dešimt
mečių metu, kai Užsienio reika
lų ministeriu buvo ką tik atsta
tytas iš pareigų Andrei Gromy-
ko. Jis sako, kad Gromyko pa
sižymėjo tolerancijos stoka, gin
čais ir aklu sekimu neprotingų 
įsakymų. 

— Washingtone Sveikatos 
draugijos pranešimu, kuri ap-
klausinėjo 1,400 Amerikos ligo
ninių, jos nebegali apmokėti sa
vo išlaidų ir turi sumažinti savo 
programas, jei dar nori išsilai
kyti. 

— Regensburge Bavarijos 
ministeris pirmininkas Josef 
Straussas, įtakingas vokiečių 
politikas, mirė po dviejų dienų 
širdies negalavimų. 

— Illinois valstija per metus 
vaikų išlaikymui, kurie neturi 
tėvo, išmokėjo 107.6 mil. dole
rių. Naujais fiskaliniais metais 
ta suma pramatoma 14 mil. dol. 
didesnė. 

— Chicagoje, pietinėje jos 
dalyje, juodųjų balsuotojams 
kalbėjo demokratų prezidentas 
kandidatas M. Dukakis. Jis 
pažadėjo jiems vienodas galimy
bes visose srityse ir apkaltino 
respublikonų kandidatą Bushą 
esant privilegijų kandidatu. 

— Paryžiuje susitarė Libijos 
ir Chado valstybės atnaujinti 
diplomatinius ryšius. 

— Varšuvoje naujasis Lenki
jos min. pirmininkas M. Ra-
kowski pasiūlė opozicijos veikė
jui Aleksandrui Paszynski pozi
ciją namų aprūpinimo depar
tamente. 

— Jeruzalėje pranešama, jog 
Izrealio kareiviai vėl terorizavo 
palestiniečius Vakarų Kranto 
užimtoje teritorijoje. 22 palesti
niečiai sužeisti ir paguldyti ligo
ninėje. 150,000 palestiniečių 
uždrausta išeiti iš namų. 

— Belgijoje, sulaukęs 84 m. 
amžiaus, mirė belgas kardinolas 
de Furstenberg. Velionis kar
dinolas de Furstenberg, prieš 
išeidamas į pensiją, buvo rytų 
Bažnyčių kongregacijos prefek
tu, anksčiau dirbo Vatikano 
diplomatinėje tarnyboje. 

— Louisville mieste kalbėjo 
prez. R. Reaganas amerikiečių 
legiono nariams ir jiems pasakė, 
jog gub. Dukakis ir demokratai 
gali sugriauti tautini saugumą 
su savo ..Disneyland gynybos 
politika". 

— Kinijoje lankėsi Japonijos 
min. pirm. N'oboru Takeshita, 
norėdamas pradėti draugiškes-
nius ryšius su Pekingo vyriau
sybe. 

Partija įspėja 
Persitvarkymo sąjūdį 
Bara už ryšius su užsienio lietuviais 

Vilnius. — Reuterio žinių pra
nešimu, Latvijoje ir Lietuvoje 
sparčiai ruošiamasi persitvar
kymo sąjūdžio suvažiavimams, 
kaip kad šį savaitgalį įvyko Es
tijos Taline. Šia proga rašo. jog 
Lietuvoje vyraujančią rolę 
užima Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis, kuriame dalyvauja įvai
rių grupių ir amžiaus gyvento
jai, komunistai ir ne komunis
tai. O šiam sąjūdžiui vadovau
ja kultūrininkai ir apskritai 
mokslinės inteligentijos asme
nys. 

Daugelis sąjūdžio narių daly
vauja aktyviai Lietuvos kultūri
niame, socialiniame ir ekonomi
niame gyvenime, o ypač ekologi
nių problemų sprendime. Lietu
vos partijos centro komitetas 
pritariąs Sąjūdžio užsimoji
mams, kai norima stiprinti so
cializmą, tautų draugystę ir už
tikrinti tarybų Lietuvos buvimą 
broliškų sovietų tautų tarpe. 
Bet Komitetas sako, jog Są
jūdžio veikloje yra ir tokių 
atvejų, kurie kelia susirūpini
mą. Pavyzdžiui, esą Sąjūdyje te
dalyvauja tik lietuviai, o būtina, 
kad dalyvautų ir kitos tautybės. 

P r i e š „Sąjūdžio ž in ias" 

Komunistų partijos centro 
komitetas sako, jog kai kurie 

Lietuvos vėliavos 
rock koncerte 

R o m a . — Lietuvių rock 
muzikos ansamblio „Antis" 
nariai koncertavo Paduvoje ir 
Venecijoje. „Anties" ansamblio 
koncertas Romoje susilaukė gan 
plataus atgarsio italų spaudoje. 
Plačiausiai skaitomas Romos 
dienraštis ,,La Repubblica" 
dviem nuotraukom iliustruotą 
straipsnį apie „Antį" paskelbė 
stambia antrašte: „Lietuvos vė
liava rock muzikos garsų 
šėlime". Dienraštis straipsnyje 
dar kartą primena tą momentą, 
kai „Anties" ansamblio nariai 
išėjo į sceną su iškelta Lietuvos 
trispalve. Laikraštis taip pat 
mini ansamblio vadovo Kaušpė
do pareiškimus apie Lietuvoje 
plačiu mastu dabar vykstantį 
t au t in į sąjūdį, k u r i a m e 
dalyvauja ir „Anties" nariai. 
Ansamblis savo atliekamuose 
kūriniuose išjuokia sovietinės 
visuomenės ydas, sustabarėjusi 
biurokratizmą ir miesčionišku
mą. „Anties" ansamblis, rašo 
dienraštis, savo originalumu 
gali drąsiai lygintis su vaka
rietiškomis rock muzikos gru
pėmis. 

- V i c e p r e z . George Bushas , 
kalbėdamas Xew Jersey valsti
joje rinkiminiais klausimais, 
atsakė sen. Edvvardui Kenne-
džiui į klausima, kai jis demo
kratu konvencijoje klausė: „Kur 
yra George?", turėdamas minty 
je Reagano administracijos 
problemas. I tai jis dabar atsa
kė, kad jis būna namuose su 
savo žmona Barbara. New York 
Times ta proga pastebi, jog sen. 
E. Kennedy yra išsiskyręs. Taip 
pat primena ir nelaimingą 1969 
metų ivykj. kai senatoriui 
vairuojant mašina, nuskendo jo 
kompanijonė Chappaquiddick 
upėje. Tai pakenkė Kennedy 
karjerai būti prezidentu. 

Sąjūdžio žmonės mezga kontak
tus su ekstremistais, kurie atvi
rai propaguoja atsiskyrimo nuo
taikas ir palaiko ryšius su Va
karu radijo atstovais ir su lie
tuvių emigracijos reakcine dali
mi. „Tiesa" rugsėjo 14 d. nume
ryje perduoda partijos komiteto 
pareiškimus: „Sąjūdžio organo 
redakcinė kolegija leidžia savo 
puslapiuose grubiai, įžeidžiamai 
užsipulti kai kuriuos partinius-
-tarybinius aktyvistus, neretai 
savo straipsniuose iškraipo rea
lią padėtį respublikoje, sumen
kina mūsų liaudies pasiektus 
socializmo kūrybos laimėjimus, 
kursto aistras, propaguoja abe
jotinos istorijos koncepcijas. Jo 
puslapiuose be jokių komentarų 
paskelbtas priešiškas Amerikos 
senatorių pareiškimas, daug ki
tos kurstytojiško, provokacinio 
pobūdžio medžiagos". 

Persi tvarkymui 
vadovauja partija 

„Organizuojamuose mitinguo
se Sąjūdžio kalbėtojai neretai 
pasiduoda nereikalingoms emo
cijoms, kartais neteisingai trak
tuoja respublikos istorinės pra
eities ir nūdienos gyvenimo 
klausimus ir tuo klaidina žmo
nes. Komunistai, kurie dalyvau
ja Sąjūdžio veikloje, turi siekti 
įgyvendinti politines XIX sąjun
ginės partinės konferencijos 
nuostatus, atkreipti dėmesį į 
neobjektyvumo ir neprincingu-
mo faktus, pasitaikančius Sąjū
džio veikloje. Būtina aiškinti 
respublikos gyventojams, kad 
persitvarkymas šalyje vyksta 
partijos iniciatyva ir jam vado
vauja partija". 

Bet vėliau partijos komitetas 
primena: „Kritikuoti Sąjūdį tai 
nereiškia neigti jo vaidmenį 
visuomenės gyvenime". 

Komunistų pasitarimas 

Rugsėjo 12 d. Lietuvos Komu
nistų partijos Centro komiteto 
patalpose įvyko pasitarimas su 
komunistais — Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupes nariais. Susitikimą pra
dėjo ir jame kalbėjo partijos pir
masis sekretorius R. Songaila. 
Susitikime dar kalbėjo komu
nistų ministeriu tarybos pirm. 
V. Sakalauskas, Aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pir
mininko pavaduotoja V. Klikū-
nienė. partijos skyrių vedėjai V. 
Beriozovas ir C. Šlyžius. 
Sąjūdžio iniciatyvines grupės 
nariai kalbėjo: A. Buračas, B. 
Genzelis. B. Kuzmickas, A. 
Maldonis, J. Marcinkevičius, R. 
Ozolas, V. Petkevičius, K. 
Prunskienė. R. Rajackas ir A. 
Žebriūnas. 

Kalbėjusieji konstatavo, kad 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio tikslai atitinka partijos po
litiką. 

KALENDORIUS 
Spa l io 5 d.: Placidas, 

Kantina. Gildą. Palemonas, Do
nata. Gale. 

Spalio 6 d.: Brunonas, Fide-
lija. Budvydas. Guoda. Renatas, 
Vyte ne. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:50. leidžiasi 6:28. 
Temperatūra dieną 50 1., nak

tį 40 1 

, 
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LIETUVA, KURIĄ AŠ 
APLANKIAU 

LINA DIDŽBALYTĖ 

1986 m. rugpjūčio mėnesĮ 
mūsų namuose buvo didelė 
šventė — mes gavome leidimą 
aplankyti Lietuvą. Nuo tos die
nos šeimoje buvo tikras suju
dimas. Išsipildė mamos svajonė, 
nes ji seniai norėjo aplankyti 
savo tėvus, draugus, gimines ir 
pamatyti miestus, visas jai 
brangias vietas — kur gimė, 
augo, mokėsi, gyveno. Man taip 
pat labai norėjosi pamatyti tą 
tolimą gražų tėvų kraštą. Aš 
apie jį buvau labai daug gir
dėjusi. Labai norėjau pamatyti 
visas pasakiškas pilis, kuriose 
gyveno didieji Lietuvos kuni
gaikščiai. Svajojau pamatyti 
Dariaus ir Girėno lėktuvą, ku-

•riuo jie iš Amerikos per Atlanto 
vandenyną atskr io iki Soldino 
miško. Norėjau pamatyti žalius 
Lietuvos laukus, kvepiančius 
miškus, spalvingas gėles. Aš 
daug žinojau apie gražią Lietu
vos gamtą iš knygų, dainų, pa
sakų ir tėvų pasakojimų. Jie vis 
pasakodavo, kaip ten paukščiai 
gražiai čiulbėjo, plaštakės skrai
dė ir saulė švietė. Kaip naktys 
buvo šiltos ir tylios, o žiemą — 
kaip balta, gražu ir šalta bū
davo, ir aš norėjau ten slidinėti, 

. rogutėmis važinėti ir Kalėdoms 
per sniegus iš miško parsinešti 
gražiausią eglutę. Taip pat man 
buvo labai svarbu pamatyti mo
čiutę, senelį, tetas, dėdes ir 
visus kitus gimines. Aš daug ko 
norėjau, nors žinojau, kad visko 
nepamatysiu. 

Mes gavome leidimą rudenį — 
septynioms savaitėms. Aš 
maniau, kad rudenį irgi bus 
gražu — daug lapų, grybų... No
rėjau rasti grybų karalių bara
vyką, kaip skanu! 

Mes ilgai ruošėmės, paka-
vomės. Atėjo ir lauktoji diena. 
Aerouoste ilgai laukėme, kol 
mus įleido į lėktuvą. Aš buvau 
labai nekantri. Labai norėjau 
būti lėktuve, nes ruošiaus skris-
.ti pirmą kartą gyvenime. Paga
liau, praėję tikrinimo punktą ir 
ilgą koridorių, atsidūrėme 
lėktuve. O, kaip smagu! Tuoj 
bėgau prie lango ir mojau gimi
nėms, kurie buvo atėję mus išly
dėti. Man buvo gaila palikti 
Australiją, bet dar labiau 
norėjau skristi Lietuvon. 

Ilgai skridome, bet man nenu
sibodo. Žiūrėjau pro langą ir vis 
galvojau apie Lietuvą. 

Lėktuve buvo daug ką veikti: 
matėme filmą, klausėmės ra
dijo, valgėm, skaitėme, žaidėm 
ir kalbėjomės. 

Skridome pro Perthą. Sin
gapūrą ir Maskvą. Singapūre aš 
atšvenčiau savo dešimtą gimta
dienį. 

Pagaliau lėktuvas nusileido 
Lietuvoje. O, koks džiaugsmas! 
Aš pamačiau gimines — jie man 
mojo. Už kelių minučių jau 
buvome prie jų. Daug giminių 
buvo susirinkę. Aš pažinau tik 
močiutę, nes ji anksčiau buvo 
pas mus Australijoje apsilankiu
si. Dar keletą giminių pažinau 
iš nuotraukų. Kitus mačiau 
pirmą kartą. Aš net nežinojau, 
kad tiek daug giminių turiu. 
Visi mane bučiavo ir davė gėlių. 
Man net galva sukosi. Visiems 
buvo labai linksma. Pasisvei
kinę ir trumpai pasikalbėję 

važiavom pas mano tetą Vil
niuje. 

