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Prieš 30 metų 
Iš savo atsiminimu 

oM*S0l O 

A. V I E N U O L I S 
(Tęsinys) 

Vidudieny, ypač šventadie
niais, čia. Piliakalnio apylin
kėse taip ramu, taip tylu, kad 
girdisi, kaip po šilų — viržvnu 
— čiobrelių mėlynuojančius 
kilimus bitelės dūzgia, kaip 
medžių šakose paukšteliai 
čiulba ir kaip, melancholingai 
nuteikdamos žmogų, dirvo
nuose kresnos pušaitės ošia. O 
kaip pažiūri į hor izonte 
aprūkusias, padūmavusias 
tolumas, tai visa užmiršti ir 
pasijunti it mėnulyje ar ku
rioje nors neapgyvento je 
planetoje gyvenąs. Čia moki
nių ekskursijos, lankydamos 
Jono Biliūno kapą, ir manęs 
neužmirštų. Vienas kitas gam
tos grožybių pagautas, gal ir 
savo k ū r y b a i į k v ė p i m o 
pasisemtų, o aš, po velėna ilsė
damasis, klausyčiaus. kaip 
ant mano kapo atžalynas ošia, 
ir kaip manieji ir anykštėnų 
poetų jaunose sielose įdiegti 
atodūsiai pinasi ir į jųjų kury-
bą... 

Tik aš nenorėčiau, kad čia 
ant mano kapo būtų pastaty
tas koks nors paminklas. Man 
užtektų ir tokio monumento: 
didel io Anykšč ių l a u k ų 
akmens, ant kurio būtų padė
tas kryžius ir parašyti tik du 
žodžiai: „A. Vienuolis". Ir 
daugiau nieko. Kai t a s 
parašas nubluks, aš iš kapo 
būsiu dėkingas tam, kas jį 
atnaujins. Bet jei toji epitafija 
išnyktų kartu su manęs 
užmiršimu, — tai tegu ir mano 
kapas viržiais — šilais apau
ga, akmuo — paminklas šėmo
mis samanomis apsidengia ir 
kapavietė su žeme susily
gina! Juk viskas praeina ir 
užsimiršta. Kada i se visi 
Anykščiai verkė Klemenso 
Kairio, o kas jį ir jo liūdną 
dalią prisimena šiandien?! 
Nebeskamba po kaimus ir jo 
populiari dainelė „Dienelė 

b r ėkš t a " . P r a d e d a mi r t i 
žmonės ir A. Baranausko gies
mės. Visam kam savo laikas, 
viskas praeina: nauji lapai 
pakeičia senus ir niekas jų 
nebeprimena, nebegaili. Tik 
dideli žmonės po savo mirties 
amžiams pėdsakus paiieka... 

Rašau šiuos savo atsimini
mus 70-ųjų metų išvakarėse, 
galima sakyti jau senatvėje, o 
vienok dar nesijaučiu pasenęs 
esąs. Vieni sulaukę savo 
senatvės skundžiasi, kad jų 
gyvenimas buvęs neįdomus, 
nuobodus; kiti, kad jis prabė
gęs jiems ta ip greit, taip greit, 
kad jie jo ir nematę: čia regis 
tik pradėję gyventi, o jau ir 
suaugę, čia tik subrendę, o jau 
ir pasenę... Aš savo gyvenimu 
negaliu pasiskųsti: nebuvo jis 
man nei nuobodus, nei links
mas, nei taip jau įdomus ir 
žavus, ir negaliu pasakyti, kad 
jis taip greit būtų prabėgęs. 
Savo gyvenimo kely visuomet 
buvau vienų vienas: draugų 
neturėjau, artimieji man buvo 
svetimi, o giminės — ne visi 
savi: kiti m a n visą gyvenimą 
buvo kaip dieglys pašonėje. 

Prisipažinsiu, kad mano 
gyvenimo ruduo man pačiam 
ne mažiau malonus, kaip kad 
buvo jaunystės pavasaris. Bet 
tai ir nieko nuostabaus: argi 
rudeniop visam kam ateina 
iau ir galas? Ar gi ne kiekvie
nam amžiui ir laikotarpiui 
savo! Ar gi rudenį nebeesti 
gražių saulėtų dienų ir žvaigž
dėtų nakčių! Ir saulė, kai 
leidžiasi už horizonto, ar ji 
negražesnė ir jos poveikis 
mūsų širdžiai ar nemalones
nis! Ir dangus rudenį žydres
nėmis žvaigždėmis nusėtas... 
Tai ką jau bekalbėt apie 
s ampro t au j anč io žmogaus 
senatvę! Kaip pavasaris žavus 
gėlėmis, ta ip ruduo turtingas 
vaisiais, o gėlių yra ir rudenį! 

(Bus daugiau) 

Gorbačiovo kalba 
Maskva. — Sovietų gen. 

s e k r e t o r i u s G o r b a č i o v a s 
pirmadienį pasirodė valsty
binėje televizijoje, kur pusę 
v a l a n d o s ka lbė jo a p i e 
branduolinių ginklų bandymų 
sustabdymą. Sovietų Sąjun
gai reikėtų vėl atnaujinti 
požeminius ginklų bandymus, 
tačiau ji to nedarys. J i toliau 
laikysis savo 1985 rugpjūčio 6 
d. pradėto mora to r iumo, 
pasakė Gorbačiovas . J i s 
ragino ir JAV vyriausybę 
bandymus sustabdyti ir siūlė 
imtis „to istorinio šanso 
užbaigti ginklų lenktynes". 
Gorbačiovas siūlė pasirašyti 
bandymų užbaigimo sutartį 
dar šiais metais, kai jis 
lankysis Amerikoje ir susi
tiks su prezidentu Reaganu. 

Washingtone po Gorbačio
vo kalbos tuoj buvo paskelb
ta, kad ta kalba yra propa
g a n d i n i s m a n e v r a s i r 
Amerika bandymų nenu
trauks. 

Gorbačiovas savo žodyje 
pabrėžė, kad Amerika šiemet 
jau turėjo 18 požeminių bombų 
bandymų, iš jų tris visai 
nepaskelbtus. 

Kaip žinoma, spaudimas 
Amerikai sustabdyti bran
duolinių ginklų bandymus, vis 
auga. Neseniai Meksikoje 
Indijos. Meksikos, Graikijos, 
Tanzanijos. Švedijos ir 
Argentinos valstybių vadai 
ragino didžiąsias galybes 

užbaigt i bandymus . Tos 
valstybės pasisiūlė prižiūrėti 
ar susitarimo yra laikomasi. 

Rugpjūčio 8 d. Atstovų 
Rūmai 234-155 balsais nutarė 
nu t r auk t i vienerių metų 
laikotarpiui visų, išskyrus 
pačias mažiausias, bombų 
bandymus. 

Gorbačiovas savo kalboje 
pasakė, jog Amerika klysta, 
jei ji mano, kad erdvės raketų 
i š v y s t y m a s gali Sovietų 
Sąjungą įbauginti. Savo jėgų 
pervertinimas Amerikai neša 
techninį pasitikėjimą ir poli
tinį pa la idumą. Nereikia 
pervertinti savo jėgų, o taip 
pat nereikia nedavertinti 
Sovietų Sąjungos, pasakė 
Gorbačiovas. 

Meta iš partijos 
aukštus pareigūnus 

M a s k v a . — Sovietų komu
nistų partijos laikraštis , J?rav-
da" paskelbė, kad ryšium su 
Černobylio jėgainės katasto-
fa. dar vienas aukštas energi
jos pareigūnas Gennadi Veret-
nikov buvo pašalintas iš 
komunistų partijos. Jis buvo 
„Sujuzatomenergo" įstaigos 
vadovas. Iš viso jau 12 aukštų 
pareigūnų buvo išmesti iš dar
bo ar iš partijos ir darbo. 
Naujasis branduolinės energi
jos ministeris Nikolai Luko-
nin anksčiau buvo jėgainių 
prie Leningrado ir Iietuvoje 
vyriausias vadovas. 

Senatorius Richard Lugar, Senato užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas lankosi pas Filipinų prezidente Corazon Aąuino, kuriai 
jis perdavė prezidento Reagano laišką. Sen. Lugar laikomas dabar
tinės Filipinų vyriausybės draugu. Jis vadovavo amerikiečių dele
gacijai, kuri stebėjo prezidento rinkimus vasario mėn. ir grįžusi 
paskelbė Washingtone raportą, kuriame kaltino buv. prez. Marcos 
režimą balsų vogimu. Prezidentė Aąuino atvyks j Washingtoną 
rugsėjo 15 d. 

Chicagos firma 
kaltina Izraelį 

Chicago . — JAV atitin
kami pareigūnai pradėjo tirti 
kai kurių Izraelio karininkų 
veiklą, kurie bandė išvogti 
gynybos sistemos labai sofis-
tikuotus planus, kai jie dirbo 
viename gynybos reikalams 
skirtame fabrike, netoli Chica
gos. Tai buvo sugauta, kai tos 
įmonės saugumo tarnautojai 
sustabdė tris Izraelio oro pajė
gų karininkus, kai jie išėjo iš 
fabriko ir konfiskavo 50,000 
lapų brėžinių, ant kurių buvo 
surašytos pastabos hebrajų 
kalba. 

Šis diplomatiniai jautrus 
k laus imas yra tir iamas 
Pennsylvani jos ir Iowos 
valstybėse, norint išaiškinti, 
ar t ikra i Izrael is bandė 
p a s i n a u d o t i A m e r i k o s 
technologiniais brėžiniais kai 
kurių bombų gamybai. Šis 
įvykis dar daugiau temdo JAV 
ir Izraelio santykius, kadangi 
neseniai vienas amerikietis 
šnipinėjo Izraeliui ir dėl to 
buvo a re š tuo ta s Izraelio 
generolas, bandęs iššmu-
geliuoti Amerikos ginklus 
Iranui. 

Amerikiečių įstaiga šį gegu
žės 27 d. įvykusį incidentą Re-
con/Optical, Inc., Barring-
t o n o m i e s t e l y j e , d a r 
tebeaiškina. Kaip tik ši įmonė 
yra laikoma viena iš svar
biausių gamintojų apsigy
nimo sistemoje. Visa tai jau 
perėmė Teisingumo departa
mentas, kuris veda ir kitas su 
Izrealio valdžia surištas bylas. 

Pagal šią sistemą, lėktuvai, 
skrenda greičiau už garsą, gali 
padaryti minutės laikotarpyje 
nuotraukas įvairių karinių 
įrengimų ir kitų norimų taiki
nių 100 mylių nuotolyje ir 
sekundės metu jas perduoti 
ten, kur norima turėti. Re-
con/Optical, Ind. užvedė bylą 
prieš Izraelį už bandymą 
išvogti slaptus technologinius 
planus. Ši byla vedama New 
Yorke ir yra patvirtinta 
valdžios įstaigų. Pasirodo, kad 
ši firma gamino Izraeliui 
pagal tą sistemą reikalingus 
dalykus, tačiau Amerikos 

eksporto įstatymai draudžia 
išvežti jų brėžinius. 

Recon firma išdirbo specia
liai tą sistemą Izraeliui pagal 
40 mil. dol. kontraktą, kuris 
A m e r i k o s G y n y b o s 
departamento yra finansuoja
mas. Pagal šią programą 
Izraelis yra gavęs daugiausia 
pinigų už bet kokią kitą 
valstybę pasaulyje, kaip rašo 
Chicago Tribūne. Tai yra 3 
bilijonų dol. pagalba Izraeliui 
apsiginti nuo priešų. Visa ši 
byla tuo tarpu yra atsidūrusi 
teisme ir šiuo metu tebevyks
ta labai komplikuoti jos 
aiškinimai. 

Australams trūksta 
lėšų manevrams 

Canber ra . — Australija 
paskelbė, jog ji dėl lėšų stokos 
negalės dalyvauti kartu su 
JAV kariniuose manevruose 
rugsėjo 5-20 dienomis Filipi
nuose. Tie karo aviacijos 
manevrai kasmet vykdomi iš 
aviacijos bazės Clark bazėje. 
Australijai dalyvavimas 
kainuotų apie 2.5 mil. dol. 

Stebėtojai mano, kad šis 
australų vyriausybės nutari
mas ristinas su ginču dėl 
subsidijuojamų Amerikos 
kviečių pardavinėjimo Sovie
tų Sąjungai ir Kinijai, kuri 
laikoma tradicine Australijos 
kviečių rinka. Premjeras Hay-
den pasakė sekmadienį, kad 
Australijos piniginiai nuosto
liai neleidžia jai pirkti gyny
bos reikmenų, neleidžia daly
vauti manevruose. 

Naujos derybos 
dėl Afganistano 

Ženeva. — Ženevoje, Jungti
nių Tautų organizacijai 
tarpininkaujant, prasidėjo 
Afganistano ir Pakistano 
vyriausybių atstovų derybų 
nauja fazė Afganistano 
p r o b l e m a i i š s p r ę s t i . 
Konkrečiai, ieškoma Afganis-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Penki Šiaurės kraštai su
tarė, kad būtų daromi stipres
ni žygiai, jog būtų baigta Pie
tų Afrikoje aparteido politika. 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, 
Islandijos ir Suomijos užsie
nio reikalų ministeriai savo 
pusmetinėje konferencijoje 
nutarė pritaikinti ekonomines 
sankcijas pagal U N priimtą 
rezoliuciją. 

— Penki armijos ekspertai 
su informacijomis išskrido į 
Hanojų susitikti su Vietnamo 
oficialiais asmenimis, kad 
a p t a r t ų d a r n e s u r a s t ų 
amerikiečių klausimą, kurie 
yra galbūt žuvę karo metu. 
Vietnamiečiai sako, kad tuo 
k laus imu pada ry t a žymi 
pažanga. Manoma, kad dar 
yra 1,800 amerikiečių, kurių 
likimas nežinomas. 

— Pietų Korėjos policija 
apsupo opozicinės partijos 
p a t a l p a s , kad tuo būdu 
sulaikytų masines demonstra
cijas prieš valdžią. Neseniai 
buvo paleista 885 įkalinti 
asmenys. Naujoji Pietų Korė
jos Demokratų partija tačiau 
yra nepatenkinta ta amnes
tija, nes dar esą kalinama apie 
1,000 žmonių, kurie vienaip ar 
kitaip buvo pasireškę prieš 
valdžios vedamą liniją. Iš jų 
tik 36 disidentai paleisti. 

— Teherano radijas prane
ša, kad Irano alyvos reika
lų ministeris lankysis Mask
voje ir keliose Afrikos ir Azijos 
kraštuose ir tarsis su jų atsto
vais naftos reikalais. Genevos 
pas i tar imuose anksč iau , 
OPEC priėmė iranų pasiūly
mą sumažinti alyvos eksportą 
16 milijonų statinių per dieną 
rugsėjo ir spalio mėnesiais. 
Teheranas yra suinteresuotas 
kartu su Sovietų Sąjunga 
eksploatuoti naftą. 

— Ispani jos socialistų 
valdžia suteikė formalų 
pr ipažinimą Palest iniečių 
Išlaisvinimo organizacijai, 
duodama beveik diplomatinį 
statusą. Sprendimas buvo 
su t ik tas PLO su dideliu 
pasitenkinimu. Jų atstovas 
Madirde Hani Faidi pareiškė, 
kad „Ispanija, kaip ir kitos 
Europos valstybės, pripažįsta 
palestiniečiams teisę į laisvę". 

— Oficiali Irano žinių 
agentūra praneša, kad galin
ga bomba sprogo mašinoje, 
sužeisdama 100 asmenų ir 11 
užmušdama jų šventajame 
mieste Qom. Žinių agentūra 
tuo apkaltino imperialistų 
agentus. 

— Reuteris praneša, kad 
Persų Golfo įlankoje nežino
mas lėktuvas puolė chemikalų 
tanklaivį ir užmušė du jūri
ninkus, kurių tautybė taip pat 
dar nežinoma. Šešerių metų 
karo stovyje tiek Iranas, tiek 
ir Irakas veda nuolatinį taip 
vadinamą „tankų karą". 

