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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina nuo 1972 metų. 
Perskai tęs duok kitam! 
J e i gal i , padaugink! 

Dviveidžiavimo 
mokykla 

(Tęsinys) 
Augau tikinčioje šeimoje, abu 

tėvai — tarnautojai. Kiemo 
vaikų tarpe vienintelis buvau 
religingas. Iš vaikystės įsiminė 
vienas vaizdelis: namo 
gyventojų paauglių būrelis stovi 
aplink statybininkų paliktą 
akmenų krūvą. Kažkas pasiūlo 
mušti po akmenimis tūnančias 
rupūžes — juk jos tokios 
šlykščios... Ir prasideda bejėgių 
padarų traiškymas. 0 man 
prisimena skurdžios katekizmo 
pamokos apie Nazareto Jėzų — 
ir galbūt pirmąkart stoju vienas 
prieš daugelį, protestuodamas 
prieš žiaurumą. Ir motyvas — ne 
Jūsų propagandos taip mėgs
tama ,,pragaro ba imė" ar 
„dangus atlygins", o papras
čiausias pasibjaurėjimas sa
dizmu, intuityvus jutimas, kad 
tai nesuderinama su sieloje jau 
įsitvirtinusiu etiniu Jėzaus 
idealu. 

Kodėl šito neturėjo kiti, netgi 
aktyvių ateistų šeimose augę, 
vaikai? Brendome, ir problemos. 

įvykiai sudėtingėjo. Klasėje 
mokėsi negabi, nevalyvų namų, 
todėl nuolat ujama ir pravar
džiuojama mergaitė. Kartą 
šutvė mokinių pasičiupo ją ir 
nusivedė į netolimą ežerą 
„ s k a n d i n t i " . Negalėjau 
sutrukdyti, nes jėgos buvo ne
lygios, tačiau sąmonėn smilkte
lėjo mintis: o juk veda lygiai 
kaip Kristų, kurio kančią pager
biame Gavėnios kryžiaus 
keliuose.... Visų akimis ji — 
bjaurusis ančiukas, visi aplink 
— priešai... „Skandinimas" 
baigėsi tuo, kad mergaitę įstū
mė į šaltą polaidžio vandenį 
(pakrantėje buvo sėklų), bendra
moksl ia i pasityčiojo ir 
išsisklaidė. Nei pionierių, nei 
komjaunuolių ženkliukai daly
vauti egzekucijoje jiems nesu-
kl iudė. I r pasakyt i gerą, 
padrąsinantį žodį verkiančiai 
mergaitei liko tik vienas — ti
kintysis, nekomjaunuolis. kuris 
ne itin bijojo „visuomenės nuo
monės" — pajuokos, kad bend
rauja su atstumtąja... 

(Bus daugiau) 

Prasidėjo Demjanjuko 
apsigynimas 

Jeruzalė. Pirmadienį pra
sidėjo po penkių savaičių per
traukos Jono Demjanjuko kita 
teismo sesija, kurioje jis pats 
pasakojo apie save. Jis tuoj pat 
teismui pareiškė, kad jis nėra 
tas žmogus, kurio jie ieško. 
Demjanjukas, kurį Amerika 
išdavė Izraeliui, kad būtų 
teisiamas už jam primetamus 
karo meto nusikaltimus kon
centracijos stovyklose, pradžioje 
sesijos pasakė: „Prašau patikėti 
man ir neužnerkite kilpos ant 
mano kaklo už nusikaltimus, 
kurių aš nesu padaręs", kalbėjo 
ukrainietiškai. o tuo pačiu metu 
jo kalba buvo verčiama į hebra
jų ir anglų kalbas. „Garbingie
ji teisėjai, aš noriu jums 
pasakyti, kad aš nesu žudikas ar 
jų šalininkas, kurio jūs ieškote. 
Aš niekada nebuvau Trawniki. 
Sobibor ar Treblinkoje", liudijo 
Demjanjukas. išminėdamas tas 
darbo stovyklas Lenkijoje, 
kurias kaltintojai jam prikergia, 
kad ir jose buvęs karo metu. 

Sufalsifikuotas dokumentas 

Pagrindinis dokumentas, kurį 
naudoja kaltintojai, yra sovietų 
Sąjungos įteikta asmens tapaty
bės įrodymo kortelė iš Travvni-
ki stovyklos, kurioje belais
viai buvo apmokomi būti kali
nių sargybiniais. Gynėjai atme
ta ta dokumentą, sakydami, kad 
jis yra sufabrikuotas. 