Aš, močiutė ir mano pusbrolis 
važiavome vienoj mašinoj. 
Mano mažas pusbrolis manęs bi
jojo; man tai buvo keista ir 
juokinga. 

Tetos butas mažas, bet gražus. 
Atvažiavę numetėm maišus ir 
lagaminus ir pradėjom švęsti. 
Puotavom visą dieną. Aš susi
pažinau su tetomis ir drau
gėmis. Pradėjome žaisti žai
dimus ir juokauti. 

Lietuviški valgiai buvo labai 
skanūs. Močiutė dažnai išvir
davo košės ir iškepdavo blynų. 

Per porą dienų mes geriau 
susipažinome, o tada pradėjom 
visur važinėti. Pirmiausiai 
apžiūrėjome Vilnių. Matėme 
keletą gražių bažnyčių, kurios 
buvo nedidelės. Man labai 
patiko Šv. Onos bažnyčia. Eks
kursijų vadovė mums aprodė 
Vilnių ir papasakojo apie jo is
torines vietas. Senamiestyje 
man labai patiko maža lietuviš
ka Šv. Mikalojaus bažnytėlė. Jo
je buvo susituokę mano tėveliai. 
Buvau ir Aušros Vartų bažny
čioje. Mačiau Marijos paveikslą 
po pusmėnuliu. Dvi sienos ten 
apkabinėtos širdelėmis, ranko
mis, kojomis, rožiniais — tai pa
dėka Marijai už stebuklus. 

Gedimino pilis labai graži. 
Viduje yra įrengtas muziejus. 
Ten mačiau senoviškų pa
trankų, ginklų ir šarvų. Iš vir
šaus galėjau matyti visą Vilnių. 
Tik man nepatiko nelietuviška 
vėliava plevėsuojanti bokšte. 
Visas Gedimino kalnas apaugęs 
medžiais. Į kalną užlipome 
taku, o grįžtant — leidomės 
trumpesniu keliu, ant kurio 
buvo daug pribirusių lapų, nes 
buvo ruduo. Pradėjom slysti 
žemyn. Pradžioje slydom 
pamažu, o paskui slydome vis 
greityn. Aš truputį nusigandau, 
nes vos neatsitrenkiau į medį. 

Vilniuje yra daug parkų; juose 
daug paukščių. Medžiai rudenį 
labai gražūs — įvairių spalvų la
pai krito nuo jų. Vingio parke 
prisirinkau įdomiausių formų 
lapų. 

Vingio parke buvo rudens der
liaus šventė. Mačiau ten daug 
gardžiausių skanumynų — py
ragaičių, pyragų, uogienių, vai
sių, uogų, medaus, duonos, ries
tainių. Man patiko meška — 
pyragas, jis turėjo keistus na
gus. Ir ko ten nebuvo! Buvo ir 
paveikslų paroda, ir daug gra
žių atviručių, kurios man buvo 
labai įdomios. Man patiko ir 
šiaudinės skrybėlės, lempų 
gaubtai, apyrankės, indai ir kt. 
Buvo tūkstančiai žmonių, o gal 
ir daugiau. 

Iš visų Lietuvoje aplankytų 
muziejų, man patiko tik trys: 
Čiurlionio, velnių ir gintaro. 
Čiurlionio paveikslai tokie pa
slaptingi. Aš taip pat norėčiau 
išmokti piešti. Labiausiai man 
patiko Čiurlionio „Jūros sona
ta", „Ramybė", „Laidotuvių 
simfonija", „Raigardas", „Trip
tikas" ir „Karalių pasaka". 
Muziejuje girdėjau tylią, ramią 
Čiurlionio muziką — ji buvo 
graži. Aš buvau taip sužavėta 
Čiurlionio paveikslais, kad net 
pati nuoiešiau tris paveikslus, 

Vėl iavos Vi l tos Taut inės stovyklos pa rade Nuotr . B a c e v i č i a u s 

kuriuos pavadinau „Paslaptis". Universitetas turi 12 uždarų 
Velnių muziejus buvo visai ki- kiemų. Aš visų neatsimenu (gal 

toks: pilnas visokiausių velnių visuose ir nebuvau). Universi-
iš įvairių kraštų. Buvo storų, teto spaustuvėje buvo atspaus-
plonų, kreivų, aukštų, žemų, dinta pirmoji lietuviška knyga 
gražių, negražių, juokingų, keis- Lietuvoje, 
tų, nelaimingų ir linksmų Kaune buvome sporto rungty -
velnių. Daug jų surinko daili- nėse. Sporto rūmuose lošė 
ninkas Žmuidzinavičius. Net „Žalgir is" su Rumunijos 
lauke buvo velnias, tokio di- krepšinio komanda. Lietuviai 
durno, kaip aš. krepšininkai lengvai laimėjo. 

Gintaro muziejus buvo dar Jie visi labai aukšti, o Sabonis 
kitoks. Jis yra grafo Tiške- visų aukščiausias. Aš labai no-
vičiaus rūmuose Palangoje, rėjau gauti krepšininkų auto-
Jame daug salių, kuriose ro- grafus — ir gavau. Reikėjo ilgai 
domas gintaras po stiklu, arba laukti kartu su kitais vaikais, 
stiklinėse dėžėse. Per padi- Zoologijos sodas Kaune labai 
dinamąjį stiklą mačiau įvairius didelis. Aš ypač atsimenu vieną 
vabzdžius. Galėjau nukeliauti nelaimingą baltą poliarinę 
40 milijonų metų į praeitį ir mešką. Ji buvo uždaryta maža-
pamatyti muselę, kuri amžiams me narve ir gailiai staugė, nes 
įklimpo savo gintariniame ka- ji norėjo laisvės, arba su kitomis 
pe. Gintarų buvo įvairiausių dar meškomis kartu būti. 
man nematytų spalvų: geltoni, Kaune aplankėme ir Karo 
balti, raudoni, rudi, juodi, skaid- muziejų. Ten pamačiau, ką se
rus ir drumzlini. Mačiau gražias niai svajojau pamatyti — Da-
apyrankes, karolius, sages, žie- riaus ir Girėno lėktuvą. Jis man 
dus, auskarus. Taip pat ir vi- pasirodė mažytis. Lakūnų daik-
sokių figūrų. tai: užrašai, laikrodis, kompa-

Aplankėme ir Trakų pilį. Ten sas, rūbai buvo po stiklu padėti, 
mačiau porą baltų gulbių — dar Man buvo gaila tų narsių lietu-
tokių nebuvau mačiusi (aš vių, bet didžiavausi jų drąsa. 
buvau mačiusi tik juodas gul
bes). Dar buvo ir mažų gulbyčių. 
Ežeras toks gražus: mėlynas 
vanduo, aplink medžiai. Matėsi 
aukšta saugi pilis. Akmens 
siena saugo pilį nuo priešų. 
Įėjus vidun, man buvo sunku 
tikėti, kad senovėje čia žmonės 
taip gražiai gyveno. Štai keli 
aukšti gynybiniai bokštai. Visa 
sala apaugusi medžiais. Kaip 
sunku turėjo būti anais laikais 
tokią stiprią pilį pastatyti. Viduj 
buvo šalta, bet mes buvome šil
tai apsirengę. Man viskas buvo 
labai įdomu. Aš žinojau, kad 
Trakai buvo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės senoji sostinė. 
Pilis saloje buvo Didžiojo Kuni
gaikščio rezidencija. Dabar ten 
yra muziejus su daug senoviškų 
daiktų: ginklų, indų, papuošalų. 
Man patiko didžioji pilies menė. 
Ten seniai, seniai kunigaikštis 
Gediminas su savo svečiais sė
dėjo. Vaikščiojau, kaip pasakoje. 
Trakų miestelis gražus. Norint 
patekti į pilį, reikia pereiti per 
du tiltus (didelį ir mažą). Ilgas 
tiltas jungia miestelį su sala, o 
trumpas — pakeliamas yra visai 
prieš pilį. 

Vilniuje aplankiau keletą 
koncertų , teatrų, vaidinimų, 
operą ir baletą. Man nepatiko 
vaidinimas „Buratinas". Kiti 
buvo vaikiški ir įdomūs. Operos 
ir baleto rūmai neseniai pasta
tyti, moderniški ir gražūs. 

Buvau Rumšiškėse. Ten man 
nepatiko koncertas, nors daug ir 
nesupratau senovinių dainų ir 
pasakojimų. 

Gedimino pilies papėdėje yra 
etnografinis muziejus. Ten yra 
rodoma senovės lietuvių dra
bužiai, papuošalai, įrankiai ir 
kiti daiktai, kuriuos žmonės 
senovėje naudojo. 

Vieną dieną praleidome apžiū
rėdami senąjį Vilniaus universi
tetą. Kelios universiteto salės 
turi labai gražias lubas ir sienas 
pilnas piešinių ir paveikslų. 

Mes gavome leidimą aplanky
ti Šiaulius. Tą savaitę Šiauliuo
se buvo šventė — miesto 750-sis 
gimtadienis. Buvo mugė, pa
roda, koncertai ir vaidinimai. 
Ta proga miesto centre buvo pa
statytas saulės laikrodis: aukš
tas bokštas, o jo viršūnėje — 
auksinis berniukas — šaulys. 
Jis blizgėjo. To bokšto šešėlis 
rodė laiką. Skaitlinės buvo iš
rašytos ant žemės. 

Netoli Šiaulių yra Kryžių 
kalnas. Ten tiek daug kryžių — 
mažų, didelių, storų, plonų, 
drožinėtų ir visokių kitų, kokius 
tik galima įsivaizduoti. Ir aš pa
dariau mažą kryžių iš lazdelių 
ir žolių ir padėjau prie kitų 
kryžių. Beveik prie kiekvieno 
kryžiaus yra užrašas su pra
šymu arba padėka Dievui. 

Aplankėm ir vietovę, kur 
gimė mano mamytė. Dabar ten 
nieko nėra, tik laukai. 

Dar matėme didžiulį akmenį 
— Puntuką, ant jo iškalti Da
riaus ir Girėno veidai. 

Nida man taip pat patiko: 
tokios didžiulės smėlio kopos ir 
gražus Raganų kalnas! Tame 
kalne yra daugybė visokių 
drožinėtų figūrų iš pasakų. 

Būdama Lietuvoje lankiau 
lietuvišką mokyklą. Ten man 
nepatiko. Uniformos buvo se
noviškos. Tokių uniformų Aust
ralijoje nėra. Klasės draugės 
buvo geros, jos man viską pa
rodė. Mokytojos irgi buvo geros. 
Anglų kalbos mokytoja kalbėjo 
su akcentu ir man buvo labai 
sunku su ja susikalbėti angliš
kai. Man nepatiko sporto moky
toja, nes ji per daug iš mūsų 
reikalavo. Mokyklos pietūs 
buvo neskanūs: blynai nepri
kepti, kakava neskani ir šalta. 
Po trijų savaičių mokslo ne
benorėjau daugiau eiti, tai ir 
atsisveikinau su mokykla. Aš 
norėjau turėti daugiau laiko 
viską pamatyti. 

Man geriau patiko eiti į plau-
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kymo baseiną. Ten sutikau dvi 
mergaites, kurioms labai patiko 
mano laikrodis, nes galėjau jį 
sušlapinti. Baseine išmokau 
nardyti; dar dabar tebemoku. 

Aš esu labai laiminga. Lie
tuvoje tiek daug mačiau ir 
parsivežiau tiek daug gražių 
įspūdžių. Mano svajonės išsi
pildė — aš aplankiau Lietuvą, 
apie kurią anksčiau tik sap
navau. 

v. 

„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 atvykti 
pilnose išeiginėse uniformose. 
Kviečiami visi tėveliai, o taip 
pat ir kitų tuntų sesės ir broliai. 

„NERIJOS" TUNTO 
SUEIGA 

„Nerijos" tunto iškilminga 
„Sugrįžimo" sueiga įvyks šį sek
madienį, spalio 9 d.. 11 vai. ryto 
Jaunimo centro maž. salėje. Vi
sos dalyvauja pilnose uniformo
se. Raginam visas seses prieš su
eigą atlikti religines sekma
dienio pareigas savo parapijose 
arba Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Tėveliai ir svečiai kviečiami ir 
laukiami. 

35-MECIO 
SUKAKTUVĖS 

WORCESTERYJE 

Worcesterio „Neringos" skau
čių ir „Nevėžio" skautų tuntai 
švenčia 35 m. savo veiklos su
kaktį. Numatyta tokia sukak
ties minėjimo programa: 

Šeštadienį, lapkričio 12 d., 
įvyks iškilmingas banketas su 
programa ir šokiais Maironio 
Parke, 52 South Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Massa-
chusetts. Programą atliks ir šo
kiams gros „Gintaras" iš Chi-
cagos. Pradžia 7:00 v.v. punk
tualiai. Banketo pakvietimai — 
12.50 dol. asmeniui. 

Sekmadienį, lapkričio 13 d., 
skautai ir skautės, jų vadovai, 
tėvai ir rėmėjai dalyvaujau šv. 
Mišiose, 10,00 vai. ryto Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, 41 Providence St., 
Worcesteryje. Po pamaldų — 
iškilminga tuntų sueiga ir ka
vutė Maironio Parke. 

Prašome iš anksto pranešti 
tuntininkams apie dalyvavimą 
(iki lapkričio 6 d.). Tuntininkų 
tel. - (508) 753-7232. 