Kliūtys sovietų 
žydų emigracijai 

Je ruza lė . — Izraelio-Sovie- Nemaža pr iežast is yra 
tų Sąjungos santykius labai „smegenų nugr i eb imas" , 
temdo sovietų vyriausybės Sovietų Sąjungoje žydai 
politika vietinių žydų atžvil- dažnai turi gerus darbus, 
giu. Žmonės, paprašę valdžios aukštas pozicijas, yra profe-
leidimo emigruoti į Izraelį, s i o n a l a i , į va i r ių s r ič ių 
paprastai vizos iš pirmo karto 
negauna. Jie turi prašyti ir 
prašyti vis iš naujo. Tokie 
žydai, kuriems viza nebuvo 
duota, vadinami „refuzni-

specialistai . Mas in i s jų 
išvažiavimas sudarytų valsty
bei daug sunkumų, nes juos 
tektų pakeisti kitais specialis
tais, kurių dažnai trūksta. 

kais". Jie dažnai praranda šalia žydų, iš Sovietų Sąjun-

tano problemos polit inio 
sprendimo, tuo būdu sudarant 
sąlygas Sovietų Sąjungai iŠ to 
krašto atitraukti savo okupa
cinę kariuomenę, kurią dabar 
sudaro apie 120 tūkstančių 
raudonarmiečių. Afganų 
laisvės kovotojų atstovas 
i š r e i š k ė n u o m o n ę . kad 
Afganis tano komunis t in io 
režimo saugumo viršininko 
paskyrimas į komunistų parti
jos vadovo postą nepakeis 
krašto politinės padėties. 
Laisvės kovotojai nepadės 
ginklo, kol sovietai neati
trauks iš Afganistano savo 
okupacinės kariuomenės ir kol 
afganų tauta neatgaus pilnos 
nepriklausomybės. 

turėtą darbą, netenka buto ir 
turėtų privilegijų. Jų vaikams 
sunkiau" įstoti į geresnes 
mokyklas. 

Jei toks vizos negavęs sovie
tų pilietis pradeda „ieškoti 
teisybės", protestuoti, kreiptis 
„aukščiau", toliau gyvenimo 
sąlygos dar pasunkėja. J is 
gali patekti į KGB rankas, 
jam metami įvairūs kaltini
mai, kol jis pagaliau atsiduria 
kalėjime, ka ip Anatolij 
Ščaransky, kuris neseniai 
buvo iš kalėjimo išleistas ir 
išsiųstas į Vakarus, mainais 
už kelis Vakaruose kalintus 
šnipus. 

Sovietų pareigūnai priva
čiuose pasikalbėjimuose su 
vakariečiais, nurodo, kad yra 
daug priežasčių, kodėl žy
dams sunku išvažiuoti. Viena 
priežastis ta, kad įstatymai 
reikalauja, kad vizos prašąs 
žydas turėtų Izraelyje artimus 
giminaičius. Piliečiai išlei
džiami „šeimų sujungimo" 
pretekstu. Jei giminių vizos 
prašytojas neturi, vizą gauti 
labai sunku. 

Narkotiku karas 
VVashingtonas. — Teisin

gumo departamentas prane
ša, kad apie 270 FBI agentų 
yra atvykę į San Juan miestą, 
Puerto Rico valstijoje, ir turė
jo areštuoti numatytus 55 
asmenis įtariamus dideliais 
k i e k i a i s s p e k u l i a v i m u 
marijuanos, kokaino ir heroi
no. Departamento kalbėtojas 
John Russell pasakė, kad jau 
areštuota 24 asmenys ten pat, 
vienas asmuo Newarke, N.J., 
o kiti šeši žinomi Venezueloje, 
Kolumbijoje ir Olandų An-
tilles bus tų kraštų perduoti 
JAV teisingumo organams. 
Agentai konfiskavo 16 viene
tų nuosavybę, 3 lėktuvus, 11 
auto ir 3 greitus laivus. 
Va ldž ios o r g a n a i v i sus 
apkaltintuosius nori laikyti 
izoliuotus iki teismo. 

Ši JAV įvairių agentūrų 
akcija tęsėsi 2 metus, kol buvo 
galima areštuoti įtariamuo
sius asmenis. Jie daugiausia 
priklauso užsienio valsty
bėms, nors gautu pelnu 
naudojosi per Floridos bankų 
transakcijas. 

Sudano premjero 
vizitas Libijoje 

Khar toumas . — Sudano 
premjeras ai Mahdi lankėsi 
Libijoje ir pasirašė sutartį dėl 
naftos tiekimo. Libija siųs naf
tą Sudanui, o už ją išskaičiuos 
pinigus iš Libijoje dirbančių 
sudaniečių algų. 

Šis Sudano premjero vizitas 
buvo pirmas po jo išrinkimo 
balandžio mėn. Santykiai tarp 
abiejų šalių vis stiprėja, ko 
visada Iibija ir siekė. Ji padė
jo nuversti buvusi Sudano 
prezidentą Nimeirį-

gos išvažiuoja nemažai vokie
čių, armėnų. Maskvoje kalba
ma, kad kitos etninės grupės 
pyksta, kad vieni gauna vizas 
ir išvažiuoja, o kiti — negau
na. Patiems rusams beveik 
neįmanoma emigruoti iš savo 
tėvynės. Kuo žydai geresni, 
klausia apie emigraciją tyliai 
pasvajojąs rusas? Tas gimdo 
antisemitizmą. 

Sovietų valdžios nusistaty
mą prieš laisvesnę emigraciją 
sukelia faktas, kad labai 
mažas nuošimtis vizą gavusių 
žydų važiuoja į Izraelį. Net 
patys sovietų žydai, kurie dar 
laukia valdžios leidimo 
išvažiuoti, pyksta ant tų, 
kurie, atvykę į Austriją, 
„pakeičia nuomonę" ir užuot 
važiavę į Izraelį, pasuka New 
Yorko link arba ieško galimy
bių patekti Prancūzijon ar 
Britanijon. Maskvos akyse 
toks elgesys yra apgavystė, 
nes vizos buvo prašoma Izrae-
lin ir ji buvo duota važiuoti į 
Izraelį, sionistų tėvynę. Ameri
ka buvo ir yra stipriausias 
sovietų ideologinis priešas. 
Sovietų žydai, išvykdami iš 
savo gimtinės, ją susilpnina, o 
atvykę į Ameriką, ją sustipri
na. 

Sovietų imperijoje žmonės, 
pamatę, kad daugiausiai išlei
džiami žydai, ėmė ieškoti savo 
praeityje kokių nors ryšių su 
žydais. Kai kurie vizų prašyto
jai, visai ne žydai. įrodinėja 
emigracijos įstaigose, kad 
vieno ar kito šeimos nario 
senelė buvo žydė. Kai Maskva 
1970 dešimtmetyje buvo kiek 
plačiau atvėrusi savo duris 
e m i g r a n t a m s , p a s i s e k ė 
išvažiuoti ir visai ne žydams, 
bet net tokiems, kurie vieti
niams žydams buvo žinomi 
kaip antisemitai. 

Prancūzijos žinių agentūra 
praėjusią savaitę paskelbė 
žinią, kad ,,La Region" 
laikraštio tyrinėjimai parodė, 
jog Michail Gorbačiov gali 
būti Ispanijos emigranto An-
ton Corbacho vaikaitis. Repor
tažas rašo, kad tas Corbacho 
emigravo iš Ispanijos dar 
būdamas vaikas su savo netur
tingais tėvais. Po bolševikų 
revoliucijos jau užaugęs 
Corbacho tapo Kaukazo 
valstybinio ūkio direktorium, 
įtakingu tos apygardos veikė
ju. Jo sūnus gavo stipendiją 
studijuoti Tifliso mokykloje. 
Sūnus Miguel, baigęs mokslus, 
pakeitė savo pavardę iš Carba-
cho į Gorbačiov, o savo sūnų. 
irgi Miguelį. pavadino Mi
chailu. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 20 d.: Bernardas. 

Filiberta. Tolvinas. Neringa. 
Rugpjūčio 21 d.. Pijus X 

Pop., Basė. Bukontas. Žai-
bonė. 

— Irako karo lėktuvai puolė 
dvi Irano hydroelektrines 
jėgaines ir prarado vieną 
lėktuvą, kaip praneša abu 
šaltiniai. 

Saulė teka 
1:45. 

ORAS 
6:03. leidžiasi 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 1.. naktį 60 1. 
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KRISTUS EINA 
DRAUGE SU JUMIS 

POPIEŽIAUS J O N O PAULIAUS ŽODŽIAI 
SKAUTU JAMBOREE ITALIJOJE 

D a u g i a u negu 14-ka 
tūkstančių italų ir kitų tauty
bių jaunų skautų suvažia
vimas rugpjūčio 7-10 dieno
m i s į v y k o A b r ū c ų 
nacionaliniame parke. Apeni
nų kalnuose. Visi jaunieji 
skautai paskutiniąją kelionės 
dalj ėjo pėsti, tokiu būdu, 
rugpjūčio septintąją įvairiais 
keliais, vedančiais į Abrūcų 
nacionalinį parką, tuo pačiu 
metu visi drauge pasiekė 
suvažiavimo vietą. Toks kelia
vimas draugėje eisenoje 
skautams turi simbolinę reikš
mę: bendras kelias reiškia 
žengimą drauge į priekį, turint 
prieš akis skautiškuosius 
idealus. 

Skautų suvažiavimo ten.a: 
„Mūsų pasirinkimai besikei
čiančiame pasaulyje". Jaunie
ji suvažiavimo dalyviai 
svarstė aplinkos apsaugojimo 
problemas, įvairius politinius 
ir ekonominius klausimus, 
daugelį kitų aktualių temų, 
liečiančių nedarbą jaunimo 
tarpe, mokyklą, darbo sąly
gas. Bažnyčią ir ekumenizmą, 
socialines komunikaci jas . 
Suvažiavimo tikslas — suteik
ti progą jauniesiems skau
tams kultūriškai brandintis, 
reikiamai pasirengti, kad 
laikui atėjus būti pajėgiais 
atlikti savo žmogiškąją misi
ją. Skautų svarstybose daly
vavo įvairūs žymūs politiniai 
ir ekonominiai veikėjai, 
profsąjungininkai, kultūrinin
kai, aktoriai. 

Šeštadienį, rugpjūčio 9 d. 
vakare, popiežius Jonas Pau
lius II Abrūcų nacionaliniame 
parke, Pizza slėnyje, Apeninų 
kalnuose susitiko su jaunai
siais Italijos katalikų skautų 
vadovais. Jauniausieji Itali
jos katalikų skautų vadovai — 
jaunuoliai ir jaunuolės nuo 16 
iki 21-nerių metų amžiaus — 
čia stovyklauja jau ištisą 
savaitę. Tai didžiulis septynių 
tūkstančių palapinių miestas. 
14 tūkstančių jo gyventojų yra 
susirinkę iš visos Italijos. 2ygį 
į stovyklą per penkias dienas 
jie atliko pėsti, keliaudami 
mažais ir didesniais būreliais 
pagal skautiško žygio taisyk
les iš visų Italijos pusių. 
Stovyklos programą sudarė 

maldos budėjimai, apvalaus 
stalo diskusijos religinėmis, 
politinėmis, social inėmis, 
ekonominėmis bei kultūrinė
mis temomis, vadovaujant 
žymiems šių sričių specialis
tams. Bendroji stovyklos 
tema: „Atraskime savo kelią 
besikeičiančiame pasaulyje". 
Stovykloje dalyvavo jaunųjų 
skautų delegacijos iš Olan
dijos, Didž. Britanijos, Japoni
jos, Graikijos, Ispanijos, 
Turkijos. 

Visos programos apvaini-

P o p i e ž i u s J o n a s P a u l i u s I I - s i s , p a s i p u o š ę s s k a u t i š k u k a k l a r y š i u , 
r u g p j ū č i o 9 d . k a l b a 1 4 - k a i t ū k s t a n č i ų s k a u t ų I t a l i j o j e v y k u s i o j e 
s k a u t ų j a m b o r e e . 

„Skautų veikla ir tarpusa
vis b e n d r a v i m a s siekia 
i š u g d y t i j a u n ų ž m o n i ų 
asmenybes, padedant kiekvie
nam atrast i save, būti savimi 
ir tuo su te ik t i ger iausią 

kavimas buvo susitikimas su patarnavimą kitiems. Skautų 
popiežium Jonu Paulium II. tarpe nėra vietos baimei, nėra 
Kreipdamasis j keturiolika vietos tingumui, nes baimė ir 
tūkstančių jaunųjų stovyklos tingumas yra didžiausi pilnu-
gyventojų šv. Mišių metu po
piežius pradėjo šio sekma
dienio Evangelijos žodžiais: 

„Tebūna jūsų strėnos 

tinės žmogaus asmenybės 
priešai... Drausmė, pastangos, 
dvasinių jėgų įtampa, drąsa 
veda j tikrąjį gyvenimo kelią, 
kurį mums nurodo Jėzaus 

sujuostos l r žiburiai uždegti. K r i s t a u s Evangelija... Tai 
Jums. skautų vadovams, šie k e l i a s k u r i s e i n a n u o s t a . 
žodžiai yra ypač reikšmingi. b a t s į m a i n y m ą . Taboro 
Juk jūsų gyvenimo šūkis ir k a l džiaugsmingą susi-
yra .Budėkite! Bukite pasiren- t i k i g u K r i s t u m i E m m a u s 
gę -Sujuostų strėnų ir uždeg- u ž e i g o j e ( ^ t ^ p p a t ^ 

Pasaulyje atsiras daugiau 
teisingumo, daugiau taikos, 
solidarumo, pagarbos kiekvie
nam žmogui..." — baigė savo 
žodį jaunųjų skautų miniai Šv. 
Tėvas. 

„Jaunieji skautai ir skau
tų vadovai! Budrūs žygiuokite 
šio pasaulio keliais! Kristus 
eina drauge su jumis!" 

R E D . Dėkojame Vatikano 
radijo lietuviškam žinių sky
riui už šios žinios suteikimą. 

tų žiburių' įvaizdžiai jums yra 
ypač savi ir brangūs, — tęsė 
Šv. Tėvas. — Iškylaudami jūs 
susijuosiate diržais ir dažnai 
renkatės prie uždegtų laužų... 
Tai išreiškia visą budrumą bei 
rūpestingą žvalumą tų, kurie 
ke l i au ja per šią žemę, 
ieškodami Dievo. Norėdami 

kančią ir kryžių Golgotoje. 
Nieko n e g a l i m a pas iek t i 
gyvenime be kančios, be aukos 
ir išsižadėjimo. Per crucem ad 
lucem — per kryžių į šviesą — 
teisingai sakydavo pirmieji 
krikščionys. 

„Iš šios stovyklos jūsų išsi-
surasti Dievą šios žemės kely- vesite kilnių pasiryžimų, — 
je, turime būti drausmingi, kalbėjo jaunųjų skautų miniai 
blaivūs, laisvi nuo visko, kas Jonas Paulius II. — Bet 
aptemdo dvasios žvilgsnį, kas manau, kad pats gražiausias 
pasunkina mūsų žingsnius. 
Skautams yra svetimas 
pasyvumas, plaukimas su 
srove, nes jie žino, kad Dievo 
karalystė nėra skirta tiems, 
kurie lengvabūdiškai pralei
džia jiems skirtas Dievo malo
nės progas. 

„Būkite p a s i r e n g ę ! 

Būkite pasirengę patarnauti 
visiems, kuriems yra reikalin
ga jūsų pagalba." Prisimin
kite Skautijos įkūrėjo Roberto 
B a d e n - P o w e l l ž o d ž i u s : 

„ A u š r o s V a r t ų " t u n t o „ Š a t r i j o s " d r a u ^ o v o P i r m o j e e i lė je i š k.:. K. V o l o d k a i t ė . O . M a č i u l y t ė . K 
L a t o ž a i t ė . R. K a n k u t ė ir A . K e i t n e r y t ė . A n t r o j e e i l ė j e iš k : d r a u g i n i n k e v . s i . R. R a m a n a u s 
k a i t ė , T . R e i t n e r y t ė . T . M i k a i t y t e . A K a z l a u s k a i t ė . A. M o o k a i t y t ė . V . K a z l a u s k a i t ė . 

N u o t r . A . N a m i k i e n ė s 

tik priklausytumėm. Išlei-
džiam šimtus dolerių, perkam 
rūbus, kuriuos gal dėvėsim tik 
vieną kartą, nes norim būti 
„in style" ir pritapti prie drau
gų. Yra spaudimas turėti 
maš inas , gražius rūbus, 
visiems būti ploniems ir 
gražiems. Jeigu neturi pinigų, 
mašinos ir vyresnio brolio ar 
draugo, kuris gali degtinės 
nupirkti — tai tu nepriklau
sai. 

Šiandieniniame gyvenime 
mums visiems sunku, jau
niems gal daugiau negu vyres
niems. Yra labai sunku būti 
kuklia lietuvaite, nes negali 
derint is prie moderniško 
gyvenimo. 

Aleksandra Mačytė 

KODĖL MAŽIAU 
LIETUVIŲ DALYVAUJA 

LIETUVIŠKOJE 
VEIKLOJE? 