Teismo salėje buvo apie 600 
klausytojų. Vyriausias teisėjas 
Dov Levin, kai tik Demjanju
kas pradėdavo plačiau aiškinti, 
tuoj jį nutraukdavo, sakydamas, 
kad jis privalo atsakyti tik į 
savo advokato klausimus. Si 
pirmoji Demjanjuko gynybos se
sija tęsėsi 6 valandas. 

Pagaliau jo adv. John Gili. iš 
Amerikos, paklausė jį, ar jis bet 
kada priklausė SS arba nacių 
elitiniam sargybų postui. ..Nie
kada", atsakė Demjanjukas. Jis 
sakė. kad jis yra šešių pėdų 
aukščio ir turi mėlynas akis. 
Trawniki kortelė žymi to 

Amerikos gubernatorių 
konferencija 

Socialinio aprūpinimo reikalai 

Nes Jersey valstijos gubernatorius Gerald Kean ka'i:ia> i su Indianos gubernatoriumi Kooert Orr, 
viduryje, ir Maine valstijos gubernatoriumi John McKernan, Jr., Traverse City, Michigane, 
Amerikos gubernatorių konferencijoje. 

Totoriai nesulaukė atsakymo 

žmogaus pilkas akis ir kad jo 
ūgis yra penkių pėdų ir 7 inčų. 
.,Nuo pat pradžios šito teismo aš 
turiu sėdėti Treblinkos šešėlyje 
ir žiūrėti į ją", sakė Demjan
jukas, nes teismo salėje yra iš
kabintas padidintas Treblinkos 
stovyklos atvaizdas. 

Gynėjai pradeda 
savo eigą 

Gynėjai savo 90 minučių kal
boje pateikė savo argumentus, 
jau be adv. Mark O'Connor 
žodžio, buvusio vyriausio Dem
janjuko advokato per penkerius 
metus, kuris buvo atleistas 
praėjusią savaitę dėl strategijos 
ėjimų. O'Connor, deja, buvo 
teisme ir darėsi sau užrašus 
visai netoli nuo Demjanjuko 
sūnaus Jono ir kaltinamojo 
žmonos Veros. O'Connor atsisa
kė kalbėtis su reporteriais. 

Gynybos kalbą pradėjo 
Izrael io advokatas Yoram 
Sheftel, pareikšdamas, kad 
Demjenjukas yra nekaltas, nes 
jis nėra tas pats asmuo, kurio 
ieškoma. Savo kalboje Sheftel 
pažymėjo, kad Amerikoje gyve
na 29 išlikę gyvi žmonės iš 
Treblinkos ir kai jie buvo 
apklausinėjami, nė vienas 
negalėjo identifikuoti Dem
janjuko kaip sadistinio dujų 
kameros prižiūrėtojo. Adv. 
Sheftel pirmą kartą iškėlė, kad 
šis 29 asmenų negalėjimas 
pažinti Dmjanjuko buvo in-
ves t i ga tor ių nus l ėp tas . 
Sheftel sako. jog jis bandysiąs 
tuos liudininkus, kiek tik jų bus 
galima, atvesti į teismą. 

Kaip žinoma, penki liudinin
kai, kurie buvo pr is ta tyt i 
kaltintojų, pasakė, kad Dem
jan jukas yra ,Tvanas 
Žiaurusis". 

f 

Demjanjuko praeitis 
Kito adv. John Gili klausinė

jamas. Demjanjukas papasako
jo apie savo praeiti. Jis augo 
labai neturtingoje šeimoje. 
Baigė tik 4 skyrius mokykloje. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prezidentas Andrei Gromyko su 
dviem padėjėjais praleido dvi su 
puse valandos besikalbėdamas 
su 21 Krymo totorių atstovu. 
Tai pirmas kartas, kai sovietų 
aukštieji vadai priėmė disidentų 
grupę. Priėmime Gromyko pra
šęs totorių delegaciją paaiškinti 
savo reikalavimus, bet nieko 
jiems nepažadėjęs. 

Susitikimas įvyko po to, kai 
totoriai savo demonstracijomis 
reikalavo leidimo grįžti į savo 
gimtinę ir sudaryti autonominę 
respubliką. Pasitarime dalyva
vo pirmasis viceprez. Pyotr De-
michev ir Vidaus reikalų 
ministeris Alexander Vlasov. 