Visi kviečiami ir laukiami. 
Budėkime! 

ps. fil. Teresė I. Meiluvienė 
„Neringos" tunto tuntininkė 

s. fil. Eduardas V. Meilus, Jr. 
„Nevėžio" tunto tuntininkas 

LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS 70-MEČIO 

MINĖJIMAS 

Lietuviškos Skautybės 70 
metų sukakties minėjimą — 
vakaronę lapkričio 18 d. 
Jaunimo centro kavinėje ruošia 
Chicagos skautininkų ir skau-
tininkių Ramovė. Visa plačioji 
Chicagos ir apylinkių skautiš
koji šeima kviečiama dalyvauti. 

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

DR. JAMES V. HUDSON 
DR LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Or. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

io blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - 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; 
Re2. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 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 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel 436-770C 

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

SURENDER KUMAR. M.D. 
Širdies <( Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus :r kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

<• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585 2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th S t . Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 791h Ave Hickory Hills. IL 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 myha i 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 
išskyrus 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 . , Sutte 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. 81»t Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezfd. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius :r 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe - Vidaus ir plauč'ų ligos 

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

11800 Souttmest Higtmay 
Palos Heights. III. 60463 

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

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 t t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Va! antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-554 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 585-7755 



Kankinys kun. Pro — 

RELIGIJA MEKSIKOJE 
IR LIETUVOJE 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VII SEIMAS 

Visiems buvo didelis džiaugs
mas, kai arkiv. Jurgis Matulai
tis buvo paskelbtas palaimin
tuoju. Tas džiaugsmas dar la
biau didėja, žinant, kad palaips
niui artėja diena, kada tas tau
rusis lietuvis bus paskelbtas 
visame pasaulyje šventuoju. 

Panašų džiaugsmą dabar išgy
veno kelios tautos, kai rugsėjo 
25 d. buvo paskelbti nauji 
palaimintieji. Amerikiečiams 
brangus Kalifornijos indėnų 
apaštalas kun. Junipero Serra, 
garsiųjų misijų stočių steigėjas. 
Paskelbtas palaimintuoju ir 
kard. Dusmet, Katalijos Sicili
joje arkivyskupas, gyvenęs 
19 šimtmetyje, pasiaukojęs 
vargšus globoti. Drauge pa
skelbtas palaimintuoju ir italas 
kun. Francisco Faa di Bruno, 
seselių vienuolyno įsteigėjas, 
gyvenęs praeitame šimtmetyje. 
Toje palaimintųjų grupėje pa
skelbtas ir prancūzų kun. Fre-
deric Jansoone, darbavęsis mi
sijoje Sv. Žemėje ir Kanadoje, 
miręs 1916 m. Viena nauja 
palaimintoji — Josefa Navai, 19 
šimtmečio ispanė, įsteigusi 
katekizavimo mokyklas jau
niems ir suaugusiems. 

Tačiau ypatingo dėmesio 
susilaukė naujas palaimintasis 
Meksikos kunigas Miguel 
Augustin Pro. Tai kankinys, 
kuris buvo sušaudytas Mek
sikos persekiojimo metu 1927 
m. ' valdant marksistinei vy
riausybei su žiauriu prezidentu 
Calles priešaky. Garsas apie tą 
ryžtingą kankinį pasauly taip 
paplitęs, kad net ,,New York 
Times*' jo paskelbimo palaimin
tuoju proga parašė ištisą 
straipsnį. Anuo laiku Meksiko
je buvo paskelbti kiet i 
suvaržymai Bažnyčiai. Jėzuitas 
kun. Pro, giliai atsidavęs 
krikščionybės idealams, slapta 
vykdė sielovados darbus. Kru
vinasis Meksikos prezidentas 
gen. Plitarco Elias Calles davė 
įsakymą jį sušaudyti ir kariai tą 
egzekuciją įvykdė Zacatecas 
valstijoje. Meksiką tebevaldo ta 
pati revoliucinė marksistinių 
atspalvių partija, tačiau dabar 
tie visi persekiojimai yra atslū
gę. Iš dabarties Meksikos ka
talikų vadų Jorge Serrano 
Limon, kaip tą cituoja ,,New 
York Times", kaltino, kad ir da
bar Meksikos vyriausybė yra 
nutolusi nuo krašto gyventojų 
masių, kurios yra nuoširdžai 
katalikiškos. Reikia suminėti, 
kad Calles viešpatavimo laikais 
Meksikoje buvo uždarytos ka
talikų mokyklos, vienuolynai, 
uždraustos procesijos, ištremti 
užsieniečiai kunigai ir 
vienuolės, o ir meksikiečiams 
kunigams įsakyta pirma įsi
registruoti ir, tik gavus vyriau
sybės leidimą, atlikinėti apei
gas. 

Prieš tokius neteis ingus 
suvaržymus, kai kur Meksikos 
katalikai pradėjo maištauti. 
Tada, kaip dabar skelbia „New 
York Times", marksistinės 
vyriausybės agentai net ėmė 
karti kai kuriuos kunigus, 
žudyti aktyviuosius katalikus, 
susibūrusius į Christeros sąjūdį. 
Meksikos mieste ir kai kuriuose 
kituose miestuose buvo padeg
tos bažnyčios ar bent apiplėštos. 
Tas dėjosi net ir apie 1930 m. Tą 
laikotarpį yra ryškiai pavaiz
davęs rašytojas Granam Greene 
romane „The Power and the 
Glory". Net ir dabar nėra at
šaukti visi suvaržymai Bažny
čiai turėti nuosavybę. Buvo 
uždrausta kunigams dalyvauti 
rinkimuose ar reikšti savo poli
tinę nuomonę. Ir dabar, kai 
viena televizijos stotis savo pro
gramoje, istorinio turinio me
džiagoje, padarė užuominas apie 
kun. Pro egzekuciją, gavo Vi

daus reikalų ministerijos raštą, 
kad tai neturėtų būti daroma. 
Ateityje iš visų programų turi 
būti išimta egzekucijos tema. 

Apie kankinį kun. Pro yra 
išleista daug veikalų įvairiomis 
kalbomis. Žmonės yra religingi 
ir Bažnyčiai jau yra grąžinta 
nemažai laisvių. Meksika turi., 
savo kunigų ir vienuolių, turi ir 
savo religinę spaudą. 

Kas buvo anksčiau Meksiko
je, tas pat komunistų okupaci
joje imta vykdyti ir Lietuvoje. 
Mes turime daug Stalino laikais 
nužudytų, Sibire numarintų 
kunigų ir veikliųjų katalikų. 
Daugelis bažnyčių ir dabar te
bėra atimtos. Uždarytos katali
kų mokyklos, organizacijos, ne
gali išeiti katalikų laikraščiai. 
Tą neteisybę pastebi net ir pa
doresni ateistai. 

, ,Literatūra ir menas" rugsėjo 
13 d. išspausdino ateisto 
Algimanto Žilinsko straipsnį 
„Audiatur et altera pars", lietu
viškai tariant, išklausykime ir 
antrąją pusę. Čia ryškiai 
pažymima, kad „nelogiška teig
ti, kad Lietuvos katalikų Bažny
čios atžvilgiu taikyta politika 
buvo teisinga". Pažymima, kad 
didelė Lietuvos gyventojų dalis 
net ir po valstybės suvaržymų ir 
ateizmo pastangų tebėra tikin
tys, o Bažnyčiai tėra palikta tik 
sakykla ir klausykla, tuo tarpu 
ateistams teikiama spauda, ra
dijas, televizija. Ir „ne ateistas, 
o Bažnyčia atsidūrė teisiojo vie
toje". 

Išskaičiuojama eilė neteisy
bių, kaip buvo nugriautos nuo 
Vilniaus katedros skulptūros, 
Kaune nuo Įgulos bažnyčios 
nupjauti kryžiai . Atimta 
Vilniaus katedra, o juk toje vie
toje jau net nuo Mindaugo laikų 
buvo katalikų katedra ir šven
tovė. Straipsnyje sutinkama, 
kad Vilniuje reikalinga pa
veikslų galerija ir koncertų salė, 
bet pažymima, kad „ar mažiau 
mums reikalingas vienintelis 
toks reikšmingas krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje paminklas!" 

Dėl Šv. Kazimiero bažnyčios 
pavertimo ateizmo muziejumi. 
Minėtame straipsnyje sakoma, 
kad tai tik rodo, jog pasielgta 
pagal prieš šimtmečius naudo
tą dėsnį: „Cuius regio, ėjus reli-
gio" — kieno valdžia, to ir reli
gija. Taigi labai aišku, kad tei
singumas reikalauja šią bažny
čią grąžinti t ikint ies iems. 
Iškeliamas taip pat seminarijos 
klausimas: jei valstybė atskirta 
nuo Bažnyčios, kodėl valstybė 
kišasi į seminarijos tvarkymą, 
net nustatydama, kiek kandida
tų į kunigus galima priimti. Čia 
Bažnyčios reikalas ir ji turi nu
spręsti, kiek kunigų reikia pri
siauginti ir kiek bei kuriuos į 
kunigų seminariją priimti. Tei
singai pažymima, kad valstybė 
nei seminarijos, nei dvasininkų 
neišlaiko, tai kodėl ji dar deda
si lyg daro malonę, leisdama 
tiek ir tiek priimti į seminariją? 
Iškeliamas ir nelygumas krikš
čionybės jubiliejaus minėjime. 
Stačiatikiai galėjo tą sukaktį iš
kilmingai paminėti, o Lietuvos 
katalikai tegalėjo savo 600 m. 
Krikščionybės jubiliejų tik kuk
liai paminėti. Ir dėl vienuolynų 
— klausiama: kodėl stačiatikiai, 
kurių Lietuvoje yra mažuma, 
gali turėti savo vienuolyną, o 
katalikams neleidžiama? O 
vienuolės galėtų globoti našlai
čius, senelius, turėti prieglau
das ir ligonines. Taip pat katali
kai neturi laisvės leisti nei laik
raščio, nei žurnalo. Minėto 
straipsnio autorius daro tei
singą išvadą: reikia katalikams 
sudaryti tikrai konstitucinėmis 
laisvėmis pagrįstas sąlygas. 
Meksika jau daug ką atitaisė. 

Juoz. Pr. 

Seimas vyko birželio 28-30 d. 
Loew's Westbury viešbutyje To
ronte. Programa plati, bet vargu 
būtų buvę galima ją siaurinti, 
turint galvoje svarbiausią penk
mečio lietuvių išeivijos visuo
meninį susitelkimą. Atskiroms 
programos dalims laiko distan
cijos išmoningai išdėstytos, tad 
ceremonialinei daliai („žodžiai", 
himnai, supažindinimai, sveiki
nimai, seimo vadovybės ir komi
sijų sudarymai), PLB valdybos 
narių, atskirų institucijų, dvy
likos kraštų bendruomenių 
atstovų pranešimams, diskusi
joms, pranešimų ir apyskaitų 
priėmimams pakako penkių 
valandų. 

Bendras įspūdis, išklausius vi
sus PLB valdybos narių ir atski
rų kraštų bendruomenių atsto
vų pranešimus, būtų toks: 
kraštų bendruomenių atstovai, 
be laimėjimų, kėlė ir sunkumus, 
su kuriais susiduriama, vystant 
veiklą; PLB valdybos nariai ir 
institucijų atstovai ryškino sėk
mingai atliktus ir įvykdytus 
darbus. Tik PLB valdybos 
pirmininkas V. Kamantas 
stengėsi pilnai pavaizduoti 
sėkmes ir nesėkmes, vykdant 
VI seimo įpareigojimus ir pačios 
valdybos įsipareigojimus. 

Vienas iš didžiųjų, jei ne 
didžiausias, PLB valdybos įvyk
dytas projektas, — tai Lituanis
tinės katedros prie Chicagos 
universiteto įkūrimas. Tik 
nepagirtina, kad PLB valdybos 
pirmininkas nepaminėjo Jono 
Kavaliūno pavardės, kurio 
nuopelnai, telkiant lėšas, išskir
tinai reiškmingi ir kuris vėliau 
abejotinos vertės argumentais 
buvo iš Lituanistinės katedros 
kūrėjų sudėties išjungtas. 

Visi pranešimai buvo priimti, 
išskyrus pirmininko pavaduo
tojo dr. Tomo Remeikio iš 
anksto „Pasaulio Lietuvyje" 
paskelbtą pranešimą, kuris 
buvo neprimtas didele balsų 
dauguma. Pagrindinė opozicija 
atėjo iš jaunųjų seimo atstovų. 

Antroji seimo diena, birželio 
29 d. buvo skirta lituanistinio 
švietimo ir lietuvių politinės 
veiklos pasaulyje klausimų 
svarstymui bei PLB valdybos, 
kontrolės komisijos ir garbės 
teismo rinkimams. 

Lietuvybės ir lituanistinio 
švietimo klausimais referatus 
pateikė kun. dr. K. Trimakas, 
dr. B. Vaškelis ir A. Šmitas. 
Lietuvių politinės veiklos pro
blemas aptarė dr. S. Girnius, 
doc. V. Skuodis, G. Damušytė, 
V. Nakas, J. Danys, N. Prie
laida, dr. R. Vaštokas ir Alg. 

JUOZAS KOJELIS 

Gureckas. Veik visi pranešimai 
susilaukė gausių komentarų ir 
gyvų diskusijų. 

Referatai, gal ir ne visi, 
pasirodys periodinėje spaudoje, 
o PLB valdybos, a tskirų 
institucijų ir kraštų bend
ruomenių atstovų pranešimai 
turbūt bus prijungti prie seimo 
protokolo. Iš tikro tai yra labai 
brangi medžiaga, kurią atidžiai 
turėtų išstudijuoti naujoji PLB 
valdyba. J i tiek pat svarbi 
veiklos gairių nusmaigstymui 
kaip ir formaliai suredaguoti 
seimo nutarimai. 