Vyresnieji lietuviai pradėjo 
išmirti, o jų vaikai ir vaikų 
vaikai turi daug kitų pareigų. 
Jie nenori taip sunkiai dirbti 
lietuviškoje veikloje, kaip jų 
tėveliai dirbo. 

Mūsų tėvukai ir tėveliai 
sunkiai dirbo, kad jie turėtų 
patogius namus ir pakanka
mai pinigų patogiai gyventi. 
Jiems lietuviškoji veikla buvo 
ne tik tautinė pareiga, bet ir jų 
socialinis gyvenimas. Jie visi 
aktyviai dalyvavo kokioj nors 
organizacijoj. Jų darbo diena 
pasibagė kada jie išėjo iš dar
bovietės. Dabartinis jaunimas 
irgi sunkiai dirba, bet ne tik 
darbovietėj, o ir namuose. 

Mokyklos irgi užima didelę 
dalį laiko. Daug mokyklų 

iš jų visų yra pasiryžimas 
pasaulio akivaizdoje liudyti 
savo tikėjimą. Akivaizdoje 
mūsų laikų bendruomenės, 
kuri yra pasidavusi abejin
gumui, malonumų ieškojimui, 
egoizmui, jūs turite parodyti 
neprilygstamą tikėjimo grožį, 
draugystės. solidarumo ir 

Budėkite! Pasekite patriarcho tarnavimo grožį. Turite iškelti 
Abraomo ir apaštalo šv. Pau- "^sąlyginės vienybės su Kris-
liaus pavyzdį... Savo žygiuose t u m i i r tarnaujančios žmonių 
bei užmojuose būkite tokie pat m e i J ė s idealo grožį, 
veržlūs, tokie pat uolūs, kūpi- „Būkite visada ištikimi sau 
ni tokio pat entuziazmo... patiems, savo gyvenimo prin-

Naujoji Vydūno Jaunimo fondo valdyba. Iš k.: I eil. — Danguolė 
Bielskienė, Vytautas Mikūnas. Jūratė Variakojienė. II eil. — R. Mer
kys. L. von Braunas, Liudas Ramanauskas ir Juozas Liubinskas. 

cipams. Tarp jūsų tikėjimo ir 
gyvenimo, tarp jūsų įsitikini
mų ir konkrečios veiklos 
tenebūna jokio prieštaravimo. 
Būkite ištikimi Bažnyčiai ir 

VYKKSNĖS 
SKAUTĖS 
PASISAKO 

DRAUGU SPAUDIMAS 
Niekas negali nuo draugų 

įtakos (peer pressure) pabėgti. 
Visur ji randama — mokyk
lose, namuose, darbe ir tarp 
žmonių. Kodėl „peer pressu
re" mūsų gyvenime 
tuoja? 
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STOVYKLOS 
Rugpjūčio 16-24 d. — 

Atlanto rajono skautų ir skau
čių stovykla Resolute ameri
kiečių skautų stovyklavietėje, 
Bolton, Mass. 

Rugpjūčio 16-24 d. — 
Detroito jaun. skautų .Avilio" 
stovykla Dainavoje. 

S p a l i o 10 d . - Sk. 
Akademikų iškilminga sueiga 
Liet. Tautiniuose namuose. 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

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

Vai.: p»rm., antr , ketv , penkt. 
nun 12 'ki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUMD L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 West 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-658! 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

.Vienintelis kelias į laimę yra Tėvynei... Šiuo keliu eidami, 
nešti laimę kitiems'. Jūs a t n a u j i n s i t e pasaul į . 

Daugiausia jaučiamas drau
gų spaudimas mokyklose. 
Pradinėse mokyklose vaikai 
mato kitokį gyvenimą negu 

reikalauja, kad tėveliai daly
vautų mokyklų klubuose. 
Vaikai priklauso amerikiečių 
sporto klubams ir jie reikalau
ja tėvelių laiko. Kai mūsų tėve
liai augo, jie priklausė lietu
vių sporto klubams, skautams, 
ateitininkams, tautininkams 
ar kitoms organizacijoms, 
pagal jų tėvų arba šeimos 
palinkimą. 

Mano manymu, didžiausia 
egzis- p r o b l ę m a y r a l ie tuvių 

suamerikonėjimas. Mažiau 
tėvelių siunčia vaikus į litua
nistines mokyklas. Jie vaikus 
prirašo prie šokių grupių tik 
prieš šokių šventes. Siunčia 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
V'afandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S. Pu lask i Rd. 
Valandos pagal sus i tar imą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimą 

namuose. Jie ten išmoksta vaikus į skautų ir ateitininkų 
kaip sakyti „ne". Šis pasidaro stovyklas, bet jie neveža jų 
jų mėgstamiausias žodis, nes reguliariai į susirinkimus ir 
jų draugai tą patį sako. Vėliau 
vaikai pradeda keiktis tarp 
savęs. Jie žino, kad negalima 
ir bijo. kad tėvai sužinos, bet 
tarp draugų jie nori būti popu
liarūs. 

Vaikai nuėję į aukštesniąją 
mokyklą mato vėl visiškai 
naują gyvenimą. Beveik visi 
bando rūkyti, gerti ir narko
tikus naudoti. Ir vėl galima 
klausti kodėl. Vaikai nori 
klausyti ką tėvai sako ir užsi
tarnauti pasitikėjimą, bet 
jeigu vaikai nepabando ką 
draugai daro, tai jie jaučiasi, 
kad jie nepriklauso grupei. 

Ne tik mokyklose matome 
,,peer pressure", bet ir tarpe 
įvairaus amžiaus ir kasdie
niniame gyvenime, kaip pvz. 
madose, kurios nuo pasaulio 
pradžios nuolat keičiasi. 
Darom ko mes nenorim, kad 

sueigas. 
Lietuviai turi būti daugiau 

aktyvūs, bet šiais laikais jiems 
sunku rasti laiko dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Vaikai 
seka tėvų pavyzdžiu. 

Dana Slivinskaitė 

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

ir hemorOKlų gydymas 
5 5 4 0 S. Pulaski Road. Tai. 5 8 5 - 2 8 0 2 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

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

DR. FRANCIS MA2FJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-0; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-o 

Tel . 4.36-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

. -.. KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6T32 S. 'Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

N a m u 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURCIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai* 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contatt lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel . 737-5149 
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Juodųjų teisės ir 

BALTIEJI KANKINIAI 
VATIKANAS IR MASKVA 

Ar pasikeis santykiai? 

Labai plačiai visur kal
bama ir rašoma apie juodųjų 
piliečių teisių suvaržymą Pie
tų Afrikoje. Tame yra daug 
tiesos ir už visą demokratinę 
lygybę visi pas i sakome. 
Juodieji neturi būti skriau-

sąjūdis parūpino pagalbą jo 
žmonai (taip pat politinio 
kalinio dukteriai). J i tiek 
pasiaukojusi ir tam kankiniui 
pilna pagarbos, kad susituokė 
su juo jau jam esant įkalin
tam. Ji vedė ilgą kovą, kad 

džiami. Tačiau kaip nepaly- Valladares būtų paleistas ir 
g in t i mažiau teke l iamas 
ba l sas už teisių lygybę 
komunistų pavergtuose kraš
tuose, kur mažas skaičius 
raudonųjų diktatūros nešėjų 
priespaudoje laiko šimtus mili
jonų žmonių. Čia ta vergija 
tuo žiauresnė, kad nebran
ginama nė žmogaus gyvybė, 
žudymais liejamas kraujas. 

Tam turime naujų liudijimų 
ir pagalbos šauksmų. Neseniai 
Nidos leidykla Anglijoje išlei
do Avos Saudargienės knygą: 
„Naikinamieji. Politinio kali
nio pasakojimai". Tai liudi
jimas, kurį surašė Sibiro 
kankinys Petras Siemniška, 
pridėdamas prierašą: Kol gy
vas, negaliu kalbėti. Paskelbk 
mano liudijimą, kai numir
siu". Tas jo testamentinis 
prašymas ir išpildomas šiuo 
leidiniu. Knygoje įjungti ir 
dokument in ia i į rodymai: 
sovietinių įstaigų liudijimas, 
kad jis buvo tremtinys, Sovie
tų saugumo ministerijos pažy
mėjimas, kad P. Semniška 
buvo „ la ikomas la isvės 
netekusiųjų vietose Sovietų 
Sąjungoje", registracijų atžy-
mėjimai. Visų tų dokumentų 
pateikiamos fotostatinės kopi
jos. 

Ava Saudargienė čia tuos 
atsiminimus perteikia tokia su-
beletristinta forma, kas, ypač 
jaunesniems skaitytojams, 
knygą daro lengviau skai
tomą ir labiau intriguojančią. 

Atėjus į Sov. Sąjungos viršū- nio reikalų ministerį Andrėj 
nę Michailui Gorbačiovui, Gromyko. Susitikime dau-
pasaulinė spauda pastebėjo, giau kaip valandą kalbėtasi 
kad Kremliuje papūtė nauji rusiškai, be vertėjų ir liudi-
vėjai: pakei t imas senųjų ninku. Bet iš to susitikimo ir 

pagiiau 1982 m. jis galėjo išeiti 
iš Castro kalėjimų. Dabar jis 
gyvena Madride ir yra prezi
dentas Europos komiteto už 
žmogaus teises Kuboje. J i s 
tęsia kovą, siekdamas padėti 
dar tebekalinamiems savo 
draugams. 

Savo knygoje Valladares 
skelbia, kad šiuo metu Kuboje 
yra apie 15,000 politinių kali
nių, daugiausia tarp 16 ir 24 
metų amžiaus. Jis žino, kad 
diktatorius Castro yra kerš
t ingas ir viename pasikalbė
jime su Kolumbijos laikraščio 
koresponden tu Va l l ada res 
prasitarė: jeigu Castro būtų 
žinojęs, ką aš darysiu išleis
t as iš kalėjimo, jis būtų mane 
kalėjime užmušęs, tikėdama
sis, kad pasaulis apie tai 
kalbėtų kokius tris mėnesius, o 
paskui užmirštų. 

Knygoje pažymima, kad jau 
Amnesty International yra 
paskelbusi, kad politiniai kali
niai Kubos kalėjimuose kan
kinami, kad jie vidutiniškai 
laikomi įkalinti maždaug po 
23 metus ir priversti kentėti 
s u n k i a u s i u s k a n k i n i m u s . 
Amerikoje veikiantis Amnes- j 
ty International padalinys 
bene pirmą kartą paskelbė, i 
kad Kubos kalėjimuose vykdo- Į 
mi sistematiški kankinimai. J 
Knygoje duodama suprasti, 
kad Castro yra toks pat žiau
rus kriminalistas kaip ir Stali-

komunizmo teorikų jaunes
niais , va lymas valdžios 
aparato nuo spekuliantų, val
diško turto grobstytojų, noras 
kalbėtis su Vakarais, ypač 
Jungt. Amerikos Valstybių 
prezidentu Reaganu, švie-

leidimą Wetterio delegacijai 
aplankyti Rygos kardinolą 
Julijoną Vaivods (bet ne Lietu
vos vyskupus. J.V.) 

Tokiame dialogo atšilime 
tarp katalikų ir ortodoksų 
spauda tuoj iškėlė klausimą: o 
kaip iš tikrųjų su popiežiaus 
kelione į Sov. Sąjungą? Iš viso 
atrodo, kad tokia kelionė yra 
labai problematiška, tiesiog 

Jei eventualiai 

pasikalbėjimo nebuvo jokių 
tarp Vatikano ir Maskvos 
santykių atšilimo. Panašiai 
bus, jei popiežių aplankys ir 
Gorbačiovas. Mandagumo 
vizitas, ir viskas. 

O ir ryšiai tarp Vatikano neįmanoma 
sesni ir konkretesni pažadai sekretoriato krikščionims ir popiežius ir atvyktų į Mask-
taikos išlaikymui ateityje ir kt. Maskvos patriarcho jau veik vą, tai jis norėtų aplankyti 
Visa tai sukėlė Vakarų spau- treji metai yra nutrūkę. Ar jie Sov. Sąjungos katalikus. O to 
dos spėliojimus: O kokie bus susimegs? Parodys ateitis. Maskva jokiu būdu neleis. Tad 
Gorbadovo santykiai su Vati- Bet pastaruoju metu vis tik ir popiežius, net kviečiamas, 
kanu? Italijos valdžios kvie- įvyko šis tas naujo. Neseniai su tokiais apribojimais neva-
čiamas, jis lankysis Romoje. Maskvoje lankėsi žymi katali- žiuos. 

kų Bažnyčios delegacija: 
Miuncheno kardinolas Wetter 

Ar susitiks su pop. Jonu Pau
lium II? Kaip žinoma, popie
žius priima visus, kurie nori jį su trimis Bavarijos vyskupais 
aplankyti, su juo pasikalbėti, ir keliais kunigais. Jie susi-

Vienam italų katalikų laik
raščių korespondentui (Vin-
cenzo Maddaloni) metropoli
tas Filaretas išsisukinėdamas 
aiškino, kad ši tema (popie
žiaus vizitas Maskvoje) „nebu-

Taigi ir Gorbačiovui nebus tiko su Maskvos patriarcho 
pasakyta: „niet!". patikėtiniu ryšiams su užsie-

Atrodo, kad ima atšilti niu metropolitu Filaretu, drau- vusi darbotvarkėje", kad „tam 
santykia i tarp katalikų ge su keliais kitais ortodoksų dar neatėjęs momentas". Dar 
Bažnyčios ir Maskvos orto- vyskupais ir Maskvos teolo- anksčiau tam pačiam žur-
doksų patriarchato. Jau žino- gijos Akademijos rektorium, nalistui Filaretas, paklaustas 
ma, kad šių metų spalio mėn. Susitikimo ir pokalbio tema apie popiežiaus kelionę į Sov. 
Asyžiuje, popiežiaus pakvies- buvusi tik religinė: Eucharis- Sąjungą, atsakė: „Šiandien, 
ti, susitiks įvairių konfesijų tija kaip tiesos išraiškos ženk- kaip šiandien, yra mažai duo-
atstovai. Jame dalyvaus ir las. Oficialiai nebūta kalbos menų tokiam atvykimui . 
Maskvos patriarchato delega- apie Romos popiežiaus vizitą į Atvyksta į Maskvą kataliky-
cija. Čia bus kalbama apie Maskvą, nė katalikų Bažny- bės atstovai. Turime draugiš-
pasaulio taikos stiprinimą. čios dalyvavimą ortodoksų kus, labai broliškus santykius 

Spaudoje keliamas klausi- Bažnyčios krikšto 1000 metų 
mas, ar pop. Jonas Paulius II įvedimo iškilmėse. Tačiau, 
dalyvaus Rusijoje, kai bus ten pas i t a r imams pasibaigus, 
švenčiama 1000 metų krikš- spaudos konferencijoje (irgi 
čionybės įvedimo sukaktis, jau nauja) abi delegacijos 

su katalikais prancūzais, 
amerikiečiais, vakarų vokie
čiais. Tačiau grįžtant prie iš
kelto klausimo (popiežiaus 
vizito į Maskvą) nėra pagrin-

kios esan6os kliūtys dialogui 
tarp katalikų ir ortodoksų, 
metropolitas Filaretas labai 
aiškiai atsakė: „Lenkija, ypač 
Krokuva, yra katalikybės tvir
tovė. Ten, kai vyksta gyni
masis, išsiverčia Rytų puo
limas. Šis istorinis pa
veldėjimas yra įsišaknijęs 
toje tautoje ir dabar daro įta
kos ir Romos kurijos spren
dimas. Popiežiaus karštas 
gynimas Ukrainos unitų 
mums buvo tarsi perkūnas iŠ 
giedro dangaus. Mes likome 
pritrenkti. Tonas, turinys ir 
forma buvo visiškai priešingi 
diplomatinei strategijai, kurią 
visi Vatikanui pripažįsta, 
kurią vartoja mums mielas 
kardinolas Willebrands". 

Taigi ukrainiečių unitų 
klausimas yra pagrindinė 
kliūtis Vatikano ir Maskvos 
patriarchato suartėjimui. 