Sovietų žinių agentūra po 

Neturėjo ku. apsirengti. Kai 
reikėjo stoti t kariuomenę, jis 
1940 m. nebuvo paimtas dėl to, 
kad neturėjo tada reikalaujamų 
apatinių dviejų porų baltinių. 
1941 m. jis vis tiek buvo paim
tas į kariuomenę ir vėliau tais 
pačiais metais buvo paimtas 
vokiečių į nelaisvę. Tuo metu, 
kai jis dabar yra kaltinamas 
buvimu Treblinkoje, jis buvo 
1942-43 m. Rowno, kitoje vo
kiečių stovykloje Lenkijoje ir 
Chelm vietovėje. Lenkijoje. 
1942 m. jis buvo sužeistas. Iš 
Chelmo jis buvo perkeltas į 
Grazą. Austrijoje, kur buvo 
organizuojami ukrainiečiai 
kariauti prieš Raudonąją armiją 
naciu žinioje. 

Pradės liudyti gynybos 
liudininkai 

Adv. Sheftel. baigdamas 
teismui įteikti savo argumen
tus, pasakė, kad kvies daug 
liudininkų, kurie liudys gin
dami Demjanjuką. ir vienas bus 
istorikas grafas Nicolai Tolstoy. 
rusų rašytojo Levo Tolstojaus 
proanūkas. Be to. adv. Sheftel 
kvies dokumentu klastojimo 
ekspertus, kurie viešai įrodys, 
kad Travvniki kortelė yra 
specialiai padirbta šiam rei
kalui. Jis taip pat pasakė, kad 
Amerikos Teisingumo depar
tamento OSI įstaiga „ciniškai ir 
iš anksto apgalvotai" sulaikė in
formacijas iš Treblinkos gyvų 
išlikusių asmenų. 

Buvęs OSI viršininkas Allan 
Ryan taipgi čia dalyvauja, atvy
kęs į teismą. 

susitikimo pranešė . jog 
Gromyko vadovaujama komisi
ja tik vėliau galės padaryti kokį 
nors pareiškimą, nes turi 
susipažinti su totorių 
prašymais. 

Tass cituoja Gromyko, kuris 
ispėjo totorių vadus: ,.Tai 
neturėtų būti jūsų intersas 
kurstyti ir skubinti visą si

tuaciją. Būtų teisingiau sukurti 
šaltą atmosferą šiame klausi
me". 

Krymo totoriai iš 281 mil. 
sovietų gyventojų, kaip spauda 
pažymi, tesudaro keliu šimtų 
tūkstančiu tautinę grupe, bet jie 
sugebėjo patraukti pasaulio dė
mesį. 

Vakarų diplomatai sako. jog 
tas būdas, kuriuo buvo trak 
tuojami demonstrantai ir kad 
Gromyko vadovauja specialiai 
komisijai, kuri turi ištirti 
totorių reikalavimus, leidžia 
suprasti, kad Stalino įvykdyta 
totorių deportacija nebuvo tei
singas kelias, kaip to meto so
vietų diktatorius su jais pasi
elgė. 

Gečas nebus išduotas 

Londonas. — Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, Britani
jos oficialūs pareigūnai pasakė. 
kad įstatymai neleidžia išduoti 
Antaną Gečą Izraeliui, kuris 
yra kaltinamas nacių karo nusi
kaltimais. 

Vyriausybės Vidaus reikalu 
įstaiga sako. jog jo išdavimas 
yra neįmanomas. ..Išdavimo 
sutartis, kurią mes turime su 
Izraeliu, apima tik nusikalti
mus padarytus Izraelyje arba 
Britanijoje. 

Britanija taip pat nėra gavu
si jokio rašto iš Izraelio, kad 
būtų išduotas Gečas, paaiškino 
tos įstaigos pa-eigūnas. 

Kvietimas popiežiui 
Florencija. Ukrainos ko

munistinė vvr ausyhė ir Kievo 
vykdomasis komitetas pakvietė 
popiežių Joną Pauliu II apsi
lankyti Ukrainoje. Tai praneša 
Florencijos miesto delegacijos 
nariai, kurie neseniai su ofi
cialiu vizitu lankėsi Kieve. 
Florencija i K ievas yra 
suporuoti miestai. Specialiai 
surengtoje spaudos konferenci
joje Florencija- miesto delegaci 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Costa Ricos prezidentas 
Oscar Arias pirmą karta atvyko 
į Nikaragvą ofeialiam vizitui, 
kurio metu bus diskutuojama to 
regiono taikos planai. 