Vykdomojų organų rinkimais 
Lietuvių Bendruomenė išreiš
kia tikrą demokratinę prigimtį, 
ką kitos už demokratinės Lie
tuvos atstatymą dirbančios or
ganizacijos savo veiklos prak
tikoje pačios yra pamiršusios. 
Toronte dėl PLB valdybos varžė
si du sąrašai, kiekvienas turįs 
septynis narius. Vieno sąrašo 
priekyje buvo labai populiarus 
ir Lietuvių Bendruomenės veik
loje didelę patirtį turįs kan
didatas dr. Petras Kisielius, ant
rojo — žymiai mažesnę patirtį 
turįs ir lietuvių visuomenėje 
neišpopuliarėjęs universiteto 
profesorius dr. Vytautas Bie
l iauskas . Prieš balsavimą 
kand ida ta i aptarė savo 
kvalifikacijas, seimo atstovai 
statė klausimus. Kandidatai 
kalbėjo tik apie save, nė žodeliu 
nepaliesdami neigiamai kito 
sąrašo narių. 

Didele persvara, 33:65 balsų 
santykiu , laimėjo dr. V. 
Bieliausko sąrašas. Pralaimėti 
nėra malonu, tačiau demokra
tinės dvasios subrendimą paro
do laimėtojai, kai antriesiems 
ištiesia draugišką ranką, o 
pralaimėjusieji laimėtojus 
sutinka draugišku šypsniu ir 
talkos pažadu. Juk pralaimėta 
ne priešui, o tos pačios idėjos 
išpažinėjui. 

Racionaliai ieškant laimėjimo 
ar pral cmėjimo priežasčių, be
veik au t ikrumu reikia 
^ saky t i , kad dr. P. Kisieliaus 
populiarumas nepajėgė kom
pensuoti jo valdybon sąrašuose 
pakviestųjų ir kažkieno pri
stumtų žmonių nepopuliarumo. 
Rinkimus nulėmė ne sąrašų 
priekyje stovinčių asmenų 
populiarumas, bet bendras viso 
sąrašo svoris lietuviškų darbų 
skalėje. 

Rašant šią apžvalgą, jau 

žinomos ir PLB valdybos narių 
pareigos: dr. Vytautas Bie
liauskas — pirmininkas, Euge

nijus Čiuplinskas — I vicepirm., 
finansų reikalai, dr. Vytautas 
Dambrava — vicepirm., visuo
meniniai reikalai, Algimantas 
Gureckas — vicepirm., ryšiai su 
užsieniu, Algis Juzukonis, — vi
cepirm., informacijos reikalai, 
Raimundas Kudukis — vice
pirm., socialiniai, religijos ir 
teisės reikalai, Gabija Petraus
kienė — vicepirm., ryšiai su 
kraštais ir lietuvių spauda, Ire
na Lukoševičienė (kooptuota) — 
vicepirm., kultūros reikalai, ir 
Alvydas Saplys — PLJ sąjungos 
pirmininkas. 

Šiuo metu ta ip pat j au 
paskelbti PLB VII seimo nuta
rimai. Vykdomųjų organų 
sudarymas ir seimo atstovų ap
robuotų nutarimų suformula
vimas yra tikrasis seimo pasi
sekimo ar nepasisekimo baro
metras. Net seime nedalyvavęs, 
spręsdamas iš padarytų nutari
mų, turėtų pripažinti, kad šio 
seimo atstovai atrinko svarbią
sias problemas, jas inteligen
tiškai svarstė ir darė į tikrovę 
atremtus sprendimus. 

Pasisakęs tradiciniais pareiš
kimais dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo ir ryšių su 
Lietuvos lietuviais, seimas 
specifiškai aptaria santykių su 
lenkais sunormavimo sąlygas 
ir reikalą, šalia estų ir latvių, 
artimai bendradarbiauti reko
menduoja su ukrainiečiais. Da
rydamas teisingas išvadas iš 
vykstančių išsilaisvinimo 
judėjimų Pabaltijo valstybėse, 
seimas nurodo, kad „šiuo metu 
svarbiausias išeivijos uždavinys 
yra raginti laisvojo pasaulio vy
riausybes, parlamentus ir vi
suomenę, kad jos reikalautų 
Sovietų Sąjungą panaikinti Mo-
lotovo-Ribbentropo suokalbio 
padarinius — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją ir aneksiją". 

Vykdant šį uždavinį, seimas 
PLB valdybai paveda atlikti 
tam tikras užduotis: tinkamai 
pasiruošti ir vykdyti „Juodojo 
kaspino dienas", ypač 1989 me
tais, kreiptis į pasaulio vy
riausybes bei parlamentus, re
miant lietuvių reikalavimą 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos, 
išlaisvinti politinius kalinius, 
grąžinti tikintiesiems Vilniaus 
katedrą, prašyti popiežių su
jungti sostinę Vilnių su Lie
tuvos bažnytine provincija, 
veikti, kad atsakomybėn būtų 
patraukti nusikaltėliai prieš 
žmoniškumą, vykdę nusikalti
mus Lietuvoje vokiečių ir sovie
tų okupacijų metu ir t.t. 

Lietuvių bendruomenės vi-

Stasys Baras Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas, kalba, sveikindamas 
„Draugą" jo bankete rugsėjo 25 d., ir pakviečia dr. Antaną Razmą, Pelno 
skirstymo komisijos pirmininką. įteikti 3000 dol. dovaną „Draugo" re
daktoriui. N u o t r j Tamulaičio 

daus reikalais seimas įpareigoja 
PLB valdybą platinti Lietuvos 
pogrindžio spaudą, tęs t i 
kultūrinę paramą Pietų Ameri
kos lietuviams, kurti lietuvių 
politinių studijų centrą, tirti 
sąlygas Lituanistinėje katedroje 
įvesti Lietuvos istorijos, eko
logijos, geologijos ir geografijos 
studijas, remti „LKB Kronikos" 
leidimą ir t.t. 

Kritiškai įvertinti visus seimo 
nu t a r imus re ik tų a t sk i ro 
straipsnio. Čia paminima tik 
dalis nutarimų. Kalbant apie 
nutarimus, gal reiktų persvars
ty t i , ar verta sekt i žydų 
pavyzdžiu ir reikalauti kelti nu
sikaltėliams bylas. Taip, juos 
reikia išaiškinti, bet, praėjus 
pusei šimtmečio, bausti juos, 
tarsi nusikaltimus būtų vakar 
padarę, per daug rizikinga. Juk 
aplinkybės paskendusios praei
ties miglose ir liudininkai išre-
tėję. Tegu juos teisia istorijos 
teismas. Pagaliau mus turėtų 
saistyti ir krikščioniškosios 
moralės atlaidumas. 

Perspausdintini ir platintini 
pogrindžio leidiniai, tačiau tai 
turėtų būti daroma ne dole
riams uždirbti, bet rezistencinei 
dvasiai iš tautos perkelti į 
išeiviją. Nepakartoti buvusių 
klaidų, kai tokie leidiniai išėjo 
neparuošti, pilni kalbos klaidų, 
o tų leidinių įvaduose ir įvai
riuose lankstinukuose vieno 
asmens nusistatymai ir ideolo
giškai paspalvintos išvados 
buvo pateikiamos PLB valdybos 
ar net Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardu. PLB valdyba 
neturėtų nusilenkti atskiro val

dybos nario agresyvumui. 
Skelbiant PLB VII seimo nu

tarimus, išskaičiuojamos visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenės, 
kurių atstovai seime dalyvavo. 
Jų išvardyta vienuolika, bet 
išleista Venecuela su viena iš 
gyvastingųjų Lietuvių Bendruo
menių. Jos atstovas dr. Vytau
tas Dambrava buvo išrinktas į 
PLB valdybą. 

Organizacija, svarstymais, nu
tarimais ir demokratine dvasia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas pasaulinėje plotmėje 
sau lygių kitų organizuotų 
vienetų tarpe neturi. PLB 
valdyba tur i tikrą išeivijos 
lietuvių mandatą. Tačiau ir su 
tokiu mandatu PLB valdyba 
ne turė tų pretenduoti į 
vyriausią, kažkokią įsakomąją 
galią kitiems turinčią insti
tuciją. 

Naujoji valdyba turėtų dėme
sin priimti vieną pareiškimą iš 
buvusio PLB valdybos pirminin
ko Vytauto Kamanto seimui pa
teikto pranešimo. „Visą laiką 
maniau ir kitus PLB valdybos 
narius tikinau, kad mūsų pa
grindiniai darbai ir rūpesčiai 
yra pasaulio kraštų Bendruo
menės, jų veiklos parama, ska
tinimas, koordinavimas Set ne 
mūsų darbas ir veikla vietinėje 
JAV ir ypač Chicagos aplinko
je. Todėl prašiau, kad mano 
bendradarbiai mažiau energijos 
skirtų Chicagos vietinei veiklai 
ir kad jos daugiau paliktų PLB 
veiklai užsienyje, t.y. už 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ribų". 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

26 
— Tad, — tarė Quequeegas, ramiai virvele trauk

damas perstekę, kurią laikė pririšęs, — jeigu smalos 
lašas būtų banginio akis, banginis būtų negyvas. 

— Bildadai, skubėk! — sušuko Pelegas savo bend
rininkui, kuris, išsigandęs sviestos perstekės artumu, 
pasileido bėgti kajutės link. — Tau sakau. Bildadai, 
skubėk! Paimk laivo įgulos sąrašą. Būtinai reikia, kad 
Qohogas būtų tarp mūsų banginininkų. Klausyk, Qo-
hogai, tau duosim aštuoniasdešimtąją dalį. kokios joks 
Nantucketo banginininkas niekados nėra gavęs. 

Tada nusileidome į kajutę ir mano didžiam 
pasitenkinimui Quequeegas greitai buvo įtrauktas į 
sąrašą laivo įgulos, kuriai ir aš pats priklausiau. 

Kai buvo atlikti formalumai ir Pelegas visa paruošė 
sutarčiai pasirašyti, jis atsisuko j mane ir tarė: 

— Man atrodo Qohogas nemoka rašyti. Klausyk, 
Qohog, tegul velniai tave griebia! Ar moki pasirašyti? 
O gal beveliji atspausti žymę? 

Tačiau Quequeegas, kuris dukart ar triskart jau 
buvo dalyvavęs panašiose iškilmėse, visai neatrodė 
sumišęs. Paėmėjam pasiūlytą plunksną ir nurodytoje 
vietoje išpaišė tikslią kopiją keistos, apskritos 
anogramos, kurią nešiojo ištatuiruotą ant rankos. Taip 
kad dėl Pelego užsispyrėliškos klaidos dėl jo vardo, 
galėjai perskaityti štai ką— 

Qohog dėl nemokėjimo pasirašyti deda savo žymę 

Tuo gi tarpu kapitonas Bildadas tebesėdėjo tylus, 
akis įbedęs į Quequeegą. Pagaliau iškilmingai at
sistodamas, pasirausė milžiniškoje savo pilko apsiausto 
kišenėje ir ištraukė keletą religinio turinio knygelių 
ir parinko vieną, užvardintą: „Artėja paskutinė diena 
arba Negalima gaišinti laiko", kurią įspraudė į Que-
queego rankas. Tai padaręs, Quequeego rankas paėmė 
į savąsias ir atidžiai į jį žiūrėdamas, tarė: 

— Tamsybių sūnau, reikia, kad aš įvykdyčiau savo 
pareigą tavo atžvilgiu. Esu dalinai šito laivo savininkas 
ir man rūpi įgulos sielų likimas. Bijau, ai. kad tebeesi 
prisirišęs prie stabmeldiškų apeigų. Aš tave maldau
ju nebebūti daugiau Belialo vergu, atsižadėti Baalo 
stabo ir atsimesti nuo šlykštaus drakono. Nusisuk nuo 
ateinančio blogio ir jo saugokis! O dieviškoji palaima! 
Apšviesk prarajos gelmes! 

— Gana! Gana! Negadinkime mūsojo perstekinin-
ko! — sušuko Pelegas. — Dievobaimingi perstekininkai 
niekados nebuvo ko nors verti. Pamaldumas iš jų atima 
tai, kas juose yra „rykliška". Perstekininkas nebeten-
Ka vertės, kai paliauja buvęs linksmu „rykliu" 

— Pelegai! Pelegai! — tarė Bildadas, pakeldamas 
akis ir rankas į dangų. — Tu, kaip ir aš, patyrei pavo
jingus laikus ir žinai, ką reiškia jausti mirties baimę. 
Tad kaip gali kalbėti taip bedieviškai? Tu išsižadi, 
Pelegai, savo paties širdies. Sakyk, kai šis laivas, ant 
kurio stovime, viesulo metu prie Japonijos krantų 
neteko stiebų ir kai kartu su tavim antruoju karininku 
buvo kapitonas Ahabas, ar tada negalvojai apie mirt) 
ir paskutinį teismą? 

— Et! — sušuko Pelegas, dideliais žingsniais vaikš
čiodamas po kambarį ir susikišęs rankas į kišenes. — 
Galvoti apie tai?! Kiekvieną akimirką laukėme laivą 
nuskęstant. Mirtis ir paskutinis teismas? Trims stie
bams begriūvant sukėlus pragarišką triukšmą ir ban 

goms šluojant denį nuo priekio ligi užpakalio, ar 
galėjome tuomet galvoti apie mirtį ir teismą? Ne! 
Nebuvo laiko galvoti apie mirtį tokiomis valandomis. 
Tiek kapitonas Ahabas, tiek aš galvojome apie 
gyvenimą, apie tai. kaip išsigelbėti, kaip pastatyti 
stiebus, kaip pasiekti artimiausią uostą. Štai apie ką 
aš galvojau. 

Bildadas nieko neatsakė, bet. užsisagstydamas savo 
apsiaustą, lipo į denį, o mes pasekėme paskui jį. At
sistojo ir labai ramiai pradėjo stebėti kelis vyrus, 
besiuvančius bures ir betaisančius ant denio ištiestą 
didžiąją burę. Kartas nuo karto pasilenkdavo pakelti 
drobės atkarpą ar padėti į saugią vietą apsmaluotos 
virvelės gabalėli, nes šiaip galėjo nueiti niekais. 