Kaip visur, taip ir kard. Wet-
terio delegacijoj netrūko „nau
dingo idioto", kun. Nicolus 
Wyrwool, Vakarų Vokietijos, 
2em. Saksonijos tarybos 
ryšiams su pasauline valdžia 
palaikyti pirmininko, kuris, 
grįžęs iš Maskvos, dėstė, jog 
„popiežiaus vizitas į Sov. 
Sąjungą sudaro labai kompli
kuotą problemą". Esą, „kata
likų Bažnyčia neturi noro rem
ti bet kokius nacionalizmus, 
kurie yra pasidalinimo prie 
žastis. Vienas tokių na
cionalizmų yra ukrainiečių, 
kurių mes, katalikai, labai 
bijome. Po religiniu apsiaus
tu slepiasi kiti nacionalizmai, 
kurie niekam nepasitarnau-

pop. Jonas Paulius II, kad 
sovietinė valdžia jubiliejui 
paminėti grąžinsianti katali
kams Vilniaus katedrą ir pan. 

Vokiečiai sako, kad „noras 
yra minties ir vilties tėvas". 
Tokiems, save guodžiantiems 
viltimi, gyvenantiems sovie
tinėje ateistinėje realybėje 
turėtų būti aišku, kad ne tik 
Rusijos ortodoksų, bet ir Lietu
vos katalikų reikalus tvarko ta 
pati Maskva. O iš ten bet kokio 
katalikams švelnesnio vėjelio 
nejaučiama. 

Kokie Maskvos nusistaty
mai Romos atžvilgiu, rodo to
kie faktai. Kai 1984 m. Buvo 
Romoje švenčiama Šv. Kazi-
mero mirties 500 metų sukak
tis, iš Lietuvos niekam nebu
vo leista nuvykti į Romą. 
Panašiai bus ir 1987 m. Romo
je švenčiant Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktį. Priekaiš
tauta, kad šv. Kazimiero iškil
mėse būta „reakcinio" elemen
to. Jo bus ir Lietuvos krikšto 
jubiliejaus iškilmėse, todėl iš 
Lietuvos niekam tose iškilmė
se nebus leista dalyvauti. 
Panašiai buvo ir su Latvijos 
800 metų krikščionybės įvedi
mo paminėjimu ir iškilmėse 
Romoje 1986.VI.24-26 dieno
mis: iš Latvijos irgi niekam 
neleista Romon atvykti, netgi 
Maskvos medaliais papuošto 
kard. Julijono Vaivods... Tai 
irgi Romos-Vatikano santy
kių ryškūs ženklai, deja, tik 
neigiami. 

J.V. 

Manoma, kad popiežius būsiąs pareiškė, kad. šalia religinių do duoti teigiamą atsakymą, ja . „Žinoma, baigė savo išve-
pakviestas dalyvauti to jubi- pokalbių, buvusios paliestos ir Bendrai, mes pripažįstame Šv. džiojimus kun. Wyrwool, vis-
liejaus iškilmėse Taigi tiek politinės problemos. Nepasa- Tėvo Jono Pauliaus II rolę 
Vatikanas, tiek Maskva yra kė, kokių išvadų padaryta. Tačiau norime, kad Vatikano 

kas butų lengviau , jei 
turėtume Maskvoje nuncijų... 

II susirinkimo principas apie 
Bažnyčių lygybę būtų aiškiau 
realizuotas gyvenime ir realy-

nas . Stalino laikais kai kurie 
Čia labai vaizdžiai nupasako- vakariečių intelektualai, lankę >-—r 
jama, kaip Siemniška iš Vii- Sovietų Sąjungą, grįžę skelbė,"f [^ 
niaus buvo su kitais trem- kad ten nėra tokios priespau- ! 

dos, tai esanti tik vakariečių j 
propaganda, o po Stalino mir- į 
ties 20-tame komunistų parti
jos kongrese žmonės sužinojo, 
kokie kruvini buvo Stalino 
valdymo metai. 

Savo knygoje Valladares Į 
liudija kaip Castro kalėjimų j 
sargai beširdiškai leidžia šū-
vius į kalinius, kaip kalina- j 
mieji Estebita ir Piri mirė dėl 
daromų su jais biologinių j 
eksperimentų, kaip Diosdado ; 
Aąuit, Chibo Tan, Eddy 
Motina ir daugelis kitų buvo j 
n u k a n k i n t i vergų darbų 
stovyklose. Edvardui Capotei | 
buvo pirštai nukapoti, moterys j 
m u š a m o s koncentraci jos ; 
stovylose. Tai įspūdingas nau
jas šių metų leidinys. 

nusiteikę atnaujinti jau keleri Tačiau atrodo, kad norėta 
metai nutrukusį dialogą. pagerinti santykius tarp Vati-

Kaip žinomą, praėjusių kano ir Maskvos patriar-
metų vasario mėn. pop. Jonas chato, kuris yra ir Kremliaus bėję, kad iš tikrųjų būtų tos 
Paulius II turėjo nepaprastą garsiakalbis. Spauda įžiūrėjo lygybės ženklų", 
svečią, Sov. Sąjungos užsie- teigiamą šia linkme ženklą — \ žurnalisto klausimą, ko-

K A I L Ė K T U V O 
MOTORAS S U S T O J O 

__ Du pilotai rugpjūčio 16 d. 
Metropolitas Fi laretas skrido išbandyti naują lėktu-

pasisakė minėtam žurnalis- vą. Kai jie buvo tik 25 mylios 
nuo Chicagos, jų lėktuvo moto
ras sustojo. Dangus buvo 
debesuotas, matomumas blo-

tui, kad jis pasiryžęs vykti j 
Asyžių, kur būsianti proga 
konkrečiam dialogui, ten 
būsianti galimybė kreiptis į gas. Jie dar galėjo iššokti su 
tikinčiuosius dėl taikos ir parašiutais, bet lėktuvas butų 
paaiškinti, kas kliudo taiką sudužęs ir dar gal ką užmu 

t i n i a i s s u n k i a u s i o m i s 
sąlygomis vežamas į Sibirą, 
kiek vagonuose alkio, mušimų, 
niekinimų iškentėjo tremti
niai, kokius sunkius tardy
mus ir kankinimus turėjo 
pakelti arešto namuose, koks 
tragiškas buvo gyvenimas 
tremties barakuose, kiek čia 
bado, mušimų, niekinimų, teko 
p a k e l t i vergų d a r b u o s e 
Kazachstano tremtyje, kokie 
tremtinių kruvini išnaudoji
mai buvo Karagandos trem
tyje, specialiuose lageriuose, 
koks skurdus buvo gyvenimas 
kazakų kaime Kasgaradoke. 

Leidinys jaudinantis giliais 
naikinamųjų kankinimo ir 
m a r i n i m o a p r a š y m a i s 
guojantis savo parinkta leng
va rašymo forma, ypač gali 
būti gera dovana jaunesniems 
pasiskaityti ir sužinoti, ką 
vyresnieji iš tiesioginio paty
rimo daugiau žino. 

K o m u n i s t ų k r u v i n a s 
nežmoniškumas reiškiasi ne 
vien Sovietų Sąjungoje, bet 
visur, kur tik ši marksistinė 
diktatūra įsigali. Neseniai iš 
spaudos išėjo Kubo3 gyven
tojo Armando Valladares 
knyga: „Against Ali Hope". 
Autorius išbuvęs Kubos Cast
ro kalėjimuos 22 metus kaip 
politinis to diktatoriaus kali
nys. J i s ryžtingas katalikas ir 
tvirtai atmeta komunistinę 
diktatūrą. Šiame veikale jis 
aprašo, kokias kančias turėjo 
pakelti jis ir kiti kaliniai, kurie 
buvo verčiami, naudojant 
kankinimus, prisipažinti esant 
kriminalistais ir pasisakyti už 
marksizmą. J is išliko nepalau
žiamas visoje toje komunistų 
„perauklėjimo" programoje. 
Netgi įstengė prašmugeliuoti 
iš kalėjimo savo poeziją ir 
aprašymus jo paties ir kitų 
kankinimų. Jo poezija buvo 
išleista pavadinimu „From 
My Wheelchair", kadangi dėl 
kankinimų jis nebegalėjo 
vaikščioti ir judėjo vežiojamo
je kėdėje. 

Tas jo poezijos leidinys 
atkreipė dėmesį Amnesty 
International sąjūdžio ir šis 

Knygų lentynose galima 
laikyti nauja sensacija buvu
sio Lenkijos ambasadoriaus 
JAV-se Romualdo Spasovvs-
kio nauja knyga „The Libera
tion of One". J is yra buvęs net 
ir komunistinės Lenkijos 
užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas. Jo tėvas buvo 
tapęs ateistu ir uoliu komu
nistu. Pats Romualdas Spa-
sowskis jauna tvė je buvo 
komunistas, o ir suaugęs buvo 
jų aukštose pareigose. Tačiau, 
kai jis ryškiai pamatė, kaip 
Maskvos kontrolėje komunis
tinė vyriausybė prispaudė jo 
tėvynės žmones. įvedė žiaurų 
karo stovį;"Spasowskis atsime
tė nuo komunistų ir 1981 m. 
JAV-se gavo politinio pabėgė
lio teises. Tai aukščiausias 
k o m u n i s t ų p a r e i g ū n a s , 
persimetęs į vakarus. Jeru-
zelskio vyriausybė jį pasmer
kė mirti. Dabar jis gyvena 
JAV-se. Šie jo atsiminimai 
ypatingai gyvai parašyti, 
skaitomi kaip romanas, jie 
gerai pavaizduoja komunistų 
kruviną žiaurumą. 

Reikalaukime šių knygų 
miestų, universitetų biblio
tekose ir jų aprašomus faktus, 
plačiai skleiskime pasaulyje. 
Mums turi rūpėti juodųjų tei
sės, bet negalima pamiršti ir 
baltųjų kankinių. 

Juoz. Pr. 

Lietuvių Kunigų Vienybės seime klausosi pranešimų. Pirmoj eilėj matyti kun. V. Pikturna. 
kun. J. Pakalniškis, kun. A. Kontautas ir kt. 

Nuotr. V. Rimšelio 

įgyvendinti. 
O ko metropolitas Filaretas 

laukia iš Vatikano? „Mes lau
kiame atsako, iš Vatikano 
ryškesnių žygių prieš bran
duolinį karą. Jungtinė Romos 
ir Maskvos veikla galėtų vai
singai pasitarnauti atoslū
giui, užkirsti kelią ginklavi
mos i l e n k t y n ė m s , 
sumilitarinimui erdvės ir dan
gaus, kuris yra visa, kas šven
ta, simbolis. Prieš tą nuodėmę 
— branduolinius ginklus 
popiežius turėtų garsiai šauk
ti, o mes tada džiaugtumės 
galėdami jį paremti". 

Taigi tik tokios rūšies gali 
būti dialogas tarp Vatikano ir 
Maskvos, jei popiežius pasi
darytų Maskvos politikos rupo
ras. 

I>ankę Lietuvą ir grįžę 
pasakoja, kad ten kunigų ir 
tikinčiųjų tarpe esanti puoselė
jama viltis, kad į 1987 m. 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties iškilmes atvyksiąs 

šęs. Jiems pagelbėjo O'Hare 
aerodromo kontrolierių prižiū
rėtojas McCoy, per radiją 
nurodęs kur ir kaip nusileisti. 

BAIGIASI K O N C E R T A I 

Ši savaitė yra paskutinė 
Grant parko koncertų šį 
sezoną. Paskutinis koncertas 
bus rugppjūčio 24 d., sekma
dienį, 7 v.v. Koncertų prog
ramos turtingos, dalyvaujant 
simfoniniam orkestrui, solis
tams, pianis tams. Visiems — 
nemokamai. 

V A I K U GLOBA 

Illinois gubernatorius pasi
rašė naują įstatymą, kuris rei
kalauja, kad sugautas antra-
k a r t ą s a v o u ž g a i d o m s 
naudojęs vaikus, turės net ir iš 
kalėjimo paleistas registruotis 
policijoje. Mokyklos įparei
gotos pranešti apie dingusius 
vaikus. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Praėjusių dienų nuotykiai 
VLADAS RAMOJUS 
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jas. 1943 metais pirmą kartą viešai pasirodžiau Tribūne' festivalyje geriausio tenoro titulo laimė-
muzikos mokinių koncerte Kaune, buvusios Karinin- j įm a s 1958 m., koncertas su Lily Pons, dainavimas 
kų ramovės salėje. Kritikai šį pirmąjį pasirodymą aštuoniose Chicagos Lietuvių operos premjerose — 
gerai įvertino, — atsakė Stasys Baras, vėliau tgį graži mozaika. į kurią žiūriu su susijaudinimu ir 
papasakodamas apie tolimesnes dainavimo studijas malonumu..." 
ir iškilimą į tenorų viršūnes. Kai žinomas baritonas Algirdas Brazis apie 1954 

Paklaustas, kuris koncertas jam paliko malo- metus iš Metropolitan operos dausų sugrįžo į Chica-
niausią įspūdį, atsakė: gą. jį teko užkalbinti vieno koncerto proga. Tada jo 

- Kartais dainininkas, dainuodamas ir labai paklausiau ar dažni koncertai lietuviams padėjo 
Chicagos Uetuvių operos vardu pasivadinusio nežymioj salėj bei aplinkoj, jaučia didelį pasilenki- * £ * * * * • * * — • * k a * Metropolitan opera 

vieneto pirmoji premjera buvo G. Verdi „Aida", nimą. Todėl ne salės puošnume ar publikos gausume " e w j ™e. 
kurios iš viso buvo keturi spektakliai, sutraukė pilnu- glūdi tikrasis pasitenkinimas atliekant koncertą. Algirdas Brazis taip atsake: Aišku, kad padėjo, 
teles sales žiūrovų. Kadangi šioje savo gyvenimo Man asmeniškai įspūdingiausias koncertas buvo Juk visi žinom, kad lietuviai judrus ir apsukrus o 
nuotvkių dalyje giliau į šešiasdeš mtinių metų dėka- Anglijoje, didžiulėje VVestminster Hali Londone, kur kartu ir talentingi. .Jie sugeba ,eiti | tokias sales, 
dą nebenoriu bristi, priminsiu tik vieną laišką iš teko dainuoti ne tik prieš labai muzikalią publiką bet kaip Carnegie Hali Nevv Yorke. Orchestra Ha 1 ir 
Lietuvos, kuris buvo parašytas, ten išklausius Chica- ir prieš didžiojo laikraščio .Time muzikos kritikus. Ciyic Opera Chicagoje. Dainavau ir aš tose salėse. 
gos Lietuvių operos pastatytos .Aidos" įrašą. Laiške Žinoma dar didesnis džiaugsmas buvo tada. kai tas Atėjo amenkiečiai muzikos kritikai, išgirdo ir manim 
cituojamas Kipras Petrauskas sakęs, kad ..dabar laikraštis paskelbė labai palankų koncerto aprafty- susidomėjo Po rečitalio Carnegie Hali atsivėrė durys 

,. . . .- . . . ,. T . . . . , . _ Q m ir j Metropolitan operą... 
gaus ramiai mirti, kai išeivijos lietuviai turi tok} mą... . . . . . . . . *--* 
tenorą, kaip Stasys Baras " Šis pasikalbėjimas, kurio tik viena kita ištrauka Kitas mano klausimas buvo: ..Žinom, kad 

Su Stasiu Baru ir man teko pravesti ne vieną &a pacituota buvo padarytas jo koncerto su žymia Metropolitan operos vadovybė siūlė jums pakeisti 
pasikalbėjimą Bene 1954 metais po repeticijos vėlai vakare jam iš Chicagos skubant į Gary, kur tada St. 
Baras dirbo plieno fabrike, jo paklausiau: 

to meto soliste Zuzana Griškaite išvakarėse. pavardę į Brown. Mes lietuviai didžiuojamės, kad 
Kai vėliau jau po būrio metų ir eilės puikių pasilikote prie senos ir gražios lietuviškos pavardės, 

pasirodymų Chicagos Lietuvių operoje Stasys Baras K a s paveikė jus taip pasielgti?" 
— Kas pirmasis pastebėjo jūsų talentą ir paska- išleido pirmąją savo arijų plokštelę. į mano pakarto- „Lietuvis buvau, lietuvis ir liksiu. Aš lietuvių 

tino lavintis dainavime? tą ankstyvesnį klausimą — kurie koncertai, rečita- tarpe augau, veikiau ir jiems dainavau. Aplankiau 
— Tas nuopelnas priklauso solistui ir pedago- lįaį bei kiti pasirodymai lieka Jums pačiais reikšmin- nepriklausomą Lietuvą, grožėjaus tuo mielu mano 

gui Jonui Butėnui. giausiais. tada jau finansininku tapęs Stasys Baras tėvų kraštu. To man užteko, kad ir aukščiau 
— Kokias sąlygas turėjot dainavimui ir daina- atsakė: dainininko profesijoje pakilęs likčiau lietuvis", 

vimo studijoms? _ Vienintelis ir paskutinis pasirodymas Lietu- pasakojo Algirdas Brazis. 
— Bolševikai okupavę Lietuvą tuojau mane voje su jėzuitų bažnyčios choru religiniam koncerte. p u s daugiau) 

išmetė iš konservatorijos. Taip ir nebebuvo jokių kur atlikau .Agnus Dei', dviem atvejais gastrolės 
sąlygų. Vokiečių okupacijos metais vėl tęsiau studi- Anglijoje. 1961 m. išvyka į Pietų Ameriką, .Chicago 



: 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

DVIDEŠIMTĄJĄ 
MOKYTOJU 

STUDIJŲ SAVAITĘ 
PRADEDANT 

JUOZAS MASILIONIS 

Įsikūrus l i tuanis t inėms 
mokykloms, pačių mokytojų 
arba švietimo vadovybės 
iniciatyva buvo pradėtos ruoš
ti r a j o n i n ė s mokytojų 
konferencijos. Jose per dieną 

; ar dvi būdavo nagrinėjamos 
aktualiausios mokyklinės 
problemos, vis trūkstant laiko 
giliau j jas įsigilinti ir visas 
aprėpti. 