— Š v e i c a r i j a sust ipr ino 
apsaugą visų valstybių amba
sadoms ir visiems aerodromams 
po to, kai pagrobtas lėktuvas 
nusileido Genevoje. 
— Washingtone apgailestau
jama, kad net ikėta i žuvo 
Komercijos depar tamento 
sekretoriaus Malcolm Baldrige 
šeštadieni bejodamas arkliu, 
kuris numetė jį ir užgulė mir
tinai sužeisdamas. 

— San Salvadore Amerikos 
ambasada pranešė, kad žuvo 
šeši amerikiečiai patarėjai 
malūnsparnio nelaimėje. 

— \Vashingtone Gynybos 
sekretorius Casper VVeinberger 
pasakė, kad jis palaiko Vals
tybės sekretorių kongresi
niuose apklausinėjimuose Irano 
— Contras liudijimuose. 

— Zaire esą Vakarų valstybių 
diplomatai praneša, jog ame
rikiečių ginklai Angolos parti
zanams pristatomi kas savaitę 
lėktuvais, pavadintais Santa 
I.ucia Airvvays. Amerikiečių 
grupei vadovauja pulkininkas. 
Angolos partizanams, kurie 
dabar vadinasi UNITĄ, vado
vauja Jonas Savimbi ir siekia 
pašalinti Angolos marksistinę 
vyriausybę. 

— Izraelyje lankosi rusu 
ortodoksų bažnyčios vyskupas 
Filaretas su penkių asmenų 
delegacija kaip pi l igrimai 
Šventojoje Žemėje. 

— \Vashingtone Sočiai Secu-
rity administracija praneša, kad 
38 milijonai žmonių sausio 
mėnesį gaus didesni čekį pagal 
pakilusias pragyvenimo kainas. 

jos nariai pranešė, kad Kievo 
vykdomojo komiteto pir-
mininkas jiems įteikė raštišką 
kvietimą, prašydamas ji per
duoti Florencijos arkivyskupui 
kardinolui Piovanelli. Kardi
nolas savo ruožtu prašomas tą 
kvietimą perduoti popiežiui 
Jonui Pauliui II. Kievo komu
nistu vykdomojo komiteto 

laiške popiežiui yra labai po-
/iivviai vertinamos Kataliku 
Bažnyčios vaidmuo žmogaus ir 
tautu gyvenime. 

Traverse City. — Šiame Mi-
chigan valstijos kurortiniame 
miestelyje susirinkę guber
natoriai iš visų 50 valstijų 
svarsto, kaip pagerinti 
Amerikos ekonominę poziciją ir 
sumažinti skir tumus tarp 
regionų visame krašte. Guber
natoriai mano. kad tie abu 
tikslai yra neatskiriami, rašo 
savo metiniame pareiškime po 
vienerių metų studijos. Pirmą 
kartą jie sutarė, kad valstijos 
laikytųsi vieningos strategijos 
ekonominiam kilimui tarp 
pačių valstijų. 

Konkurencija su 
užsieniu 

Gubernatoriai svarstė, ką 
daryti, norint išlaikyti kon
kurenciją su kitais kraštais. Jie 
sutarė steigti specialias įstai
gas, kurios rūpintųsi užsienio 
kraštų prekyba. Ypač bųs 
kreipiamas dėmesys į studentų 
auklėjimą ir skatinama stu
dijuoti geografiją, užsienio 
kalbas ir technologiją. Nutarta 
kreipti dėmesį į ekonominių 
gėrybių tikslesnį paskirstymą, 
kad federalinė parama 
būtų teikiama tik tiems, 
kuriems ji būtinai reikalinga. 