XIX. P r anašas 
„Draugai! Ar jau susitarėt būti šito laivo Įgulos 

nariais?" 
Quequeegas ir aš tik ką palikome ,.Pequodą" ir iš 

lėto tolome nuo krantinės, kiekvienas paskendęs savo 
mintys*-, kai šiais žodžiais į mus kreipėsi nepažįstamas, 
kuris, sustodamas priešais mus, smilium parodė j mūsų 
paliktą laivą. Jis vilkėjo senu švarku ir sulopytom 
kelnėm, o kaklą buvo apsirišęs sudriskusia juoda 
skarele. Jo veidas buvo nuėstas raupų. 

— Ar esate pasirašę? — pakartojo. 
— Tamsta turi galvoje .„Pequodą"? — atsakiau, 

norėdamas laimėti laiko atidžiau į jį įsižiūrėti. 
— Taip. „Pequodą". aną laivą ten. — tarė nepažįs

tamasis, greitai mostelėdamas i jo pusę. 
— Taip. — patvirtinau, — mudu tik ką pasirašėme 

sutartis. 
— Ar buvo ten kas apie jūsų sielas? 

'Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. spalio mėn. 5 d. BOSTONO ŽINIOS 
A.A. PULK. KAZIO 
BABICKO MIRTIES 
D VIDE ŠIMTMETIS 

Kai rudens grožybių vilioja
mas nuklysti į kapines, paskęsti 
paminklų alėjose, nuskubėjusį 
laiką praeitin mena kapai, kry
žiai ir paminklai. Akmenyje iš
kaltos mirusiųjų pavardės, 
metai suartina gyvuosius su 
mirusiaisiais, tartum dangaus 
mėlynėje ir tarp medžių šakų 
atsiveria nueito gyvenimo ke
liai, vaizdai, lengvo vėjelio 
ūžavimuose pasigirsta kadaise 
girdėti žodžiai, verčiasi istorijos 
lapai. Kapinių mieste rytinis, 
judėjimas didelis. Išvažiuoja 
viena virtinė automobilių, atva
žiuoja kita. Kaukši batai alėjo
se, velkasi grėbliai per nuliūdu
sias žolių galveles, kalbamas 
rožinis už mirusius. 

Mes sustojame prie pulk. Ka
zio Babicko paminklo. Daugelio 
kraštų kelius išėjęs, nuolati
niam adresui surado vietą 72 
bloke. Žiūrint į paminklo 
užrašus, sumirga jo gyvenimo 
istorijos lapai. Gimė 1901 m. 
gegužės 7 d., Laukminiškiuose, 
Panevėžio apskrityje. Mirė 1968 
m. spalio 18 d. Chicagoje. Inži
nerijos pulkininkas leitenantas. 
Mokėsi Kupiškio dviklasėje 
mokykloje, Petrapilio Šventos 
Kotrynos gimnazijoje ir Kauno 
„Saulės" gimnazijoje. Brandos 
atestatą įgijo prie Švietimo 
ministerijos Kaune. Studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
teisių fakultete 1927-28 m. Sa
vanoriu stojo į Lietuvos kariuo
menę 1919 vasario 6 d. Baigė 
Karo mokyklos II laidą. Tar
navo elektrotechnikos bata
lione. 1920 m. pirmą sykį sujun
gė telegrafo-telefono ryšiais 
Kauną su Vilniumi. Baigė aukš
tųjų karo technikos kursų 
e lektromechanikos skyrių 
1924-26 m., įsigydamas karo 
techniko, vėliau inžinieriaus 
e lekt romechaniko laipsnį. 
1926-31 m. buvo ryšių batali-
jono mokomosios kuopos vadas 
1937-40. Karo mokyklos ry-
šių-transmisijų lektorius 
1928-36. Auto rinktinės vadas 
1937-40. Parašė: „Karo ryšiai ir 
t ransmisijos" 1934, „Karo 
mokyklos vidaus tvarkos statu
t a s " 1935. Bendradarbiavo 
„Kario" žurnale. Okupavus 
Lietuvą, atleistas iš kariuo
menės tarnybos 1940 m. birželio 
m., mokytojavo suaugusiųjų 
gimnazijoje Vilniuje. 

Dabar prisiminiau matytą 
veidą Kauno Laisvės alėjoje, su 
kuriuo vėliau supažindino jo 
brolis poetas Petras. Išvaizda 
kariškai išdidi, nešanti bajo
rišką prigimtį, žingsniai jun
giasi su maršo garsais. Kalban
tis jo rankos judesiai slenka lyg 
pianino klavišais. Gal dėl to, 
kad buvo muzikalus, skambino 
pianinu. Uniforma atletiškai 
nulieta. Iš tolo žiūrint atrodė 
dailus aukšto rango paradinis 
karininkas, kuo mes visi did-
žiavomės, o po jo gražios šypse
nos slėpėsi jausmingas aukštai
tis, nuoširdžiai draugiškas, 
malonus, išskirt inai šil tas 
žodžiuose, gilus eruditas. Karei
viams jis švelniai malonus, 
sutiktas kareivinių rajonuose, 
pasikalbėjimuose, atsakydamas 
į sveikinimus. Vienas jo ginklo 
draugas sakė, kad po pulki
ninko kariška kepurę sukrauti 
patyrimai, karo mokslo žinios, 
erudicija plaukė poetiškais sa
kiniais. 

Buvo malonu klausytis, ir jo 
perteikiamą mokslą lengvai įsi
savinti. Ir sunkų inžinerijos 
mokslą, matematikos formules 
perduodavo stilingais sakiniais, 
lyg literatūrinius kūrinius. Be
je, visa Babickų giminė — poe
tų virtinė. Brolis Petras Žino-

A.a. pik. Kazys Babickas 

mas poetas, sesuo Unė pagar
sėjusi aktore, pulkininko Kazio 
sūnus a.a. Rytas muzikos 
sluoksniuose plačią vagą išvarė, 
duktė Gintra sekė tais pačiais 
keliais. Dėl to pulkininkas Ba
bickas, buvęs Karo mokyklos 
lektorius, lektoriavo Kūno 
kultūros kursuose, Karo polici
jos mokykloje, mokytojų paren
gimo kursuose. Pulkininkas K. 
Dabulevičius, artimas draugas 
nuo 15 metų amžiaus, Babicko 
mirties proga rašė: „Velionis 
pačiame pajėgiausiame amžiaus 
laikotarpyje dirbo savo tėvynei 
Lietuvai, dirbo įtemptai, rimtai, 
pasiaukojančiai. Buvo pažangus 
karininkas mokė ir auklėjo ne 
tik savo pavaldinius, bet plačiai 
talkino ir kitoms mokslo įs
taigoms". 

Pulk. Babicko gilus patriotiš
kumas pasireiškė jaunystės die
nomis, kai jis kaip kareivis ir 
kariūnas pasipriešino prieš ano 
meto karininkus, kurie vartojo 
rusų ar lenkų kalbas. Už tai 
buvo net sunkiai nubaustas, 
sėdėjo karo daboklėje. Savo 
atsiminimuose jis rašo: „Paleis
tas iš arešto, viskuo nusivylęs, 
nuvykau į dvasinę seminariją, 
nutaręs būti kunigu, nes to 
norėjo ir tėvas. Kai tėvas sirgo 
dėmėtąja šiltine ir aš vykdamas 
į mokyklą su juo atsisveikinau, 
jis man pasakė: „Kazimieriuk, 
būk kunigu:" įžengęs į kunigų 
seminarijos kiemą ir. pradaręs 
girgždančius vartus, artėjau 
prie rektoriaus durų. Pamačiau 
užrašą „silentium". Siekiau 
paskambinti skambučio ran
keną, bet kokia tai jėga sulaikė. 
Nugaroje pajutau šiurpą ir te
kinas išbėgau. Po to grįžau į 
Karo mokyklą". Tokia tai buvo 
Dievo valia, angelams suabejo
jus pašaukimu. 

Su pulk. Babicku artimiau 
susipažinau kelerius metus 
gyvendamas Vokietijoje, Wuerz-
burgo stovykloje. Jis buvo pla
taus masto žmogus. Po karinin
ko uniforma ir inžinieriaus 
specialybe slėpėsi jo plati erudi
cija, meno platybių, muzikos, li
teratūros, poezijos asmenybė. 
Draugijose jis buvo populiarus, 
mėgiamas, mielas ir laukiamas 
svečias. Visi mėgo apie jį burtis, 
klausytis jo lyriškos kalbos. 
Gyveno dienos džiaugsmais 
šeimoje su vaikais ir visados 
ieškojo gėrio, grožio. Kaip karys 
Lietuvoje nedalyvavo politi
niame gyvenime. Vėliau buvo 
aktyvus tautininkas, vaižgan-
tiškai romantiškais pagrindais 
sukūręs savo pasaulėžiūrą. Spa
lio 16 d., sekmadienį, 11:15 v.r. 
pamaldose Jėzuitų koplyčioje 
pasimelsime už mirusiojo vėlę, 
mintyse pažarstysime jo gyve
nimo aruode suk rau tus 
deimantus. 

PRADĖTAS KULTŪRINIŲ 
RENGINIŲ SEZONAS 

„Laisvės Varpo" rugsėjo 25 d. 
koncertu pradėtas naujas kultū
rinių renginių sezonas. Po vasa
ros atostogų ir įvairių malonu
mų gamtoje vietos ir apylinkės 
lietuviai vėl rinksis į sales, 
kreipdami dėmesį į mūsų visuo
meninius ir kultūrinius reika
lus, stengdamiesi persodintą lie
tuvybės medį išlaikyti svetimo
je dirvoje. Tai vienas mūsų pa
gr indinių uždavinių, kaip 
tautos dalies, atskirtos nuo savo 
kamieno ir gimtosios žemės. 

Koncerto rengėjų vardas ir iš
kilūs koncerto programos atli
kėjai sutraukė pilną So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos didžiąją 
salę, ne tik vietos, bet ir toli
mesnės apylinkės lietuvių. Jei 
koncerte galima buvo ko pasi
gesti, tai bene tik viduriniosios 
ir jaunosios kartos, kurių kon
certe buvo tikrai mažoka. Pub
likos daugumą sudarė vyresnio
ji karta, kuri gyvai domisi viso
mis lietuviško gyvenimo apraiš
komis. 

Visi trys koncerto programos 
atlikėjai buvo tinkamoje aukš
tumoje. Kaip pirmą kartą „Lais
vės Varpo" koncerte pasirodan
ti, o kitur jau plačiai pagarsėju
si lietuvių ir amerikiečių tarpe, 
sol. Audronė Simonaitytė-Gai-
žiūnienė iš Chicagos buvo kon
certo susidomėjimo centre. Sol. 
Benediktas Povilavičius ir pia
nistas dr. Saulius Cibas yra Bos
tono lietuviams labai gerai pa
žįstami savo dažnu įsijungimu 
į įvairių renginių programų at
likimą, publikos visuomet 
maloniai laukiami ir šiltai pri
imami. Savo programa ir jos 
puikiu atlikimu jie suteikė su
sirinkusiems retą kultūrinę at
gaivą. Viešnios iš Chicagos 
įtraukimas į vieno koncerto 
programą su vietiniais mūsų 
menininkais buvo labai vykęs. 
Besidomint kitur gyvenančiais 
mūsų talentais, neužmirštini 
taip pat vietoje iškilę aukšto ly
gio dainininkai. Šiuo požiūriu 
„Laisvės Varpas" galėtų būti 
pavyzdžiu kitiems. Sol. Bene
diktas Povilavičius jau bene tre

čią kartą dalyvavo „L.V." su
rengtų koncertų programos at
likime. 

Įvairi ir įdomi koncerto pro
grama prabėgo, kaip viena aki
mirka. Visi trys menininkai 
buvo labai šiltai sutikti, priimti 
ir palydėti. Tiek atskirai kiek
vieno dainininko atliktos lietu
vių dainos ir įvairių operų ari
jos, tiek jų duetai susilaukė pub
likos labai aukšto įvertinimo. 
Plojimams nesiliaujant, kiek
vienas dainininkas dar atliko po 
vieną dainą ar ariją priedo, o 
abu kartu pakartojo vieną 
duetą. 

Koncerte dalyvavo gana daug 
svečių iš Lietuvos, atvykusių 
aplankyti savo giminių. Kon
certo pertraukai numatytu 
laiku juos šiltai pasveikino 
„Laisvės Varpo" vedėjas Petras 
Viščinis, pažymėdamas, kad 
lietuviai savo žemėje ir išeivijo
je sudaro vieną Lietuvą, kurios 
pasiektais kultūriniais laimėji
mais ten ir čia reikia visiems 
džiaugstis. Lietuvis pergyveno 
carų priespaudą, Muravjovo ko
riko laikus, Stalino terorą, per
gyvens ir kitus sunkumus, išlik
damas istorijoje savo kūryba. 

Įvertindama „Laisvės Varpo" 
vedėjo Petro Viščinio atliekamą 
darbą, JAV LB Kultūros Tary
bos pirmininkė Ingrida 
Bublienė, po savo šilto sveikini
mo žodžio, apjuosė jį lietuviška 
juosta, atvežta iš Lietuvos. Kaip 
žinoma, šis koncertas buvo jau 
59-tas „Laisvės Varpo" kultūri
nis renginys. 

Toks prasmingas kultūrinių 
renginių sezono atidarymas 
teikia visam sezonui toną. Juo 
„Laisvės Varpas" įpynė dar 
vieną gražią gėlę į savo šakotą 
veiklą. 