~ Jau stovyklavo skautai, 
" atei t ininkai, frontininkai. 

Švietimo vadovybei kilo min
tis, ar nebūtų galima sukvies
ti ilgesniam laikui — bent 

. savaitei — mokytojus, kad jie 
galėtų paliesti daugiau klausi
mų ir juos giliau bei neskubė
dami panagrinėti. 

Didžiausias studijų savaitės 
iniciatorius buvo Jonas 
Kavaliūnas, pats tuo laiku dir
bęs amerikiečių mokyklose, 
pats jau dalyvavęs daugelyje 
vasaros kursų Amerikoje bei 
Europoje. Užta t jam, to 
s u m a n y m o n u o l a t i n i a m 
judintojui, Jeronimas Igna-
tonis. to meto Švietimo tary
bos pirmininkas, ir pavedė 
1967 m. vasarą suorganizuoti 
pirmąją mokytojų studijų 
savaitę. Pirmojoje studijų 
savaitėje dalyvavo apie 80 
mokytojų su šeimomis, visi 
buvo patenkinti ir pageidavo -
tokias savaites kasmet Daina
voje ruošti. 

Mokytojų studijų savaitės 
vardas keitėsi, bet ne esmė. 
Kadangi dalyvavo ir Kana
dos mokytojai, ne tik klausy
dami paskaitų, bet ir atlik
dami įvairias pareigas, tai 
pridėta, kad tai yra JAV ir 
Kanados mokytojų studijų 
savaitė. Atsiradus daugiau 
jaunimo, atsirado reikalas ir jį 
paminėti. Pridėta ir jaunimo. 
Susidomėjo tomis savaitėmis 
ir tėvai, tada pridėta ir tėvų. 
Dabar oficialus pavadinimas 
yra Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė, šiais metais 
jau dvidešimtoji, jubiliejinė. 

Visos studijų savaitės vyko 
Dainavoje, išskyrus dvi: 1978 
m. Toronte, 1979 m. Kenne-
bunkporte, 1980 lygiagrečiai 
su Dainava — Kennebunkpor-
te. 

Studijų savaitėms vado
vavo daug asmenų: vieną 
kartą V. Černiauskienė (1974), 
Pr. Kara l ius (1075), J . 
Kavaliūnas (1967) ir R. Udrie-
nė, (1985) du kartus Pr. Joga 
(1970, 1972), Br. Krokys (1971, 
1977) ir A. Masionis (Kenne-
bunkporte 1979, 1980). šešioms 
J. Masilionis (1968, 1976,1981-
1983. 1986). Dviem vadovavo 
trejukės: 1969 m. St. Rudys, A. 
Masionis, E. Vaišnienė. 1973 
m. J. Masihonis, R. Černius, J. 
Andrulis. Trim vadovavo 
dvejukės : 1978 m. V. 
Stanevičienė ir Br. Juodelis, 
1980 m. J. Plačas ir J. 
Kavaliūnas, 1984 m. J . 
Masilionis ir J. Kavaliūnas. 

Gauname tik pata lpas , 
maistu tenka apsirūpinti 
pa t i ems . Š i a m re ika lu i 
vadovauja ūkio vadovas. Jais 
4 kartus yra buvęs J. Tamulis, 
o net aštuonis kartus Br. Kro
kys. Šeimininkėmis yra buvu
sios daug asmenų, bet visiems 
labiausiai patinka O. Norvilie
nė. 

Kapelionais buvo šie kuni
gai: P. Celiešius (1984, 1985), 
P. Daugintis (1983), Degutis 
(1970), J. Duoba (1986), K. 
Pugevičius (1980), A. Saulai-
tis (1977), J. Staškevičius 
(1967, 1968, 1969), J. Vaišnys 
(1971-74, 1982), L. Zaremba 
(1975, 1981). Buvo ir svečių: 
kun. A. Steigvila, kun. H. Šul
cas, netgi vysk. P. Baltakis 
(1985). 

Ilgiausiai dainavimo moky

toju buvo detroitiškis muz. St. 
Sližys nuo 1967 iki 1984 m., tik 
su keliomis pertraukomis, po 
kartą R. Kasputis (1977) ir F. 
Strolia (1975). Dvejus metus 
jau dirba jaunas muz. V. 
Ralys. 

Nuo 1971 m. į studijų savai
tę įsijungė Jadvyga Matulai
tienė iš New Yorko, 1972-1976 
ir 1980, 1981 m. su H. Gobie-
ne, 1977 su Ivaškiene, nuo 
1982 m. pati viena mokydama 
jaunimą tautinių šokių. 

Stebėtis reikia, kiek gražių ir 
gražiai per savaitę laiko čia 
išmokta dainų ir tautinių 
šokių. 

Neužmirštas ir sportas. 
Pirmuosius trejus rhetus 
r y t m e t i n e i m a n k š t a i 
vadovavo J. Tamulis. Jam 
nebeatvykstant, pranyko ir 
sportas, kol 1980 m. vėl jį 
atgaivino Bronius Keturakis, 
ištikimai ligi pat šių laikų 
p ravesdamas mankš tą ir 
paskaitydamas vieną kitą 
paskaitą iš sporto ir sveika
tingumo srities. 

Stovykloje pasitaiko mažes
nių susirigimų (nuo didesnių 
pasaugok, Viešpatie!). Moky
tojai — tai ne daktarai, reikia 
ieškoti, kas stovyklautojų 
sveikata rūpintųsi. Nuo 1972 
m. mokytojų sveikata išti
kimai rūpinasi gail. sesuo 
Kazė V a i č e l i ū n i e n ė iš 
Clevelando. 

Pirmajai studijų savaitei 
baigiantis. galima sakyti, 
netikėtai ir nelauktai pasirodė 
„neperiodinis neperiodinio (!) 
Mokytojų studijų savaitės 
laikraštėlis". Jį, rodos, iškepė 
kun. J. Staškevičius su savo 
slapta redakcija ir slaptais 
bendradarbiais. Jo pavadini
mas rodo, kad tuo metu dar 
netikėta, kad mokytojų studi
jų savaitės gali pasidaryti 
kasmetinėmis ir kad kasmet 
gali pasirodyti toks laik-
t ė l i s . K a s m e t i še idavo 
tokie pusiau rimti, pusiau 
humoristiniai laikraštėliai. 
Štai jų vardai: 1968 „Daina
vos šalies pedagogų padavi
mai", 1969 „Pedagogų kalva
ratą" , 1970 „Nedašokes 
kirtis", 1971 „Trupingrau-
žys", 1972 „Oro rykštė ir malo
nė, 1973 „Mišrūs balsai". 1974 
„Pašvaistėlė". 1975 ..Kara
liaus varpas", 1976 ,,10-sis 
Kraustulys". 1977 „Damoklo 
kardas", 1978 Toronte ir 1979 
Kennebunkporte, rodos, neišė
jo, 1980 „Miglų maišas". 1981 
„Negęstanti ugnelė", 1982 
„Stebuklingas pragiedrulis", 
1983 „Aušros atspindžiai", 
1984 „Oi žiba žiburėlis". 1985 
„Prošvaistė". Pirmuosius tris 
redagavo kun. J. Staškevi
čius, ketvirtąjį Danguolė Ston-
čiūtė ir R. Nakrošienė. penk-
tą-septintą ir devintą Rimas 
Černius, vėlesniųjų redakcijas 
tvarkė kanadietis Ieonardas 
Eimantas. 

Studijų savaičių centras, be 
abejo, yra paskaitos. Pirmo
siose trijose savaitėse jų buvo 
po 25 ir daugiau, vėliau 
apsistota prie 18 bendrųjų 
paskaitų, jaunimui duodant 
atskiras lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokas. Apytik
riai skaičiuojant, per 20 metų 
čia buvo skaityta apie 400 
paskaitų. Dalis tų paskaitų 
buvo išspausdintos „Švietimo 
gairėse". Temos — įvairių 
į v a i r i a u s i o s , l i eč i anč ios 
mokyklose dėstomus dalykus 
ir tų dalykų dėstymo meto
dikas. Čia buvo svarstomos 
programos, pratimų ir vadovė
lių projektai. Čia paskaitas 
skaitė mūsų jau mirę mokslo 
žmonės: St. Barzdukas, L. 
Dambriūnas. kun. St. Yla, A. 
Mikulskis, dr. J. Puzinas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Fronto bičiulių studijų savaitėje Dainavoje klausosi pranešimų. Pirmoj eilėj iš kairės: 
J. Kojelis, dr. A. Razma, dr. E. Lenkauskas, A. Bagdonas, Vyt. Maželis ir kt. 

Nuotr. J o n o U r b o n o 

profesoriai A. Salys, Pr. Skar
džius, A. Sennas. Jaunimui, be 
jau minėtų mirusių, kalbos ir 
literatūros pamokas davė R. 
Kinka, dr. A. Klimas, J. Kregž-
dienė, J. Masilionis, kun. J. 
Vaišnys, V. Augulytė-Buč-
mienė. 

BOSTONO ŽINIOS 
MOKYKLOS RŪPESČIAI 

Bostono Aukštesnioji litua
nistinė mokykla galės ir to-

Kasmet apytikriai dalyvau- U a u n a u d o t i s G a v i n v i e f i o 6 i o 8 
jant KM) su virš dalyvių, susi
darė per 20 metų gražus 
daugiau kaip 2000 lankiusiųjų 
pulkas. Kai kurie iš jų dalyva
vo po kartą, po du, bet apie 20 
surastum, kurie dalyvavo, jei 
ne visose studijų savaitėse, tai 
bent didesnėje pusėje. Ar jie 
tokie negabūs , kad v is 
atvažiuoja ir atvažiuoja? Ne, 
jie nėra negabūs, o užsikrėtę 
Dainavos ir mokytojų studijų 
savaites pasiilgimo liga. 

Daug studijų savaitės daly
vių ir paskaitininkų, deja, yra 
jau mirę ir juos prisimename 
su pagarba bei šviesiais 
prisiminimais. 

Yra betgi ilgamečių lituanis
tinių mokyklų mokytojų, kurie 

mokyklos patalpomis So. Bos
tone. Tai Bostono mokyklų 
komiteto nario Juozo Caspero 
nuopelnas . Mokslo metų 
pabaigoje buvo pranešta 
lituanistinės mokyklos vado
vybei, kad nuo naujų mokslo 
metų jai atsakomos tos patal
pos, bet Juozo Caspero pastan
gomis tas sprendimas pakeis
t a s . T a i p s ė k m i n g a i 
sutvarkyta Bostono Aukštes
niosios lituanistinės mokyk
los viena problema, kuri pri
klausė, ne tiek nuo lietuvių, 
kiek nuo kitataučių. Bet tuo 
nėra išspręstos kitos šios 
mokyklos problemos, kurių 
aktualiausios — reikalingi 
mokytojai ir mokiniai, o svar-

per tą 20 metų nesiteikė nė hmxlsi^ b ū t i n a lituanistinio 
karto , studijų savaitę atvyk- m o k y r n o i r mokymosi n u o . 
ti, nes jiems tai „tik laiko t a i k a m o k i n i ų t ė v ų i r 
gaišinimas . Pagarba laiką p a č i ų m o k i n i ų . T a i 
branginantiems! O vis dėlto, p r o b l e m o S i k u r i ų 8prendimas 
mano nuomone, mokytojui č i U e t u v i r a n k o g e 
turėtų rupeti nors kartą savo R e i k i a t i k ė t i s k a d § i o g p r o b . 
gyvenime studijų savaitėje l e m o s b u g j ^ s e k m i n g a i 
dalyvauti, kaip musulmonui i š s p r ę s t o s , k a i p s e k r n i n g a i iš 
rupi nors kartą gyvenime 
aplankyti Meką ir Mediną. 

Mokytojų studijų savaites k i t a t a u č i ų . 
nuo pat pirmosios kasmet 
remia Lietuvių fondas. Ačiū 

spręsta mokyklos patalpų 
problema, kuri priklausė nuo 

jam, nes tik su ta pagalba 
galime stovyklos apyvartą 
suvesti „galą su galais". 

EUROPOS ALYVA 
Jeigu Europos Bendruome

nės kraštai gamins naftą tuo 
pačiu tempu kaip 1984 metais, 
tai šio amžiaus pabaigoje aly
vos šaltiniai bus išeikvoti. 
Taip pat Sovietų Sąjungos 
naftos atsargos gali pasibaig
ti 2000 metais. O Jungtinės 
Amerikos Valstybės jau 1993 
metais gali būti be nuosavos 
alyvos. Tokią išvadą padarė 
Europos komisija. P a g a l 
apskaičiavimus Saudi Ara
bija dar turi naftos atsargos 
89 metams, I ranas 6-3, Libija 
53 ir Meksika 45 metams. 
Žemės duju atsargų Europa 
turi 21 metams, JAV-bės 12, o 
Sovietų Sąjunga dar gali že
mės dujas gaminti 64 metus. 
Didžiausia dujų atsarga yra 
Mažojoj Azijoj — 522 produk
cijos metų. Okeanijoj 117 ir 
Afrikoj 115 metų. 

AUKOS VIETOJE 
GĖLIŲ 

Bostono ir apylinkės lietu
vių vis plačiau ir stipriau įtvir
t inamas gražus paprotys ati
duoti pagarbą mirusiam bran
giam asmeniui ne gėlėmis, bet 
aukomis lietuviškiems reika
lams, pagal mirusiojo pagei
davimą ar aukotojo laisvą 
pasirinkimą. Taip liepos 23 d. 
Dorchesteryje mirusio Kazio 
Šimėno atminimui Caspero 
laidotuvių namuose lanky
tojai suaukojo lietuviškiems 
reikalams 925 dol. Iš tos 
sumos, pagal aukotojų valią, 
teko: Lietuvių fondui 370 dol.. 
Skautų fondui 295 dol. ir 
Tautos fondui 260 dol. Tai 
didelė parama lietuviškiems 
reikalams mirusiojo Kazio 
Šimėno atminimui. 

RETĖJA GEGUŽINĖS 

Anksčiau Bostono apy
linkėse buvo labai dažnos 
g e g u ž i n ė s , k u r i a s ruoš-

Akmens anglių atsargos d a v o įvairios lietuvių organi-
Europos Bendruomenei yra z a c i jos. Dabar jos jau labai 
geresnės. Pagal 1984 metų išretėjusios. Pernai čia įvyko 
gamybos ritmą anglių atsar- t i k Nukryžiuotojo Jėzaus 
gų u ž t e k s 575 m e t a m s . s eserų vienuolyno rėmėjų 
A u s t r a l i j o s a n g l i s 336 rengta gegužinė ir Minkųradi-

317 jo programos gegužinė. 
308 Nedaugiau jų bus ir šįmet. 
282 Todėl vietos ir apylinkės lietu-
229 v j a i gausiai vyksta į kitur ren-

metams. Pietų Afrikos 
metų. Sov. Sąjungos 
m e t a m s , J A V - b ė m s 
metams ir Lenkijai 
metams. Taip pat statistika giamas gegužines, pvz., Nekal 
rodo, kad Europos Bendruo- ^ Pradėtosios Marijos seserų 
menė. JAV-bės. Sovietų Sąjun- vienuolyno gegužinę Putnam. 
ga ir Japonija kartu per 1983 CT, ar LB Cape Codo apylin-
metus su 19% pasaulio gyven- k e s rengiamą gegužinę, 
tojų skaičiaus sunaudojo 65% Paskutinėje, liepos 19 d., iš 
pasaulio energijos, iŠ kurių k u k i i ų pajamų sudaryta ir 

tenka didžiausia na«ni«ta lietuviškiems 
dalis. pasiųsta rei-

— T. kalams 400 dol. Iš jų Lituanis

tikos katedrai Chicagoje teko 
200 dol., o kiti 200 dol. paskirs
tyti lietuvių periodinei spau
dai. Tai gegužinei suteiktas 
kultūrinis atspalvis, suren
giant Vytauto ir Gražinos 
Sakalauskų tapybos ir foto
grafijos parodą. LB Cape 
Codo apylinkei daug metų 
vadovauja Vladas Zidžiūnas. 