DR. PRANO GALINIO 
LAIDOTUVĖS 

Rugsėjo 16 d. VVareham miręs 
dr. Pranas Galinis palaidotas 
rugsėjo 20 d. Benediktinų kapi
nėse, Bostone, po šv. Mišių, ku
rios už mirusiojo sielą buvo at
našaujamos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne. 

Rugsėjo 19 d. atsisveikinime 
su velioniu Juozo Caspero laido
tuvių namuose, So. Bostone, 
kalbas pasakė inž. dr. Jurgis 
Gimbutas ir LB Bostono apylin
kės pirmininkas inž. Brutenis 
Veitas. Abu kalbėtojai iškėlė ve
lionio nueitą kelią ir veiklą lie
tuviškuose baruose. 

Vietoje gėlių, velionio įamžini
mui Lietuvių Fonde suaukota 
375 doleriai. 

E. JANUKĖNIENĖS 
DARBŲ PARODA 

E vos Vanagaitytės-Janukė-
nienės iš Dorchesterio dailės 
darbų paroda vyksta nuo spalio 
11 d. iki spalio 23 d. Public 
Library patalpose Cambridge. 
Parodos lankymas — bibliotekos 
darbo dienomis. 

LB APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 25 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko LB Bostono apygardos su
važiavimas, kuriame išklausy
ta veiklos apyskaita, pasitarta 
ateities veiklos reikalais ir 
išrinkta nauja valdyba. Iki šiol 
pirmininku buvo Česlovas Mic-
kūnas. Jam pasitraukiant iš tų 
pareigų, nauju pirmininku iš
rinktas Ignas Budrys. Kitais 
valdybos nariais liko buvusios 
valdybos nariai: Augė Rastenie
nė, Aldona Kairienė, Česlovas 
Mickūnas ir Jonas Vasys. Nau
jai valdybai palikta teisė pasi
skirstyti pareigomis. 

LB Bostono apygardai prik
lauso Bostono, Brocktono, Wor-
cesterio, Cape Codo ir Provi-
dence, R.I., apylinkės, o taip pat 
Kennebunkport, Maine, seniū
nija. 

RENGINIAI 

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". 

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

CLASSIFIED GUIDE 

„Laisvės Varpo", Bostone koncerto programos atlikėjai scenoje. Iš kairės: pianistas dr. Saulius 
Cibas. sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, sol. Benediktas Povilavičius. 

£3 midkind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metŲ aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2 6 5 7 W H S T 6 9 t h STREET 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8 9 2 9 S HARLEM AVE. 

598-9400 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6155 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, Kad esate arbasiorite būti 
Rimo Stankaus tdijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Home for sale by owner; 3 
bdrms., kitchen, living rm., din. 
rm., TV rm.; air cond. $57,900. 
Tel. 776-2377. 

For Sale. 2 bedrm. condo, 2nd fl. 
Vicinity 83rd & Kedzie. Call ERA 
Konie, & Co. 636-9500. Ask. for 
Eleanor. 

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. Tai. 460-4055. 

. FOR SALE . 
• — 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

Parduodamos 2 vietos Šv. 
Kazimiero l ietuvių kapinėse: 
Blokas 32, sklypas 40C. kapai 4 ir 
5. $500 už abu. Skambinti: 
767-3437. 

Parduodami obuoliai Union 
Pier, Ml. Leidžiama skintis pa
tiems. Informacijai skambinti 
Kasparui Chicagoje , t e l . : 
642-1783. 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1916-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir, ženklų 
lentelės, įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siusti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

3 MIS K O M P I U T E R I Ų 
paga lba galite P IRKT I ar P A R D U O T I 
N A M Ą mieste ir pr iemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - IMSUHANCB 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

HELP VVANTED 

Restaurant 
Opportunities 

The Olive Garden Italian 
Restaurant, with its lively 
spirit and unique garden set-
ting, is now hiring: 

•WAITERS & 
VVAITRESSES 

• HOSTS & 
HOSTESSES 

Please apply 2pm-4pm, daily, 
at: 

The Olive Garden 
1211 Butterfield Rd. 

Downers Grove 
An Equal Opportunity Employer 

THE OUVE GARDEN 
The Accent's On Success 
Mušt speak fluent Engiish 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5936 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:>as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strst 

Tel . - GA 4-6654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - 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 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti l ietuviškai 

r ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 

V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

ESŪC t=r 
EUUMIOEMC 
LENOER 

Liet. Knygos klubo leidinys, Ką tik išėjo iš spaudos. 
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 

išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 50529. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

4«e* *£d 



PHILADELPHIA IR APYLINKES 
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 

DIENOS 
PHILADELPHIJOJE 

Lietuvių Tautodailės instituto 
Philadelphijos skyrius, įsteigtas 
1979 m., aktyviai reiškiasi vie
tos l ie tuvių ^kul tūr iniame 
gyvenime. Jis yra surengęs ne 
vieną parodą ir naujų tauto
dailės knygų pristatymą, suor
ganizavęs įvairius tautodailės 
kursus, informavęs apie mūsų 
tautodailę besiteiraujančius 
svetimtaučius, demonstravęs 
televizijoje mūsų tautinius kos
t iumus , i šp la t inęs nemažą 
skaičių mūsų t a u t o d a i l ė s 
knygų. 

Spalio 15-16 d. rengia Lie
tuvių kultūros centro patalpose 
(2715 E. Allegheny Ave., Phila-
delphia PA 19134) lietuviškų 
juostų parodą ir supažindinimą 
su naująja dail. Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių knyga 
„Lithuanian Sashes". Parodoje 
dalyvaus dail. A. Tamošaitienė 
su jos turimu turtingu seno
vinių ir šiuolaikinių juostų 
rinkiniu. Taip pat bus išstatytos 
ir Philadelphijos sky r i aus 
pirmininkės Genovaitės Mačiū
nienės austos juostos. 

Parodą bus galima lankyti 
spalio 15 d., šeštadienį, 1-4 ir 
7-10 vai. vak., o spalio 16 d., sek
madienį, 12-5 vai. p.p. 

Oficialusis parodos atidary
mas bus šeštadienį 7 vai. vak. 
Žodį tars Philadelphijos LTI 
skyr iaus pa ta rė jas skulpt . 
Petras Vaškys, Philadelphia 
College of Art skyriaus profeso
rius. Po to ekrane bus pade
monstruota dail. Antano Tamo
šaičio trumpa vaizdajuostė apie 
lietuviškas juostas. 

Sekmadienį po kavos ir 
užkandžių 2 valandą Aldona 
Veselkienė, veikli LTI centro 
valdybos v icep i rmin inkė , 
supažindins su naująja knyga 
,,Lithuanian Sashes", o dail. 
Tamošaitienė trumpai aptars 
lietuviškų juostų dailę. 

Per abi dienas bus galima įsi
gyti minėtą knygą, o taip pat 
laimėjimų bilietus G. Mačiūnie
nės austai juostai prie tautinio 
kostiumo. Laimingas bilietas 
bus t raukiamas sekmadienį 
prieš penktą vai. p.p. 

Rengėjai maloniai kviečia kuo 
gausiau atsilankyti per abi 
dienas ir tuo pagerbti dail. 
Anastaziją ir Antaną Tamo
šaičius, tiek daug nusipelniu
sius lietuvių tautodailės srityje 
ir ypač mūsų dailiųjų tautinių 
kostiumų išpopuliarinime. 

B.V. 

KALBAME VARGŠŲ 
VARDU 

Kiekvienas jautrios sielos 
žmogus trokšta, kad pasaulyje 
visi būtų sveiki, laimingi, sotūs. 
Tačiau taip nėra ir greičiausia 
niekada nebus. Kas gi dėl to 
kaltas? Daugeliu atvejų pats 
žmogus, nenorėdamas išgirsti 
varge, nelaimėse, s ielvarte 
skęstančio brolio šauksmo, ne
siryžta su juo pas ida l in t i 
kasdieninės duonos kąsniu. Ta
čiau yra daug ir tokių, ypač lie
tuvių tarpe, kurių širdyse arti
mo meilė yra labai giliai įsišak
nijusi. Vos tik prabilus vargšų 
vardu, jie labai greitai ištiesia 
dosnią pagalbos ranką. Taip yra 
greičiausia todėl, kad su aukos 
įteikimu jie pajunta didelį 
dvasinį pasitenkinimą, džiaugs
mą, kad gali padėti vienaip ar 
kitaip likimo nuskriaustajam. 

Jau pagal seną tradiciją, 
p r ia r tė jus spa l iu i , Balfo 
mėnesiui, visoje plačioje Ameri
koje įvairiomis priemonėmis — 
per spaudą, radiją, žodžiu — 
primenama, kad atėjo laikas 
atiduoti savo metinę duoklę bet 
kur pasaulyje kenčiančiam, o 
ypač varganas dienas leidžian
čiam Lietuvoje ir Sibire. 

Philadelphijoj šis darbas atlie
kamas f laiškais apeliuojant į 
geraširdžius žmones. Malonu 

pastebėti, kad mūsiškiai į Balfo 
darbuotojų pagalbos šauksmą 
atsiliepia itin greitai ir su 
dosnia auka. Todėl piniginio va
jaus įplaukos kiekvieneriais 
metais, kad ir po truputį, vis di
dėja. Šiek tiek kyla ir aukotojų 
skaičius. Tuo labai džiaugiasi 
Balfo jau gana sunkios metų 
naštos slegiama valdyba. 
Nemažai aukų Philadelphijos 
Balfas susilaukia ir per United 
VVay. Per jį mėgsta aukoti mūsų 
dirbantieji. Jei kas nors dėl 
vienokios ar kitokios priežasties 
nebūtų gavęs Balfo laiško, savo 
auką malonėkite siųsti šiuo 
adresu: United Lithuanian Re-
lief Fund, Saint Andrew's Rec-
tory, 1913 VVallace Street, 
Philadelphia, PA 19130. 

Šiais metais Balfo valdyba 
vietoje įprastinių vajaus užbai
gimo pietų lapkričio 13 d. tuo
jau po lietuviškos sumos Šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
ruošia Felikso Andriūno, sk. pir
mininko ir Balfo direktoriaus, 
parašytos ir išleistos dail. Adal

berto Staneikos monografijos 
pristatymą. Jo kūrybą aptars 
Paulius Jurkus, o apie Stanei-
ką, kaip asmenį, kalbės skulpt. 
Petras Vaškys, buvęs jo studen
tas. Trumpoje meninėje dalyje 
pasirodys amerikiečių tarpe 
plačiai žinoma Carol Cheledin 
(Čeledinaitė) Akom. Ji arfa, 
bene didžiausiu ir labai retai be
sutinkamu styginiu instrumen
tu, paskambins kelis kūrinius. 
Kartu vyks dail. Staneikos dar
bų paroda. Balfo valdybos mote
rys ruošiasi atsilankiusius ne
mokamai pavaišinti kava ir 
skaniais užkandžiais. Tuo, kad 
ir simboliškai, norima pareikšti 
padėka Balfo geradariams. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

B .V . 

Trys yra naudingos ir trys 
kenksmingos draugystės: 
naudingos yra — draugystė su 
nuoširdžiu, draugystė su pas
toviu ir draugystė su patyrusiu; 
kenksmingosios draugystės yra 
— su neteisingu, su pataikūnu 
ir su plepiu. 

Konfucijus 

Mylimam vyrui 
A.tA. 

BENEDIKTUI LUNGIUI 
mirus, jo žmoną JULIJĄ giliai užjaučia 

Paulina Rapšienė, 
sūnus Vylius 
ir duktė Danutė 

Mielam 

A.tA. 

BRUNO PRIALGAUSKUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai STASEI, sūnaus ir 
dukros šeimoms gilią užuojautą reiškiame. 

J. ir P. Kinderiai 

A.tA. 
MARIJONUI PŪKELIUI ! 

mirus, jo žmoną VANDĄ PUKELIENĘ, dukrą DA
NUTE LAURIENE su šeima ir kitus artimuosius 
giliai užjaučiame. 

Veronika ir Antanas Kriščiūnai 
Vida ir Algirdas Keblinskai 
Danutė ir Vytautas Puiriai 

Vyrijos nariui 

A.tA. 
dipl. inž. VYTAUTUI GOGELIUI 

Argentinoje mirus, liūdinčią žmoną, brolį su šeima, 
seserį ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Vyrija ! „Plienas" 

A.tA. 
akt. ALGIMANTUI DIKINIUI 

mirus, skausmo valandoje užjaučiame jo žmoną 
MARYTE ir šeimą. 

Ginta ir Juozas Raudoniai 

A.tA. 
akt. ALGIMANTUI DIKINIUI 

Amžinajam Poilsiui pas Visatos Kūrėją išvykus, Jo 
žmonai MARYTEI su šeima ir visiems giminėms nuo
širdžią bičiulišką užuojautą reiškia 

Aleksandras Dundulis 

Mirus Vyrijos nariui 

dipl. inž. VYTENIUI ELSBERGUI, 
jo žmoną DANUTE, dukrą KRISTINĄ bei žentą 
ROBERTĄ SOLGERS, seserį ALDONĄ DYŠTENE su 
šeima ir kitus gimines širdingai užjaučia 

Vyrija! „Plienas" 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. spalio mėn. 5 d. 

I A.tA. 
VYTENIUI ELSBERGUI 

mirus, reiškiame 
DANUTEI, dukrai s 
ŠIENEI su šeima 

nuoširdžią užuojautą žmonai 
m vyru ir seseriai ALDONAI DY-

Monika ir Gytis Krikščiūnai J 

'• 
A.tA. 