„LAISVĖS VARPO" 
VAJUS 

Kiekvienų metų rudenį vyk
domas „Laisvės Varpo" pini
ginis vajus, kurio tikslas — 
sutelkti lėšas, reikalingas tos 
visuomeninio ir kultūrinio 
pobūdžio lietuvių radijo prog
ramos išlaikymui. Šiemet toks 
vajus baigiamas spalio 19 d., 
kada po koncerto bus paskirs
tytos vajaus dalyviams dova
nos. Jos yra: pirmoji — 100 
dol. taupymo sąskaita, So. 
Boston Savings Bank dova
na. Antroji — 75 dol. grynais 
pinigais, Fitzmaurice Motor 
Sales iš Brocktono dovana. 
Trečioji — 60 dol. grynais pini
gais, Montellos Lietuvių Tauti
nio klubo Sandaros iš Brock
tono dovana Ketvirtoji — 25 
dol., šviesiam Jadvygos 
Tumavič ienės atminimui. 
Dovanų paskirstyme galės 
dalyvauti kiekvienas, paauko
jęs pagal specialius lapelius 
bent 1 dolerį. 

Šįmetinis vajus yra reikš
mingesnis už ankstyvesnius, 
nes reikia sudaryti lėšas ne 
tik nuolatinėms išlaidoms 
padengti, bet taip pat naujai 
aparatūrai įsigyti, nes senoji 
jau paseno ir tiek susidėvėjo, 
kad jos nebegalima pataisyti. 
O be tinkamos aparatūros 
„Laisvės Varpas" negalėtų 
paruošti specialių radijo prog
ramų anglų kalba Vasario 16-
sios ir Tragiškųjų birželio įvy
kių proga, o taip pat aktualių 
reportažų, kaip paskutiniu 
metu paruoštoji iš Motinos 
dienos ir Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimo. Muzikos ir 
poezijos šventės. Premijų 
šventės ir t.t. 

Dabar „Laisvės Varpo" lai
dose 45 minutės yra lietuvių 
kalba, o 15 minučių — anglų 
kalba. Skelbimų programoje 
tėra keturi, tad visas laikas 
tenka mūsų visuomeniniams 
ir kultūriniams reikalams. 
Todėl vykdomas vajus yra 
labai reikšmingas tolimesnei. 
„Laisvės Varpo" veiklai. į 
kurią įeina sekmadieninės 
radijo laidos lietuvių ir anglų 
kalbomis, specialios radijo 
programos anglų kalba Vasa
rio 16-sios ir Tragiškųjų bir
želio įvykių sukakties proga 
įvairioms amerikiečių radijo 
stotims, kultūriniai renginiai, 
kurių ligi šiol surengta jau 53. 
Spalio 19 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje įvyks-
tančiame 54-tame „Laisvės 
Varpo" koncerte programą 
atl iks profesionalai ins
t r u m e n t a l i s t a i . D a n a 
Pomaranca i tė ir Juri jus 
Mazurkevičius, abu smui
kininkai, muzikos konservato
rijos profesoriai. 

OPPORTUNITIES REAL ESTATE 

PALMER HOUSE ANO 
TOWERS 

Known for its reputation and tradition, 
is currently accepting applications for 
the following positions: 
• Cooks 
• Carpet shampooers 
• Housekeeping 

Banquet set up 
• Silversmiths 
• Dishvvashers 
You mušt possess excellent com-
munication skUls (mušt speak and 
understand English) and a positive 
personality. Experience preferred. 
Good starting salary and benefits 
Please call for an appointment 
917-7235. 

Palmer House 
State and Monroe 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

m mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

Creative investors. A solid 2 
story brick building with 2 apts., 
plūs lounge and hall with perfor-
mance stage. Full basement. 2 
year roof. Mušt see to ap-
preciate. On Lithuanian Plaza. 

Call today — 776-0580. Ask for 
Gomez 

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

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

Kalbėti lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

• B v Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE". 
A V I L I M A S 
wm w • •*• • • • • * ^ "** oes jis plačiausiai skaitomas lietuvh 

M O V I N G dienraštis, gi skelbimų kaine* yrr v» 
•r> • <»••»/- m<s<> .»-»«» -„x. atems prieinamos 
I ei. 376-1882 ar 376-5996 

Asthma and Allergy Diagnosis and Treatment 
Oakbrook Allergists 

120 Oakbrook Center 
Oak Brook. IL 60521 
312 574-0460 

9965 W. 151st Street 
Orland Park. IL 60462 
312 460-4466 

6508 Archer Avenue 
' Chtcago. IL 60638 

312 229-8811 

Naperville Plaza 
VVashington & Gartner 

Naperville, IL 60540 
312 961-2960 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODElKlENĖ ir 
IRENA MITKTJTĖ 

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

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

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

Illinois gyventojai dar prideda #"- va/sf. mokesčio. 

Pranešame, kad iš spaudos išėjo nauja Algimanto Kezio fotografijų 
knyga UTHUANIA - THROUGH THE WALL Knyga didelio formato. 
105 puslapių su nuotraukomis apie Lietuva, kurias Kezys padarė, 
lankydamasis Lietuvoje 1983 metu rudenj. Tai dešimties dienu tru 
kusios viešnagės Lietuvoje fotografinis dienoraštis su paties fotografo 
anglu kalba parašytais komentarais apie lankytas vietas — Vilnių. 
Kauna. Trakus. Anykščius. Rumšiškes. Įžanga knygai parašė Kazys Al 
menas, išleido Loyola University Press Čikagoje, gaunama ..Drauge" ir 
pas platintojus. 

Kaina su persiuntimu: SI 7.50 Illinois gyvrrtoĮat: $18.78 



MARIJOS VARNIENĖS 
ŠIMTASIS 

GIMTADIENIS 
E. JACKEVIČIŪTĖ-

KEREŠEVICIENĖ 

Vieną rytą atsitiktinai suti
kusi D. Petrutyrę, užkalbinau 
ją, pasiteiraudama apie a.a. 
Marijos Varnienės įsteigtąją 
Lietuvių Montessori draugiją 
ir jos veiklą. Paskutiniais 
metais, kaip gyvenu Flori
doje, nieko neužtikdama 
spaudoje, man.au gal su M. 
Varnienės mirtimi ir draugija 
mirė. Tačiau iš pokalbio paaiš
kėjo, kad Lietuvių Montessori 
draugija tebegyvuoja ir kad 
prie jos valdybos yra įsis
teigusi lietuvaičių monteso-
rininkių sekcija. Jos tikslas — 
pagyventi veiklą populia
rinant Montessori metodą 
lietuviškų šeimų tarpe. Neabe
joju, kad pritaikius šio metodo 
principus vaikų auklėjimui iš 
pat mažens, sustiprėtų ir 
vaikų lietuviškos kalbos pajė
gumas, ir jų drausmingumas. 

Iš tolimesnio pašnekesio 
ryškėjo, kad susiduriama su 
lietuviškos bendruomenės ne 
tik dideliu abejingumu, bet ir 
bandymu, „pagaliukus kaišio
ti". Štai vienur parašyta, kad mokyklą ir t.t. 

klausimų paryškinimas. Jei 
kas A. Balašaitienės straips
nio neskaitė, nuoširdžiai linkė
čiau paskaityti ir įsigilinti į 
straipsnyje pateiktas mintis. 
Tikiu, kad įsigilinę supra
sime, jog tikrai gana tėvams 
pamokslų, o reikia praktiško 
darbo, kuris jau pradėtas vyk
dyti tų kelių ideaiisčių 
montesorininkių. Jei nepade
dame, tai bent nekliudykime 
savo neapdairiais veiksmais. 

Jos bando padėti lietuviš
koms šeimoms su maža
mečiais vaikais. Chicagos 
priemiesčiuose, pasirodo, jau 
yra susitvėrę du jaunų šeimų 
būreliai, į kuriuos kas mėnesį 
vyksta D. Petrutytė ir prave
da praktiškus pokalbius, pvz., 
apie vaiko auklėjimą, kas 
žinotina, kad auklėjimas duo
tų teigiamus rezultatus, kaip 
paruošti namų aplinką, palan
kią tautiškam auklėjimui, kaip 
lengvu būdu padėti vaikui 
išmokti lietuviškai skaityti, 
prieš pradedant lankyti 

^ I P P i | DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

Chicagos vyčių atstovai Lietuvos Vyčių seime A!!entown, Pa. Iš kairės: Sabina Klatt, Algir
das Skudras, Evelyna Oželienė ir Estelle Rogers. Nuotr. V. Rimše l io 

Montessori per brangi lietu
viams, kitur — kad Montes
sori sistema vargiai duotų 
kokius rezultatus tautinės 
sąmonės išlaikymui svetimoje 
aplinkoje, o dar kitas, žiūrėk, 
pasišaipo, rašydamas, kad, 
girdi, bevaikės pradėjo moky
ti tėvus kaip auklėti vaikus... 

Po tokių neigiamų ir net 
užgaulių pasisakymų, labai 
apsidžiaugiau perskaičiusi, 
mūsų žymios žurnalistės — 
Aurelijos Balašaitienės straip
snį „Mažiau kritikos, daugiau 
darbų ir idėjų" — (Drau-
gas,1986.7.24). Tai objek
tyvus panagrinėj imas D. 
Petrutytės ir J. Kojelio (D. 
Petrutytės oponento) straips
nių. Ne, ne tik panagrinė
jimas, bet labai konstrukty
vus, D. Petrutyrė8 keliamų 

Kitas, man rodos, vertingas 
dalykas, tai jų leidžiamas 
tėvams su priešmokykliniais 
vaikais, laikraštėlis „Mūsų 
vaikas". Lietuvybei gelbėti 
ratas išmestas. Susidomėkime 
šiuo darbu. Eikime į pagalbą, 
jei ne kuo kitu, tai bent geru 
žodžiu, nes tyla ir ignoravi
mas užmuša entuziazmą. O 
vistik ūtų gaila, jei mūsų 
nesidomėjimas išsekintų aly
vą šiame įsižiebusiame žibu
rėlyje. 

Pokalbio metu stebėjausi 
kiek daug toji moteris turi 
meilės savo profesijai, noro ir 
ryžto savo ilgų metų pedago
ginę praktiką panaudoti 
nutautimui pristabdyti. Ji tvir
tai įsitikinusi, kad tatai 
įmanoma, pradėjus sistemin
gai organizuotą darbą nuo šei

mų su mažamečiais vaikais ir ! 2emės Ūkio parodoje, yra 
pakeitus neveiksmingą moky- visiškai dingusi, lyg j žemę 
mo sistemą šeštadieninėse prasmegusi, 
mokyklose. Ji neabejoja, kad Tačiau labai maloniai 
tai reikalinga ir įmanoma, jei buvau nustebinta, išgirdusi, 
lietuvybės palaikymui būtų kad Kaune Pedagoginis 
duota pirmenybė. Muziejus domisi M. Varnie-

Stebejausi, kad D. Petrutytė nės prieštarybinia pedagogi-
tebegyvena anų laikų aukos niu darbu ir net pasistengė iš 
dvasia, kai dirbo kartu su a.a. C h i c a g o s p a r s i g a b e n t i 
Marija Varniene, viena kitą montesorinių priemonių, ku-
papildydamos ir paskatin- riomis labai domisi mokytojai 

ir darželių auklėtojos. M. 
Varnienės buvusios mokinės 
yra paprašytos, muziejaus 
vedėjos, aprašyt: jos pedago-

darbo rezul-

damos. 1935-36 m. lankiau ir 
ba ig iau M. Varn ienės 
Montessori kursus Kaune, 
Trakų gatvėj. Gerai prisi
menu mielą p. Varnienę, ginį darbą ir 
kurios pagarba vaikui stebino tatus. 
mus, kursantes. Taip pat : Labiausiai nustebau, kai 
negalėdavom atsistebėti vaikų Petrutytė pasakė jog Kaune 
laisvumu ir drausmingumu, ruošiamasi švęsti net Marijos 
Vėliau supratome, jog tai buvo Varnienės 100-jį gimtadienį 
pasekmė M. Varnienės suge- š.m. rugpjūčio mėn. 26 d. Tai 
bėjimo meistriškai panaudoti išgirdusi, tuojau užklausiau, o 

atžymėti Chicagoje? „Nie
kaip", liūdnai atsakė D. Petru
tytė. 

Negaliu patikėti, kad visiš
kai negirdomis praeitų ši 
sukaktis. Juk M. Varnienė ir 
šioj priverstinoj išeivijoj, pali
ko aiškiai įmintus pėdsakus 
lietuvybės puoselėjimo baruo
se. Jinai įsteigė Lietuviu 
Montessori draugiją, atidarė 
savo namuose vaikams židinė
lį, organizavo auklėjimo 
priemonių parodas, ruošė 
tėvams vaiko auklėjimo kur
sus bei paskaitas, rašė spau
doje. 

O visgi susidomėkime M. 
Varnienės palikimu — 
Montessori metodu — kuris 
šiandien labai plačiai naudo
jamas visame pasaulyje. 
Panaudokime jį savųjų vaikų 
auklėjimui ir mokymui. Esu 

Dr. Marijos Montessori auk- kaip ruošiamasi šią sukaktį tikra, kad nesigailėsime. 
Įėjimo principus. Visos mon-
tesorinės priemonės buvo ne iš 
užsienio atsivežtos, o Lietu
voje pasigamintos. Tačiau 
labai nemaloniai nustebau, 
kai iš D. Petrutytės sužinojau, 
jog ta, taip meniškai ir su mei
le pagaminta medžiaga, apdo
vanota net sidabro medaliu 

BESIRUOŠIANT VIENOS 
KONFERENCIJAI 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei remiant, Lietuvių infor
macijos centras, bendradar
biaudamas su keliomis įta
kingomis tarptautinėmis or
ganizacijomis, ruošia studiją 
Vienos konferencijai apie žmo
gaus teisių pažeidimus oku
puoto j Lietuvoj. Vienos konfe
rencija, kuri bus 1986 m. 
lapkričio mėn., peržvelgs visus 
Helsinkio baigiamojo akto 
principus. 

Gausi lietuvių pogrindžio 
spauda puikiai iliustruoja 
persekiojimą okupuotoj tėvy
nėj, bet šia ypatinga proga 
norisi kuo plačiau paminėti ir 
kitus neužfiksuotus persekioji
mo faktus. Norėdami paruošti 
dokumentuotą studiją Vienai 
gyvu liudijimu, kreipiamės į 
lietuvių visuomenę ir prašome 
pasidalinti žiniomis apie tei
sių suvaržymus, kurie dažnai 
pasilieka tik artimųjų tarpe. 

Lietuvių informacijos cent
ras sudarė anketą, naudo
damas pagrindu pačius 
Helsinkio akto principus. 
Visuomenė yra raginama 
anketą užpildyti ir sugrąžinti 
Lietuvių informacijos centrui 
iki rugsėjo 15 d. Užpil-
džiusiem prašant, bus išlaiko
mas konfidencialumas bei 
anonimiškumas. Daugiau 
anketų gal ima užsakyti, 
rašant Lietuvių informacijos 
centrui. 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, ar 
skambinant tel. 718—647-
2434. 

Atsakant į visus klausimus, 
prašoma pažymėti vietą ir 
datą ir paaiškinti, kokios buvo 
sovietų sudarytos priežastys 
teisių suvaržymui. Galima 
atsakyti iš asmeniškos patir 

Ar pokalbiai yra nutraukiami 
bei klausomi? 

— Važiuojant į Lietuvą, ar 
Jus kratė? Jei taip, ką atėmė? 
Kaip su Jumis muitininkai 

ties ar perduoti Jums žinomus elgėsi? Ar Jums teko, kaip kito 
bei patvirtintus Lietuvoj krašto piliečiui, priešintis ar 
gyvenančių žmonių gyvenimo iškelti bet kokius teisiškus 
epizodus. Šie klausimai apima reikalavimus muitininkams? 
ne tik santykius tarp laisvojo — Ar važiavote į Lietuvą 
pasaulio ir okupuotos Lietu- kaip turistas? Ar kaip delega-
vos lietuvių, bet ir ypač suvar- cijos narys? Kviestas giminių 
žymus pačioj Lietuvoj. 