VYTENIUI ELSBERGUI 
mirus, žmonai DANUTEI, dukrai KRISTINAI su 
vyru ROBERT ir kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Buvę VVuerzburgiečiai: 
Izolda ir Kęstutis Černiai 
Elvyra ir Jurgis Idzeliai 
Antanina ir Martynas Klimkaičiai 
Marija Milerienė 
Genė ir Jonas Stasiai 

Detroit, MI 

Mirus 
s 

A.tA. 
VYTENIUI JONUI ELSBERGUI 

reiškiame gilią užuojautą seseriai ALDONAI 
DYŠIENEI ir jost šeimaiT velionio žmonai, dukrai ir 
artimiesiems-ir kartu liūdime. 

Danutė ir Jokūbas Kregždės 
su šeima 
Janina Liaubienė su šeima 

A.tA. 
\ ONAI JUODKIENEI 

mirus, sūnui VYTAUTUI, dukrai EMILIJAI su vyru 
ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kar tu liūdime. 

• Aleksandra Gylienė 
Aldona ir Antanas Minelgai 
Zita Zvirzdienė 
Paulius ir Birutė Gyliai 
Nijolė ir Vidmantas Raišiai 
Nijolė ir Romas Zdaniai 

Malda palydime amžinybėn iškeliavusią 

A.tA. 
ONĄ JUODKIENĘ, 

draugijos ilgametę narę. Jos dukrą, mūsų sesę 
EMILIJĄ ir vyrą VYTAUTĄ VALANTTNUS, nuošir 
džius mūsų rėmėjus, sūnų VYTAUTĄ JUODKĄ jų 
liūdesyje giliai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ONAI JUODKIENEI 

mirus, sūnų VYTAUTĄ, dukrą MILE ir VYTAUTĄ 
VALANTTNUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Algis ir Birutė Vaitukaičiai 
Patrick, Irena ir Nikole Keane 

A.tA. 
Ona Kunigunda Orentienė 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. spalio 2 d., 9:03 vai. ryto, sulaukusi 96 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Piečiškių kaime, 

Žvirgždaičiu valsč. 
Velionė buvo žmona a.a. Jono Orento ir motina Lietuvoje 

mirusių sūnų: Vytauto ir Zigmo. 
Liko Čikagoje dideliame nuliūdime sūnus Augustinas, 

sesuo Antanina Jonynienė ir jos vaikai: velionės krikšto sūnus 
Vytenis Jonynas, Ringailė Zotovienė. Rasa Pukštienė su 
šeimomis; sesuo Agota Gudaitienė ir jos duktė — velionės 
krikšto duktė — Jolanda Kerelienė su šeima, pusbrolis 
Feliksas Valaitis su šeima ir pusseserė Anastazija 
Draugelienė. Lietuvoje — marti Sofija Orentienė su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų ir Tretininkų draugijoms. 
Kūnas pašarvotas antradienį, spalio 4 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

ir trečiadienį, spalio 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus-Marųuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st. St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 6 d. Iš koplyčios 
10:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdęs sūnus. 

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

GAIDAS—DAIMID 
E U D K I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA !R CHICAGOS PKIKMIESf M'OSK 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai — 523-0140 ir 523-9852 
• 1605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
r318 S. Ca l i fo rn i a Avenue 

Telefonas - 523-04 lO 

. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TfiVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St . . ( h icago 
Telefonas — 47U-23I5 

1 110 So. 5oth A v.. Cicero 
Telefonas -- 863 -2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVKZ 

[JUnOTUVTŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
( i e e r o . I l l i n o i s 

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

Sallv Donald M.. 3r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l ino i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652 -5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. spalio mėn. 5 d. 

x Kun . Dona ldas Pe t r a i t i s , 
Marijonų vienuolijos vyriausias 
vadovas, pabuvęs Amerikoje 
vienuolijos reikalais ir dabar 
atostogavęs pas savo t ėvus 
Chicagoje. spalio 1 d. išvyko at
gal į Romą. J is dalyvaus arkiv. 
Audrio Bačkio vyskupiškuose 
šventimuose, kuriuos teiks Šv. 
Petro bazilikoje Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II. Taip pat dalyvaus 
Liet. Kat . Mokslo akademijos 
suvažiavime. 

x Viktorija M a t r a n g a supa
žindins su A. ir A. Tamošaičių 
nauja men ine ir moks l i ne 
knyga „Lithuanian Sashes" 
Lietuvių Tautodailės inst i tuto 
rengiamoje kultūrinėje popie
tėje Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje spalio 9 d., sekma
dieni, 2 vai. p.p. V. Mat ranga 
yra menotyrininkė ir Lietuvių 
Dailės muziejaus kuratorė. Pat i 
autorė dail. Anastazija Tamo
šaitienė, kaip specialistė, kalbės 
apie juostų audimą. 

x Švč. M. Mari jos G i m i m o 
parapijos bažnyčioje rožinio pa
maldos visą spalio mėnesį bus 
6:30 vai. vakarais šiokiomis die
nomis. Šeštadieniais ir sekma
dienia is , kadangi y ra k i t a 
tvarka, rožinio viešų maldų ne
bus. 

x Į spa l io 15-16 d. Ch ica 
goje rengiamą Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos 25 
metų veiklos minėjimą iš Det
roito atvyksta šaulių pirmi
ninkas M. Abarius, s-gos garbės 
narys V. Tamošiūnas, ,.Trem
ties Trimito" redaktorė S. Kau-
nelienė, centro valdybos bei 
Švyturio j . š. kuopos pareigūnai, 
iš Racine, Wi., ir Rockfordo, 111., 
šaulių vadovai. Žada gausiai 
dalyvauti Chicagos ramovenai, 
birutininkės ir šauliai. Laukia
ma ir iš ki tur atvykstančių 
svečių. 

x Neka l to P ra s idė j imo p a 
rapi jos Moterų sąjungos pietūs 
bus parapijos salėje spalio 9 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Kvie
čiami visi dalyvauti. Užsiregist
ruoti reikia pas G. Meiluvienę. 

x „ B r i d g e s " , L i t h u -
anian-American News Journal . 
Nr. 7-8, išėjo iš spaudos ir 
pas iekė skai ty to jus . S i a m e 
numeryje- kaip paprastai, gerai 
rašo Albertas Čižauskas, t a ip 
pat yra apie demonstracijas ir 
Vilniaus katedrą išsamūs pasi
s a k y m a i . Paba igo je duoda 

' informacijos ir asmeninių pasi
sakymų laiškuose. Redaguoja 
Demie Jonaitis. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 77&-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 Vysk. P . A. B a l t a k i s , 
O.F.M. yra išvykęs i Romą ir 
spalio 1-7 d. dalyvaus L. K. 
Mokslo akademijos suvažiavime 
ir arkiv. Audrio Bačkio konsek
racijos iškilmėse. Spalio 7-26 
lankys Vokietijos lietuvius, Va
sario 16 gimnaziją ir aptars 
sielovados reikalus su lietuviais 
kunigais ir Vokietijos vys
kupais. I New Yorką grįš spalio 
26 d. 

x Šv. J u r g i o p a r a p i j o s lie
tuvių amerikiečių Bridgeporto 
apylinkės susivienijimas Labas 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
spalio 6, 13, 20 ir 27 d. ketvir
tadieniais 7 vai. vak. rengia 
rožinio pamaldos. Kviečiami pa-
rapiečiai ir kitų kolonijų lietu
viai su draugais amerikiečiais 
pamaldose gausiai dalyvauti. 

x Prof. dr . J e r z y Ochmans -
kis, Lenkijos mokslininkas, Lie
tuvos istorijos specia l is tas , 
gavęs „Lietuvos bažnyčių" 
knygų paskutinį tomą „Kaišia
dorių vyskupiją", atsiuntė jų au
toriui malonų padėkos laiškelį, 
pasveikindamas jį ir pažymė
damas, kad šio serijinio veikalo 
išleidimas lietuviams katali
kams reiškia didelę garbę. Kar
tu pranešė, kad Poznanės uni
versitete šiais akademiniais 
mokslo m e t a i s į vedamas 
lituanistikos studijų kursas. I 
pirmąją grupę esą priimta 10 
studentų. Pats prof. Ochmans-
k i s j ame dės tys L ie tuvos 
istoriją. 1989 m. žada pasirodyti 
jo veikalo „Historia Litwy" tre
čioji papildyta laida. 

x Prof. Mečys Mackevič ius 
išrinktas komiteto pirmininku, 
kuris rūpinasi „Varpo" žurnalo 
100 metų sukakties minėjimu. 

x Kr. Done la ič io lit. mo
k y k l ų Tėvų komiteto narė 
Živilė Sabin rūpinasi pavai
šinimu visų, kurie atsi lankys į 
Madų parodą lapkričio 6 d. 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. 

x Pa t iks l in imas . „Draugo" 
spalio 1 d. laidoje, aprašant As
tos Motušytės ir dr. Antano 
Razmų vestuves turėjo būti: 
„Danutė Norvilienė ir dr. Vy
tautas Narutis" . Už klaidą at
siprašome. 

x „Žibintas" , Kanados lietu 
vių žurnalistų sąjungos leidinys 
Nr. 1, išėjo iš spaudos. Neperio
diniame žurnale y ra nemaža 
straipsnių apie žurnalizmą ir 
šiaip įvairių, taip pat yra infor
macijos apie Kanados lietuvius 
žurnalistus. Redaguoja Jonas 
Varanavičius, jam padeda Ste
pas Varanka, administruoja 
Stasys Prakapas. 

x N. Š u m s k i e n ė , Julia Ša-
kinskas. Agnė Kižienė, visos iš 
Chicago, 111., Bronė Pilipauskas, 
Lemont. 111., grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekviena paaukojo 
po 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Kur pra le is i te spalio 22-os 
vakarą? Kviečiame pasisvečiuo
ti Lie tuvos D u k t e r ų R u d e n s 
baliuje! Smagi nuotaika, p. O. 
Norvilienės paruoštos vaišės, 2 
„laimės šuliniai" ir kitos įdomy
bės. Stalų rezervacijos dr-jos 
būstinėj - tel. 925-3211. Visi 
kviečiami! 

(sk) 

x Kalėdų š v e n t ė s ir Nauji 
Metai Lie tuvoje! Praleisite 
šventes ir sutiksite N. Metus su 
giminėmis. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 21 d., grįžta sausio 3 d., 
1989. Prašome skubiai regist
ruotis. Vietų skaičius ribotas. 
American Travel Service Bu-
r e a u , 9727 S. W e s t e r n Ave. , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 , t e l . 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i t e 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x A . a . M a t i l d a G a u -
č i u s - M a r c i n k u t ė , 61 metų 
a m ž i a u s , p a s k u t i n i u m e t u 
gyvenusi Lombard, 111., mirė 
spalio 3 d. Pašarvota Brust 
laidojimo koplyčioje Lombard. 
Laidojama ketvirtadienį, spalio 
6 d. iš Šv. Antano parapijos baž
nyčios Cicero, kur anksčiau 
gyveno. Nuliūdime liko vyras 
William Gaučius, sūnus Tho-
mas ir duktė Patty su šeimomis, 
broliai arkivyskupas Paul ius 
Marcinkus, Bruno Marcinkus, 
vyro brolis kun. Stasys Gaučius. 
Sv. Kazimiero seserų vienuo
lyno kapelionas. Laidojama Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x V e r o n i k a M a t ū z a s , La 
Grange, 111., Klemas Martinkus, 
Chicago. 111., Pet ras Klima
vičius, Worcester, Mass., J . 
Banionis , Hartford, Conn. , 
Maria Svotelis, Baltimore, Md„ 
Mar i j a N o r e i k a , P u t n a m , 
Conn., grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas paaukojo po 
15 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. K. T r i m a k a s , West 
chester, 111., dr. Gedas Grinis, 
St. Petersburg Beach, Fla. , 
Dana Gaurilius, Chicago, 111., 
Irenijus Krasauskas, Baltimore. 
Md., Alex Nevardauskas, Por-
t a g e , Ind . , g r ą ž i n d a m i 
laimėjimų šakneles atsiuntė po 
15 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x I s a b e l ė L a u č k a i t ė 
Howes , Rockville, Md„ A. M. 
Balčiūnas, Chicago, 111., Mar
celė Ditkus, Detroit, Mich., Lin
da Šileika, Weston, Ont., Kana
da, grąžino laimėjimų šakneles 
su 15 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x P e t r a s i r B i ru t ė B u c h a i , . 
Oak Lavvn, 111 „ Benediktas Dap
kus, Farmington. Conn., Stasys 
Rudys, Worcester, Mass., Kos
tas Mykolaitis. Detroit, Mich., 
August inas Dumbra, Saginaw, 
Mich., Juozas Kozeris, Toronto, 
Kanada , grąžino la imėj imų 
šakneles ir kiekvienas pridėjo 
po 12 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x R o m u a l d a s N e m i c k a s , 
Highland, Ind., V. Kundrotienė, 
Pigeon, Mich. , g r ą ž i n d a m i 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 12 dol. ir palinkėjo 
geros sėkmės. Nuoširdus ačiū. 

x A n t a n a s Mažiul is , kultū
r i n i n k a s , t a u t o s a k i n i n k a s , 
South Boston, Mass., grąžin
damas laimėjimų šakneles, pri
dėjo 50 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti . 
American Travel Service Bu-
reau , 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , III. 6 0 6 4 3 . T e l . 
238-9787. 

(sk) 

x L ie tuvos K r o n i k o s są
j u n g a r u o š i a reng in į spa l io 8 
d., 6:30 v.v., J a u n i m o c e n t r o 
salėje . Programoje dr. A. Stat-
kevičiaus kalba, sol. A. Brazio 
k o n c e r t a s , v a k a r i e n ė , 
laimėjimai, šokių muzika Vy
tau to Beieškos. Auka 15 dol. 
asmeniui . Stalus užsisakyti 
šiais telefonais — 925-7215 ar
ba 436-6641. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

(sk.) 

x Vaizda juos tės iš rugp jū 
č io 23 d. mas in ių d e m o n s t r a 
cijų Lietuvoje prieš Lietuvos 
priverstinį įjungimą į Sovietų 
Sąjungą bus rodomos penkta
dienį, spalio 7 d., 7:30 v.v. Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Taip pa t j tema „Lietuvos de
mokratinio sąjūdžio problemos 
ir perspektyvos" kalbės Ant . 
Buračas, Lietuvos Mokslų Aka
demijos narys ir Lietuvos Per
sitvarkymo sąjūdžio atstovas. 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

x I š n u o m o j a m a s 1 
mieg. butas Evergreen Parke 
p r i e a u t o b u s ų s u s t o j i m o . 
S k a m b . 448-4551. 