— Ar buvo leidžiama 
aplankyti liguistą ar mirš
tantį šeimos narį? 

— Ar vyresnio amžiaus 
žmogui ar reikalingam medici
ninės priežiūros buvo lei
džiama išvykti? 

— Ar galėjo dalyvauti laido
tuvėse bei aplankyti mirusio 
šeimos nario kapą? 

— Ar buvo duotas leidimas 
dalyvauti svarbiuose šeimos 
įvykiuose, pvz. gimimo, vedy
bų, religinėse ar civilinėse 
apeigose ar kituose šeimyni
niuose susibūrimuose? 

— Kokius varžtus patyrėte 
tarp Lietuvos gyventojų ir 
svečių iš užsienio viešnagės 
metu? 

— Ar laiškų susirašinė
jimas tarp Jūsų ir gyvenančių 
Lietuvoj yra trukdoams? Kaip 
ilgai trunka laiškui iš Lietu
vos pasiekti Jus Vakaruose? 
Ar Jūs įteikiate skundą savo 
krašto paštui, jei laiškas 
nepasiekia Lietuvos? 

— Ar siuntiniai nueina į 
Lietuvą? Jei taip, kokie būna 
apmuitavimai? Ar siuntiniai 
pasiekia adresatus geram 
stovyje, ar jie būna apvogti, 
sudraskyti, konfiskuojami bei 
grąžinami? Jei siuntinys 
nenueina, ar būna sužalotas, 
ar Jūs įteikiate skundą savo 
krašto paštui? 

— Kaip su telefoniniais pasi
kalbėjimais? Kaip ilgai trun
ka pasiekti reikiamą asmenį? 
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DRAUGE GAUNAMI LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 

AKADEMIJOS LEIDINIAI 

FILOSOFUOS KILME IR PRASMĖ. Antanas Maceina. 
328 psL 1978. Roma..., $16.00 

GROŽIS IR MENAS. £>r. Jonas Gnnius. 399 psi 1982. Roma $20.00 
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS. Juozas Eretas. 54 psl. 1974. Roma $ 3.00 
LIETUVIAI XVHI AM2IAUS VOKIEČIU LJTERATOROJE 

Ignas Skrupskeiis. 171 psl. 1967. Roma. $10.00 
LIETUVIŲ KRYŽIAI IR KOPLYTĖLES. Dr. Jonas Grinius. 

180 psl. 1970. Roma $10.00 
LIETUVIŲ LITERATŪRINE KRITIKA TREMTYJE. 

Vladas Kulbokas. 569 psl. 1982. Roma $30.00 
METRAŠTIS, I tomas. Studija is mokslo srities. 

Red. A. Lkiima, SJ. 374 psl. 1965. Roma $14.00 
METRAŠTIS, II tomas. Studija iš mokslo srities 

i Red. A. Liuima, SJ. 370 psl. 1966. Roma $14.00 
'.METRAŠTIS, !II tomas. Studija is mokslo srities. 

Red. A Liuima, SJ. 410 psl. 1967 Roma $16.00 
METRAŠTIS, IV tomas. Studija is mokslo snoe.. 

Red. A. Liuima, SJ. 410 psl. 624 psl. 1968. Roma $24.00 
METRAŠTIS, VI tomas. Studija iš mokslo srities. 

Red. A. Liuima, SJ. 509 psl. 1985. Roma :.... $38.00 
KAZYS PAKŠTAS. Tautinio šauklio odisėja (1893-1960 

Juozas Eretas. 372 psL 1970. Roma $20.00 
RASTAI, I tonas. Bendrinė kaiba. Antanas Salys. 

570 psl 1979. Roma _ $30.00 
RASTAI, II '.'Tas. Tikriniai vardai. Antanas Salys. 

696 ps: 1983. Roma _ $36.00 
RASTAI III t -nas. (vairūs straipsniai. Antanas Salys. 

545 psi. 1985. Roma $36.00 
RINKTINIAJ RASTAI, II tomas. Konstantinas Avižonis. 

463 ps! 1978. Roma $27.00 
RINKTINIAI RASTAI, III tomas. Konstantinas Avižonis. 

567 pŝ  1982 Roma $30.00 
LIETUVIŲ KAT. MOKSLO AKAD. SUVAŽIAVIMO DARBAI, 

I tomas Juozas Eretas. 542 psl. 1973. Roma $20.00 
LIETUVIŲ KAT. MOKSLO AKAD. SUV. DARBAI, U tomas. 

Red. J Eretas w A Salys. 472 psl. 1973. Roma. $18.00 
LIETUVIŲ K T. MOKSLO AKAD. SUV. DARBAI, m tomas. 

Juozas Eretas. 514 psl 1972. Roma $2000 
KAT. MOKSLO AKAD. SUV. DARBAI, TV tomas. 
."-. Liuima, SJ. 321 psl 1961. Roma $12.00 
M JKSLO AKAD. SUV. DARBAI, V tomas. 
v Liuima, SJ. 647 psl. 1964. Roma $24.00 
CAT. MOKSLO AKAD. DARBAI. VI tomas. 
A Liuima, SJ. 496 psL 1969. Roma.... $18.00 
MOKSLO AKAD. SUV. DARBAI, VII tomas. 
/• Liuima, SJ. 427 psl. 1972. Roma $16.00 

LIETUVIŲ K-v T MOKSLO AKAD. SUV. DARBAI, VTA tomas 
Red. A Liuima, SJ 595 psl 1974. Roma $22.00 

LIETUVIŲ KAT. MOKSLO AKAD. SUV. DARBAL LX tomas. 
Red. A Liuima, SJ. 455 psl. 1982. Roma $3200 

LIETUVIŲ K T. MOKSLO AKAD. SUV. DARBAL X tomas. 
Red. A liuima, SJ. 390 psl. 1984. Roma $30.00 

THE FOUNDATION OF THE UNTVERSITY OF VILNIUS. 
>yal and Papai grants. Paulius Rabikauskas. 

75 ps 1979. Roma „ $4.00 
U2GESE 2TBURIAI. Biografijų ir nekrologų rinkinys. 

A. Drmbrauskas Jakštas. 499 psl. 1975. Roma $20.00 
VEIDAI ER PROBLEMOS, lietuvių literatūroje. I tomas. 

J. Grimus. 406 psL 1973. Roma _ $18.00 
VEIDAI IR PROBLEMOS, lietuvių literatūroje, n tomas 

J. GrirJus, 496 psl 1977. Roma $20.00 

ar valdžios? Kaip ilgai svečia-
votės Lietuvoj? Ką patyrėte 
viešnages metu? Ar Jūsų 
artimieji Lietuvoj buvo 
apklausinėjami apie Jus? 

— Ar Lietuvoj būnant Jus 
apklausinėjo? Jei taip, kokiu 
pretekstu ir kur vyko apklausi
nėjimas? Kas vykdė apklausi
nėjimą ir ką norėjo sužinoti? 

— Ar Jūs bandėte iškviesti 
gimines pas save? Kada įdavė-
te prašymą? Kada priėmė ar 
atmetė? Kodėl? Ar giminės dėl 
to nukentėjo? Kaip ilgai tęsėsi 
ar tęsiasi šis procesas? 

— Ar Jūsų giminės ar drau
gai iš Lietuvos svečiavosi 
Vakaruose? Vieni ar su kitais 
šeimos nariais? Kaip turistai 
ar delegacijos nariai? Kokio
mis sąlygomis juos išleido iš 
Lietuvos? Kaip ilgam? 

M a l o n i a i p r a š o m e 
pasidalinti turimomis ži
niomis apie: lietuvių daly
vavimą Afganistano kare; 
rusifikacijos apraiškas Lietu
voj ir Černobylio pasekmes 
Lietuvoj. 

Skirta tik iš Lietuvos emi
gravusiems: 

— Kada išvykote iš Lie
tuvos? Ar vienas ar su šeima? 
Kaip ilgai truko gauti leidimą 
išvykti? Kaip su Jumis buvo I , 
elgiamasi davus prašymą I Užsakymus siųsti: 
išvykti? Kokiomis sąlygomis Draug?s, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Pastaba: ' įsakant knygas per pastą pinigų nesiųsti, užsimokėsite 

Red 
nIJETUVTU 

Red 
LIETUVIŲ 

Red 
LIETUVIŲ 

Red 
LTETUVIŲ 

Red. 

išvažiavote? Ar bandėte vėl 
grįžti Lietuvon kaip turistas? Į 
Jei taip, ar pavyko ir ką paty- į 
rėte? 

A.fA. 
Stanislavai Statkevičienei 

mirus, dukroms ELENAI ir NIJOLEI, jų šeimomj^r 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Stefanija Baltūsienė 
Tadas ir Genė Baužai 

A.fA. 
JONUI GRIGAIČIUI 

iškeliavus į amžinybę, mūsų mielą šokėją NINĄ, žmo
ną ZITĄ, sūnus LANNIE, RENNY su žmona, motiną 
EMILIJĄ JONUŠIENĘ ir seserį NIJOLE PANTA-
GĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Tautinių šokių grupė >yAušra" 

Omaha, Nebraska 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Il l inois 
Tel. — 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

skaitą, kurioje bus pridėta ir persruntimo išlaidos. 
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REMKIME TAUTOS FONDĄ 
Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame 

pasaulyje. 
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

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

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 

TAUTOS FONDAS 
UTHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

L. 

http://man.au


DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

x š i and ien , t rečiadienį , 
„Margučio" radijo prog
ramoje bus perduodamos 
prof. V l a d o J a k u b ė n o 
kompozicijų ištraukos. Apie jo 
kūrybą kalbės muz. Arūnas 
Kaminskas. Programą praves 
Anatolijus Siutas. „Margu
čio" programa girdima per 
WCEV-1450 AM banga nuo 
9:05 iki 10 vai. vak. Prašome 
pasiklausyti. 

x Laimos S idry tės ir Vai-
nio Aleksos jungtuvės bus 
rugpjūčio 23, šeštadieni, 3 vai. 
p.p. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Brighton Parke, 
2745 W. 44. Susipažinimo va
landėlė ir vaišės 5:30 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Jaunieji yra aktyvūs 
visuomeninėje veikloje, rašy
tinio žodžio kūrėjai. 

x Lemonto apyl inkės 
gegužinė bus sekmadienį, 
rugsėjo 7 d., Ateitininkų 
namuose. Šv. Mišios bus laiko
mos 11 vai., o gegužinė prasi
dės 12 vai. Bus skanaus mais
to, kurį ruoš seimininkės 
Aldona Šoliūnienė, Birutė 
Navickienė ir Juzelė Laukai
tienė. Taip pat bus progos 
bandyti laimėti įvairias dova
nas, kurias organizuoja Rasa 
Poskočimienė. 

x Iškylą į Chicagos mies
to cent rą ir paplaukiojimą 
garlaiviu miesto pakrante kitą 
pirmadienį, rugpjūčio 25 d., 
rengia Socialinių reikalų tary
ba. Autobusas nuo Seklyčios 
(2715 W. 71st St.) išvyks 9:30 
v. ryto (prašome susirinkti 
pusvalandžiu anksčiau) ir 
sugrįš 2:30 v. popiet. Išvykos 
kaina tik 11 dol. asmeniui. 
Susidomėję prašomi regis
truotis ne vėliau šio ketvir
tadienio 11 v. ryto šiuo telefo
nu: 476-2655. I švykoje 
kviečiami dalyvauti jauni ir 
seni. 

x Vik to ras i r Salomėja 
Endri jonai , Chicago, 111., jau 
įsigijo bilietus į „Draugo" 
metinį banketą, kuris bus rug
sėjo 28 d., Martiniaue pokylių 
salėje. Salomėja Endrijonienė 
yra veikli lietuvių organi
zacijų darbuotoja ir Jaunimo 
centro direktorė. 

x J o n a s ir O n a Gradins-
kai, Chicago, 111., žinomi tele
vizijų ir radijo prekybininkai, 
„Draugo" rėmėjai, per „Drau
go" renginių komisijos narius 
įsigijo bilietus į metinį „Drau
go" banketą, kuris bus rugsė
jo 28 d. Martiniaue, Ever-
green Park, Illinois. 

x Kun. Alfonsas Babo-
nas, Detroit, Mich., Maria 
Augaitis, Waukegan. 111., P.R. 
Sodeika, VVillard. Ohio. J. 
Dunčia, Southfield, Mich.. P. 
Lukas, Deltona. Fla., Aldona 
Varekojis, St. Petersburg 
Beach, Fla., V. Kezinaitis. 
Hamilton, Ont., Kanada, B. 
Neverauskas. Sterling Hts.. 
Mich., A. Račiūnas. Chicago, 
(II.. A. Poderis, Southfield. 
Mich.. grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas pridėjo po 
10 dol. auką. Labai dėkojame. 

x A m e r i k o s L ie tuv ių 
Tautinės S-gos Chicagos 
skyrius š.m. rugpjūčio mėn. 
24 dieną prie Lemonto — 
Ateitininkų namų sodelyje 
ruošia vasaros sezonui užbaig
ti gegužinę. Pradžia 12 vai. 
Veiks užkandinė, atgaivos 
baras, laimėjimai ir kiti įvai
rumai. Visi atvykusieji bus 
maloniai sutikti. Vykstantieji 
į gegužinę, pirmiausia turi 
įvažiuoti į Archer Ave., ją 
važiuoti į pietus ligi 127 kelio. 
o ten jau bus nurodyta, kaip 
tuoj pat patekti į minėtą sode
li. 

(pr.) 
x Re ika l ingas s ą ska i 

t ininkas (bookkeeper) dirb
ti pilną laiką. Turi mokėti 
naudoti rašomąją mašinėlę. 
Skambinti Mutual Fede ra l 
Savings , tel. 847-7747. (ak) 

\ „ D r a u g o " rengin ių 
k o m i t e t o susirinkimas bus 
rugpjūčio 27 d., trečiadienį, 7 
vai. vak. Windmill restorano 
salėje, 5051 Ogden Ave., Cice
ro, 111. Komiteto nar ia i , 
talkininkai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. 

x „Tulpė Times" , Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Seattle apylinkės biuletenis, 
rugpjūčio mėn. nr. 3, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje yra 
daug informacijos iš Seattle 
Lietuvių Bendruomenės ir 
vietinių lietuvių veiklos. 
Redaguoja Violeta Sandra 
Kuprėnaitė ir Zita Petkienė. 

x Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Šilu
vos Marijos atlaidai prasidės 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, 10:30 
vai. ryte. Pamokslai bus kas
dien 9 vai. ryte ir 7 vai. vak. 
Procesija lauke Šiluvos Mari
jos garbei bus rugsėjo 14 d. 
1:30 vai. p.p. Parapiečiai ir 
svečiai kviečiami atlaiduose 
ypač procesijoje dalyvauti. 

x Nijolė Mar t ina i ty tė kal
bės apie „Mergaitę, moterį ir 
Nyką-Nyliūną" Santaros-Švie
sos suvažiavime Tabor Farmo-
je. Sodus, Mich. Suvažia
v i m a s bus rugsė jo 4-7 
dienomis. 

x A l d o n a M a č i e n ė , 
gimnazijai remti komiteto na
rė, savo rezidecijoje Downers 
Grove, 111., rugpjūčio 15 d. 
surengė susipažinimą — atsis
veikinimą. Dalyvavo komi
teto pirm. K. Milkovaitis, B. 
Jasaitienė — PLB atstovė, Br. 
Nainys — PL redaktorius, 
komiteto nariai, išvažiuojan
čiųjų tėvai ir būsimieji Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniai. 
Buvo susipažinta ir pasi
vaišinta. Šeimininkė Aldona 
Mačienė ir Birutė Zalatorė 
visais rūpinosi ir vaišino. 
Kurie į gimnaziją jaunimo jau 
nesiunčia, verandoje ir sode 
susimetė į būrelius, o tėvai, 
kurie yra daugiau suinte
resuoti, buvo plačiau painfor
muoti apie gimnaziją ir mo
kinių gyvenimo sąlygas. 

x S u z a n a Gal inienė, Mari
j a Vi lut ienė, Rūta Arbienė, 
Meilutė Rulienė, inž. Leonas 
Nekus, agr. Juozas Galinis 
gražiai sutvarkė gėles ir egles 
prie Beverly Shores Lituani-
cos paminklinės lentos. Vieta 
buvo labai apleista. Jie pasky
rė dienos darbo valandas. Po 
darbo pasiskirstė pareigomis 
ruošiamai gegužinei, kuri bus 
šį sekmadienį rugpjūčio 24 d., 
Jonynų sodyboje. 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago , IL 60629 

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

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vyten is Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 

x T r a d i c i n ė B A L F o 
g e g u ž i n ė buvo pereitą sekma
dienį, rugpjūčio 17 d., Jauni
mo centre Chicagoje. Gegu
ž i n ė p r a ė j o s ė k m i n g a i , 
laimėjimai didžiojoje salėje 
buvo pilnai išparduoti. Rengė
jai neturės savo rūsių ar pasto
gių su likusiais fantais užvers
ti. Taip pat sėkmingai veikė 
valgykla, kavinė ir įvairūs 
a t s i g a i v i n i m a i . Lankytojų 
buvo kiek mažiau, ne tik kad 
mūsų eilės retėja, bet įvairios 
organizacijos neturėtų savo 
renginių rengti kai vyksta 
BALFo, „Draugo" ar panašūs 
metiniai renginiai. Jeigu kiek
viena organizacija ar klubas 
tik savų smulkių interesų žiū
rės, ta i visų kišenės bus tuš
čios ir veikla visai sumenkęs. 

x D r . F e r d i n a n d a s i r 
V a n d a K a u n a i , Cicero, 111., 
lietuviškos spaudos bei veik
los rėmėjai, įsigijo bilietus į 
„Draugo" metinį banketą, 
kuris bus Martiniaue resto
rano polylių salėje. Bilietus 
galima užsisakyti „Draugo" 
administracijoje darbo valan
domis ir pas renginių komi
sijos narius. 

x D r . G e d a s i r Aldona 
G r i n i a i , Flossmoor, III., kiek-
vieneriais metais, kaip nuošir
dūs „Draugo" rėmėjai, daly
vauja „Draugo" metiniame 
bankete. Šiais metais taip pat 
įsigijo bilietus ir abu daly
vaus bankete. Aldona Grinie
nė yra BALFo centro valdy
bos direktorė ir paaukoja daug 
laiko šalpos reikalams. 

x R. Mačionis , Southgate, 
Mich., grąžino laimėjimų šak
neles, pridėjo 10 dol. auką su 
linkėjimais: „...linkiu Jums 
sėkmės ir Aukščiausiojo palai
mos visiems „Draugo" bend
radarbiams ir skaitytojams, o 
tave. ..Drauge", lauku kiek
vieną dieną ir skaitau su 
malonumu". Nuoširdus ačiū 
už auką ir gražius žodžius. 

x P r a n a s J a n u l i s , Chipley, 
Fla., grąžino laimėjimų šak
neles su 10 dol. auka, o savo 
laiškuty linki „Draugui" daug 
metų gyvuoti ir lankyti toli gy
venančius nuo Chicagos. Nors 
„Draugas" ir vėluoja, ateina 
keli numeriai iš karto, bet ką 
gali padaryti". Taip rašo 
Janulis prieš 6 metus išsikėlęs 
iš Chicagos ir apsigyvenęs 
netoli Sunny Hills lietuvių 
kolonijos. P. Januliui dėko
jame už paramą ir laiškutį. 

x Sa lomėja J a n k a u s 
k i e n ė , Hot Springs, Ark., 
grąžindama laimėjimų šak
neles, pridėjo 10 dol. auką su 
pr ierašu: ,,Su ger iaus ia is 
linkėjimais siunčiu Jums bilie
tų šakneles ir čekį". Nuošir
dus ačiū už auką ir linkė
jimus. 

x B r o n i u s T i š k u s , Collins-
ville, 111., A. Maslauskas. Hart
ford, Ct., John Lengvinas, 
Bruno Sedleckas ir Martin-
kus. visi iš Chicagos, įvairio
mis progomis atsiuntė po 10 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x A n d r i u s Š e m b r o t a s , 
Chicago, III., lankėsi „Drau
ge" ir ta proga paaukojo dien
raščiui 10 dol. Agnės Malela, 
Melrose Park, 111., — 6 dol. Po 
5 dol. pridėjo pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą: B. 
Baublys. A. Liszkiewiez, S.P. 
Jakš tys ir dr. E. Šilgalis. 
Visiems ačiū. 

x Bal i s S t e p o n i s , Seven 
Hills, Ohio, P. Milašius. Pet
ras Kudukis. Cleveland. Ohio, 
Ona Simonaitis ir S. Šlapikas. 
Cicero, 111., Jonas Sirutis, Hot 
Springs, Ark., Ona Mikuta. 
Omaha. Nebr., Ona Rudaitis. 
Pompano Beach. Fla., Vlada 
Račkauskas, Camarillo, Cal.. 
Julia Druseikis, Rochester, 
N.Y., I. S k i r g a u d a s , San 
Diego. Cal., J. Bajorinas, 
Waterbury, Conn., P. Staniū-
nas. Fox River Grove, 111.. A. 
Gelažis. Euclic, Ohio, S. Augo-
nis, So. Boston, Mass., įvai
riomis progomis atsiuntė po 7 
dol. aukų. T^bai ačiū. 

» 
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Redaguoja J. Placas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

MUSĖ 
*s*# ^C~Z 

Oi, tu muse, muse, 
Kaip tu įkyri. 
Lėk greičiau iš šičia, 
Kiek tiktai gali! 

Aš pašauksiu vilką, 
Kad* tave sugautų 
Ir su savo iltim 
J is tave papjautų. 

O gal storą mešką 
Reikėtų pašaukti, 
Kad jinai su kuoka 
Per šonus pabrauktų. 

Geriausiai gal kiškį 
Pašauksiu aš čia, 
Kad neštų į pelkę, 
Įmestų ten tave. 

M. Merkevičius 

KODĖL REIKIA 
PRIKLAUSYTI 

LIETUVIŠKOMS 
ORGANIZACIJOMS? 

Aš priklausau dviem organi
zacijoms: ateitininkų ir skau
tų. Tos organizacijos man 
padėjo įsiminti apie Lietuvos 
senovę. Pavyzdžiui: Gedi
miną, Vytautą Didįjį, Kauną 
ir kitus žymius žmones bei 
miestus. Ateitininkų ir skautų 
organizacijos ruošia stovyk
las. Ten galima žuvauti ir 
daug ko išmokti apie gamtą. 
Aš einu į sueigas ir susirin
kimus. Tenai darau įvairių 
darbelių ir susipažįstu su 
kitais draugais. 

Ateitininkų organizacijoje 
yra smagu dalyvauti. Susi
pažįstu su kitais draugais, 
pasikalbame apie Lietuvą ir 
darome įvairius darbelius. 
Laisvalaikiais dainuojame lie
tuviškas dainas . Vasa rą 
dviem savaitėm važiuoju į 
Dainavą. Susirinkimuose žai
džiame žaidimus, užvalgome 
ir vėl dirbame. Užbaigę prog
ramą važiuojame namo. 

Priklausau ir skautų organi
zacijai, nes ten yra mano daug 
draugų. Ir čia dirbame, žiū
rime skaidres, darome „fun 
pages". Kartais turime rung
tynes ir žaidžiame žaidimus. 
Vasarą važiuojame į Raką 
stovyklauti. Ten daug dalykų 
išmokstame. Padarome žygį į 
mergaičių stovyklą, paimame 
kai kuriuos jų dalykus. Jei jos 
nori atgauti turi išsipirkti. 

Tose organizacijose galiu 
iškelti savo mintis, sugalvoti 
darbelius. Kai užaugsim, 
būsim vadovai. Mūsų protas 
jau bus paruoštas mokyti vai
kus. Kai Lietuvoje lietuviai 
išsilaisvins iš vergijos, mes čia 
Amerikoje jau būsime pasi
ruošę jiems padėti. Kai Lietu
va bus laisva, tai lietuvių 
skautai ir ateitininkai mums 
padėkos. 

Gyt is V y g a n t a s , 
Dariaus Girėno lit. 

m-los mokinys. 

Taip buvo seniau.. 

AŠ LIETUVIS 

Mano pirma diena Central 
Jr. High buvo gera. Visiems 
mokiniams buvo labai įdomu, 
kad aš esu lietuvis. Pradžioje 
jie manė, kad esu rusas, bet aš 
jiems paaiškinau, kad man 
rusai nepatinka, nes jie užėmė 
Lietuvą. 

Simas Varnas , 
(,JJidvyrių dienos Dainavoje") 

GERA KNYGA 

Mano manymu, kad „Nuo 
devynių iki pirmos", parašyta 
Nijolės Jankutės, yra įdomi 
knyga. Pagrindinis charak
teris Rita, kuri yra labai malo
ni ir švelni mergaitė. Ji įsimy
lėjo Gedą, kuris jau kitas 
charakteris. 

Ritos brolis Rimas protin
gas ir mandagus vyras. Ritos 
tėvai geri žmonės ir nuoširdūs 
lietuviai. Jie labai rūpinosi 
savo vaikų gyvenimu. 

Man patiko Gedo charak
teris. Jis labai myli Ritą. Kai 
Ritai reikia Gedo patarnavi
mo ar patarimo, Gedas visada 
ten pirmutinis. Jis mandagus 
ir visų mėgiamas. 

Man m a l o n i a u s i 
charakteriai Ritos klasėje. 
Autorė taip gražiai juos 
aprašė, kad tikrai buvo malo
nu apie juos skaityti. Jie Ritą 
labai mėgo, o Rita mėgo juos. 
Ji pamokas dėsto įvairiai. 
Būtų labai malonu mokytis 
pas ją. 

Rimo ir Lios mirtis atrodo 
nerealistinė. Mūsų laikais 
juodi taip nesielgia. Aš supra
tau, kad tai įvyko M.L. King'o 
laikais, tada žmonės žiauriai 
elgėsi. 

Man nelabai patiko Lios 
charakteris. Ji užsibrėžė per 
daug padaryti. Ji norėjo lyg 
viso pasaulio problemas 
išspręsti. Buvo gera, kad ji 
buvo realistė, bet kartais toks 
elegeys yra nesaugus. 

Apskritai , knyga gerai 

PieSe „Aušros Vartų" tunto sesė. 

Piešė Matas 

parašyta ir įdomi skaityti. 
Ritos gyvenimas pradžioje 
buvo įdomesnis, negu vėliau 
— pilnas staigmenų. 

R a s a Pu t r i u t ė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

MOKI ŽODI -
ZINAI KELIĄ 

Ši patarlė man primena, 
koks yra svarbu^ dalykas 
žodis — kalba gyvenimo kely
je. Mes visi lankome mokyklą. 
Kartais mums nepat inka 
mokytis. Arba esame labai 
pavargę, arba neturime noro 
atlikti pamokas. Mokslas yra 
labai svarbus mūsų gyve
nime. Mokslas padeda įgy
vendinti mūsų idealus. Jeigu 
asmuo gerai mokosi ir sten
giasi kuo daugiau išmokti, jis 
yra pasiruošęs žengti savo 
gyvenimo keliu. 

Gera yra išmokti ir kitų 
kalbų. Mūsų akiratis pasidaro 
platesnis, daugau sužinom 
apie kitų tautų kultūrą, 
žmones ir t.t. 

Mums reikia didinti savo 
žodyną. Skaitydami knygas 
taip padarysime. Knygos mus 
išmoko geresnės skaitymo 
technikos, pataiso mūsų kir
čiavimą ir pagilina grama
tikos minias. Kuo daugiau 
mokysimės, tuo daugiau žino
sime. Kalbą mokėdamas nie
kad nepražūsi. 

I n a Ši lgalytė , 
Clevelando Šv. Kazimiero 

aukšt. lit. m-los mokinė 

TVORA 
(tęsinys) 

— Spoooky, — pasakė Man
ta savo mėgstamiausią išsi
reiškimą. Padangėje vietoj vie
nos, švietė dvi saulės. 

— Bet čia viskas atrodo, 
kaip tavo gatvėje. Visi pažįs
tami namai, — greitai kalbėjo 
Marita. — Kodėl mes matome 
keistus dalykus? Gal abi 
sergame, ar ką? 

Jos pradėjo bėgti cemen
tiniu takeliu link namelio 
durų. Tuoj viskas paaiškės. 
Duris atidarys mama ir tada 
bus saugu, bus ramu... 

Tačiau tai dar nebuvo vis
kas. 

Kai jos siekė durų skam
bučio, staiga namas visai pra
nyko. Ten, kur prieš keletą 
sekundžių buvo pažįstamas 
namas, stovėjo tik balta tvo
ra! 

— Jėzau! — suriko abi. 
— Aš pradedu suprasti, kas 

čia darosi. Mes nesame savo 
kieme, savo namuose, bet kaž
kokiame kitame pasaulyje, 
Nesijuok! Matai tvorą? Aš 
manau, kad tas piktas ponas 
mudvi seka Mums reikia grįž
ti atgal į baltosios tvoros kie
mą, nes tik iš ten galėsime ras
ti kelią atgal į savo pasaulį. 

— Ar tu pamišusi? — sušu
ko Marita. — Aš ten jokiu 
būdu negrįšiu! 

— Argi nesupranti? Jeigu 
mes norime grįžti atgal į savo 
namus turirre eiti pro tą patį 
kiemą, net pro jį čia pate
kome. 

Marita atsiduso ir sutiko 
grįžti atgal į baisųji kiemą. 

— Jeigu aš mirsiu, tai aš 
tave tikrai pakarsiu! — rimtai 
pažadėjo ji. 

Alisa susiraukė ir paskui 
prieš norą nusijuokė: 

— Nekalbėk nesąmonių. 
Jeigu tu mirsi, tai kaip tu 
mane karsi? 

— O tylėk! Tu žinai, ką norė
jau pasakyti, — atsakė Mari
ta, bet ir ji šiek tiek nusišyp
sojo. 

Neilgai trukus mergaitės 
pagaliau pasiekė tą baisųjį 
kiemą. Vartelius rado pravi
rus. Jos pasižiūrėjo viena į ki
tą ir nedrąsiai žengė į vidų. 

Iš tolo pasigirdo juokas, lyg 
juoktųsi pikta kerštinga būty
bė... 

R a s a Pu t r iu t ė , VI k. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

LYGIOS T E I S Ė S 

Sovietų Rusijoje laiškus 
išnešioja dažniausiai pašti
ninkės moterys. 

Kartą laiškanešė neša vos 
pakeliamą krepšį laikraščių. 
Pažįstamas žmogus, sutikęs 
ją, sako: 

— Matai, seniau tik vyrai 
galėjo paštą išnešioti, o dabar 
valdžia ir jums suteikė tas pa
čias teises, moterį sulygino su 
vyru. 

— Taip, sulygino, ne tik su 
vyru, bet ir su arkliu, — atsakė 
paštininkė. 

TRYS VĖLĖS, 
ZVAGZDĖ, MĖNULIS 

(konkurs inė l i aud ies 
pasak) 

(tęsinys) 
— Mėnulis yra paverstas į 

arklį. Aš tave paversiu į mažą 
vabalėlį. Tik tu nebėk greitai, 
eik pasieniais, kol užlipsi į 
trečią aukštą. Kai ten užlipsi, 
pavirsi vėl į karalaitį ir atrasi 
savo mergaitę. — Taip 
paaiškino arklys. 

Viskas taip buvo, kaip 
arklys sakė. Kai jis įėjo, 
mergaitė jam sakė: 

— Ak, šviesusis karalaiti, 
kaip tu mane atradai! Labai 
pavargai, gulkis truputį pa
ilsėti. Aš tuo tarpu paruošiu 
maistą. 

Karalaitis užmigo. Tuo tar
pu į tą kambarį įpuolė mergai
tės motina ragana. 

— O kas čia miega? Ar tai 
mano žentas? — Paklausė ra
gana. 

— Taip, žentas, — atsakė 
duktė. 

Greit išėjo toji motina. Duk
tė išbėgo malkų atsinešti. O 
toji motina tuo metu prapjovė 
jo pilvą ir krūtinę, išėmė plau
čius. Duktė skubiai įbėgo į 
vidų. Žiūri, kad jos motina 
plaučius rankose nešasi . 
Duktė iš motinos atėmė, įdėjo 
atgal karalaičiui ir susiuvo. 
Karalaitis nepabudo. 

(Bus daugiau)w 

Žodžiai , kur iuos r e ik ia 
p a a i š k i n t i i r p o sakin į 
p a r a š y t i : 1) Paversti (pavers
tas) 2) pasienis, 3) paruošti, 4) 
įpulti (įpuolė), 5) žentas, 6) 
malkos, T) prapjauti, 8) plau
čiai. 9) skubiai, 10) nepabusti 
(nepabudo). 

Paskui pabėgėlio — pėdos, 
paskui pasilikusio — kraujas 
(Kretinga). 

• 