(sk) 

2w* Ū k ŽVAIGŽDUTĖ 
į* J S • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
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J o n a s M i n e l g a 

R U D U O 

Ruduo sušuko: — Labas! 
Aš čia valdovu būsiu. 
Tai tau! Laba i nemėgom 
To diedo rudaūsio . 

O vasarą mylėjom. 
N a kaip jos nemylėt i : 
Miškai pakvipę uogom, 
L a u k a i žali, gėlėti... 

I lgai po beržu ta rėms: 
O gal rytoj į kovą?... 
S ta iga š iaurys suspigo: 
— Drąsuol ia i mat.. . Į lovą! 

Pak lus t i t eko — ėjom. 
(Tik t a u į ausį: bėgom!) 
Rudens , to pikto diedo, 
Mes n iekad nepamėgom. 

L I E T U V I Š K A S T O V Y K L A 

Esu s tovyklavęs Dainavoje. 
Mes gyvename netoli Dainavos, 
nuvažiuojame per pusvalandį . 
Suvažiuoja l ietuviai vaikai per 
a tei t ininkų (jaunučių) stovyklą. 

Gyvenau bern iukų ba rake . 
Ten y ra labai karšta . Pernai bu
vome šeši ir mūsų būrelis buvo 
„Gyvatės" . Vadovas miegojo 
ka r tu . Vadovas buvo Tomas 
Skrupskel is . J i s labai k a n t r u s . 

Vaikų varda i buvo Rimas ir 
Algis, Sau l ius , Mar ius , Tomas 
ir Almis (aš). Tomas buvo drau
giškas, Marius — rimčiausias, i r 
aš l ie tuviškiaus ias . Už ta i lai
mėjau premiją-gražų lopą su at
e i t in inkų stovyklos ženkl iuku. 

Premijas laimėjome ir per 
sporto olimpiadą. Žaidėme euro
piet iška futbolą, krepšini , kva
dratą, bėgome ir plaukėme. Dai
navoje y r a Spyglio ežeras. 

Kasd ien kėlėme ir leidome 
vėliavas. Mais tas gardus; kar
tais m u m s re ik ia p laut i indus. 
Buvo stovykloje ir juokų, ir ne
laimių. L a n k ė m e užsiėmimų 
būrel ius — išmokau stiklą rai
žyti. Rašėme ir piešėme laikraš
tėliui . 

D u k a r t žaidėme vėliavėles. 
Buvo smagu , t i k n ieks nelai
mėjo, nes žaidimą reikėjo nu
t r auk t i . V a k a r a i s buvo t a len tų 
pasirodymai , laužai , nak t inės 
paslapt ingos Mišios, j ku r i a s 
buvau pask i r t a s savo būre l iu i 
a ts tovaut i . 

Stovykla m a n pat iko. 

A l m i s U d r y s , 
VI -o s k . m o k i n y s 

„Žibur io" neak iva izd inė l i t . 
m-la. 

Piešė Audrius Beržinskas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. mok. 

Š I A U L I A I 

Mano tėvelio tėveliai y ra ki
lę iš Šiaulių. Didelis miestas, 
esantis Lietuvos šiaurinėje daly
je . Jis yra žinomas jau nuo try
likto šimtmečio. Žymiai padidė
jo devyniolktame šimtmetyje. 
D a r labiau išaugo nepriklauso
mybės metu. Buvo pastatyta 
įvairiausių namų. Karo metu 
beveik visas miestas buvo su
griautas. Po karo vėl atsistatė. 
Šiandien Šiauliai vis dar gyvuo
ja . 

A n d r i u s Čeponkus . 
Ottawwos Dr. V. Kudirkos lit. 

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

KO P E T R I U K A S L A U K I A 

P e t r i u k a s buvo mažas ber
niukas gražiais juodais plaukais 
ir gražiomis mėlynomis akimis. 
J i s mėgdavo k laus t i daug klau
simų. Domėjosi rake tomis , lėk
tuvais ir ki tais skraidančiais da
lykais. Jo tėvel is buvo lakūnas . 
J is skra idė dieną ir nakt į vež
damas visokias prekes . 

Vieną ka r t ą j i s pas iėmė Pet
r iuką į lėk tuvą su savimi. Pet
r iuku i labai pat iko. Po to j i s 
visada prašydavo tėvelį, kad jį 
pask ra id in tų lėk tuvu . 

Nuo to laiko P e t r i u k a s apsi
sprendė būt i l akūnu , kaip ir 
tėvelis . 

Praėjo daug metų, Pe t r iukas 
pradėjo l anky t i skra idymo mo
kyklą. Baigęs mokslą, j is savo 
tėveliui pagelbėjo vežioti pre
kes. 
Wi l l i am L i n a s , 8 sk. mokinys 

Marąue t t e P a r k o lit. m-la 
(„Vyturėl is") 

AŠ P A S I R E N K U TAI , 
K A S G E R A 

Kartais rytą atsikėlęs aš pra
dedu pykti ant savo broliuko. Ir 
mama tada supyksta. Aš neno
r iu , kad mano m a m a pyktų. Aš 
noriu daryti viską, kas gera ir 
teisinga. Jėzus m a n padeda da
ryt i , kas yra gera. Aš tik turiu 
pasakyti: „Jėzau, padėk man!" 
Jeigu nieko neatsi t inka, nerei
k ia pykti. Jėzus buvo žmogus, 
j i s visiems padėdavo. Jei nori 
pykti ant ko nors, atsimink žo
džius; „Jėzau, padėk man!" 

A i d a s Kuolas , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Jaunystės garsai") 

K A I M Y N I Š K A S 
ATLAIDUMAS 

— Kaimyne, prašau atleidimo, 
nes mano višta nulesė tavo 
salotas. 

— Nesijaudink, kaimynėli! 
Neseniai mano šuo tavo vištelę 
sudorojo. 

— Malonu girdėti, kad vargšas 
šunelis turėjo tą paskutinį malo
numą, nes visai neseniai jį 
pabraukiau po savo automobilio 
ratais . 

Ž V Ė R I S 

Senovės žmonės lygindavo 
žvėris su žmonėmis, kurie bū
davo žiaurūs, pikti . Štai keletas 
pavyzdžių: 1. Piktas kaip žvėris. 
2. Tokie kandūs ka ip žvėrys. 3. 
Karvės kaip žvėrys (smarkios) — 
mat nusikalė prir iš tas (nu
t raukė virves). 4. Toji avelė tai 
kaip žvėris, niekaip sugauti ne
galima. 5. Arkl iukai kaip žvė
riukai . 6. Puola ka ip žvėris ant 
žmogaus, neleidžia nė kalbėti. 7. 
Tik pasakyk ką, t a i taip ir šoka 
į akis kaip žvėris. 8. Ko dabar 
baltakioji (piktai žiūri) lyg 
žvėris? 9. P u n t a (ryja) kaip 
žvėris. 10. Galgi tedabosi į 
žmogų kai žvėris (piktai). 

M A I R O N I O 
„ J Ū R A T Ė IR K A S T Y T I S " 

K a r t ą gyveno K a s t y t i s . 
Kiekvieną dieną sugaudavo 
daug žuvų. Vieną dieną Kasty
t is negrįžo namo. Mamutė sėdė
jo prie lango, rūpinosi belaukda
m a Kastyčio, bet jo n e m a t ė . , 
Kastytis tuo metu pamatė jūros 
dievaitę — Jūratę . Jū ra t ė pama
čiusi Kastytį įsimylėjo. Gražiau
sioji mergelė nusivedė bernelį į 
savo Gintarinius rūmus . J ie 
labai linksmai leido laiką. Per
kūnas pamatęs, kad J ū r a t ė yra 
ne viena, tuojau sugriovė rū
mus. Kastytį išmetė iš vandens. 
Bangos nešė gintaro gabalus į 
krantą. Jūra tė sėdėjo ir liūdnai 
verkė. 

Gy t i s U d r y s 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. mokyklos mokinys 
(„Žiburio spinduliai") 

N A U J A S GALVOSŪKIŲ 
S E Z O N A S 

Nuo spalio mėnesio prasideda 
naujas galvosūkių sprendimo 
sezonas, kuris tęsis iki 1989 m. 
gegužės mėn. vidurio. Galvosū
k i u s gali spręsti visi, bet kas 
nori dalyvauti konkurse , tur i 
sprendimus atsiųsti redaktoriui. 
Terminas — vienas mėnuo. Kai 
galvosūkių atsakymai y ra pas
kelbti „T.Ž.", po to atsiųsti atsa
kymai nebeužskaitomi. Galvo
sūkiai vertinami taška is . Susi
r inkęs daugiau taškų, laimi 
didesnę premiją. Kas nepra
leidžia nė vieno galvosūkio, t a s 
daugiau laimi. Galvosūkiai duo
dami lengvesni ir sunkesni . 
Lengvesn ius sprendžia jau
nesni , sunkesnius — vyresni. 
Konkurso dalyvių amžiaus riba 
— 17 metų. Siųsdami atsa
kymus — pažymėkite amžių. Jei 
k a s neaišku, rašykite redakto
r i aus adresu, kuris y ra „T.Ž." 
pradžioje. Linkiu sėkmės vi
siems konkursantams. 

R e d a k t o r i u s 

GALVOSŪKIS N R . 1 

G A L V O S Ū K I Ų 
S P R E N D I M O REZULTATAI 

Praėjusio sezono galvosūkių 
sprendimo duomenys: 1. Laura 
Lapšytė - 890 taškų - 105 dol. 
2. J an ina Brauny tė — 6 9 0 1 . — 
82 dol. 3. Balt i ja Udrytė - 690 
t. - 82 dol. 4. Darius Udrys — 
6651. - 79 dol. 5. Vida Riškutė 
- 495 t. - 59 dol. 6. Almis 
Udrys - 420 t - 50 dol. 7. Vy
tis Udrys - 315 t - 37 dol. 8. 
Edvyna Valkiūnai tė — 1101 — 
14 dol. 9. J o n a s Valkiūnas — 
100 t. — 12 dol. Su visais atsis
k a i t y t a . D ė k i n g i L i e t u v i ų 
Fondui. 

G A L V O S Ū K I S N R . 2 
(vyresn iems) 

Kuriuos žinote pirmuosius 
Lietuvos istorijos autorius? 

Kur ia ka lba buvo rašomi pir
mieji Lietuvos istorijos veikalai? 

Kas parašė pirmąją Lietuvos 
istoriją l ietuvių kalba? 

Pasiskai tę l i teratūros pamė
ginkite į šiuos klausimus at
sakyti. Už teisingus a tsakymus 
gaunate 10 taškų, už apytikrius 
— tik 5 t a škus . 

G A L V O S Ū K I S N R . 3 

Sakė pasakė: nei vežt, nei nešt 
(Kvailai nušnekėjo). (Dusetos). 

(Kryžiažodis) 

S k e r s a i 1. Didelė nelaimė 
( tarptaut inis žodis) 6. Šiuo lai
ku . 7. Bijanti (mot. gim. Bū
dvardis). 9. Vienos tautos mote
r i s 10. Mažai. 12. Senovės ūki
n inko žemės arimo padargas . 
14. Blogi įpročiai. 17. Nelaimes 
nešantis gamtos reiškinys. 18. 
Spygliuoti medžiai. 19. Italų 
mėgiamas maisto gaminys. 

Stačiai : 2. Apranga-drabužis. 
3 . Namų darbo gėrimas. 4. Pla
čiai pagarsėjęs pasaulyje čekų 
kovotojas prieš komunizmą. 5. 
Pasakose minimas pastatas, ku
r i ame velniai ir vaiduokliai 
gyvena. 6. Negražus, l ietingas 
oras. 8. Širdį slegiantis jausmas, 
t roškimas, svajojimas. 11. Drė
gnų vietų augalas. 13. Nedidelis 
stovinčio vandens plotas. 15. 
Primityvus sunkiam daiktui 
pajudinti įrankis. 16. Įterptinis 
žodelis, susidedantis iš dviejų 
žodžių. (Iš „Šaltinio"). 10 taškų 
už tikslų išsprendimą, 5 taškai 
— jei pasitaikys klaidų. 

( ž iū rėk i t e piešinėl is) 

Čia matote nupieštus 4 išdrai
kytų siūlių kamuoliukas . Kas 
taip padarė , sužinosite nuspal-
vavę t as v ie tas , kurios pažymė
tos taškais . Už atliktą darbą 
gausite (5 taškus) . 

G A L V O S Ū K I S N R . 4 

Parašyki te t i l to pavadinimą, 
kuris pas t a ty t a s virš Potomac 
upės prie Georgetown. Tas var
das yra žmogaus, kuris sukūrė 
„The Star Spangled Banner" . 
(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S N R . 5 

Apskaičiuokite. 
r T -f- JL &1i+ 1 u* iii 

-f- 72 • 
T 117,-) 
(Ž iū rėk i t e skai t l ines) 

Čia duoti t rys uždaviniai arit
metikos prisiminimui ir šiek 
tiek darbo smegenų gimnas
tikai. (5 taška i ) 

Išėjom iš kalbos, kaip ubags 
(elgeta) iš maldos (plepumas). 

Švelnus , ka ip šilta vilna. 
(Vabalninkas). 

' i 