Amerikiečių nesupratimas 

Savo pareiškime guberna
toriai sako: ..Nuo pat pirmųjų 
šios valstybės įsteigimo dienų 
valstijos niekada nebuvo 
išstatytos tokiam dideliam tarp
tautiniam prekybos lenktynia
vimui, kaip šiais laikais". 
Valstijos ir didieji miestai vi
sados turi dabar prieš akis 
t a rp tau t inę konkurenci
ją, dažnai užvertusią savo 
prekėmis amerikiečių rinką. 
Gub. Bill Clinton iš Arkansas 
valstijos, kuris yra demokratas 
ir gubernatorių sąjungos pir
mininkas, spaudai pasakė, kad 
paskutiniais keliais metais 
amerikiečiai nebuvo pasiruošę 
konkuruoti savo prekėmis su 
užsieniu. Amerikiečiai, sako 
gubernatorių pranešimas, netu
ri reikalingo supratimo apie ki
tą pasaulį ir nežino, ką su juo 
daryti. ..Ir paskutiniu atveju ge
riausi darbai , didžiausia 
prekyba ir nemažas pelnas 
tenka tiems darbininkams ir 
toms kompanijoms, kurios 
geriausiai supranta aplinka 
apie save. Daugeliu atveju, mes 
nesuprantame'*, sakoma tame 
pranešime. 

Todėl gubernatoriai siūlo prii
mant į kolegijas studentus sus
tiprinti užsieno kalbų žinojimą, 
sustiprinti geografijos mokslą 
viešose mokyklose. įvesti 
specialias užsienio valstybių 
studijas mokytojams ir suteikti 
galimybes valstijose studijuoti 
tarptautinę prekyba daug dides
niam studentu skaičiui. 

Už mažinimą pašalpų 

Gubernatoriai svarstė ir bend
rosios šalpos reikalus. Jie 
vieningai pasisakė, jog jų tiks

las yra. kad kuo daugiau 
žmonių būtų aprūpinti darbais 
ir tuo pačiu sumažinta viešoji 
valstijos pašalpa. Prez. Reagano 
administracijos atstovas pasakė 
Amerikos gubernatoriams, kad 
Baltieji rūmai mielai dirbs su 
jais ir su įstatymų leidėjais, kad 
būtų priimtas naujas šalpos 
įstatymas. 

Įstatymas pas iū ly t a s 

Šiuo metu y r a p a n a š ū s 
įstatymų projektai pasiūlyti 
Atstovų rūmuose ir Senate. 
Ginčijamasi tik dėl specialių 
įstatymo dalių. Naujo šalpos 
įstatymo reikalu su guberna
toriais kalbėjosi sen. Daniel 
Moynihan iš N*ew Yorko. Jis tik 
praėjusią sava i tę pas iū lė 
įstatymo projektą, kuriame iš 
pagrindų yra peržiūrima visa 
šalpos sistema. Senatorius yra 
Senato Finansų komisijos Soci
alinio aprūpinimo reikalams 
pirmininkas. Jo panašus Atsto
vų rūmuose narys tiems reika
lams yra kongresmenas Thomas 
Dovvney iš New Yorko. kuriam 
priklauso nedarbo kompensaci
jos problemos. Jo vadovauja
ma komisija taip pat priėmė 
įstatymo projektą ir pasiuntė į 
Atstovų rūmus. Jis kalbėdamas 
gubernatorių suvaž iav ime 
pasakė, kad šis įstatymas turi 
būti priimtas dar šiais metais. 
Šalpos sistema privalo būti 
reformuota. 

Reformos bū t inos 

Gubernatoriai yra labai stip
riai pasisakė už naują 
reformuotą įstatymą ameri
kiečių šalpos re ika lu . J i e 
pažadėjo visokeriopą paramą, 
kad subendrintas įstatymas 
būtu priimtas dar šiais metais. 
Šiuo metu esama tik sutarta 
bendrojo principo reikalingumu, 
o detales dar teks išnagrinėti ir 
apibendrinti, kad tiktu įstatymo 
formai. Pavyzdžiui, ka daryti, 
jei nedirbąs tėvas gyvena kar
tu su nedirbančia žmona ir savo 
vaikais, ar vaikai gali gauti 
viešą pašalpą iš valstijos, ar 
geriau laikyti šeimas kartu, 
vietoje, kad nedirbąs tėvas 
išeitu iš namų ir paliktų savo 
šeimą. Baltieji rūmai reikalau
ja, kad bent vienas iš tėvų dirb
tu. Panašiu problemų labai 
daug. ir dėl to vyksta ginčai ir 
juos sunku išspręsti. 

Yra nuomone, kad Amerikos 
valstijos įvestų savo viešosios 
šalpos programas ir tuo pačiu 
galėtų tvarkytis nepriklauso
mai nuo federalinės vyriau
sybės. Keliamas klausimas 
vaiku centro reikal ingumo 
dienos metu. kai tėvai dirba. 

Gubernatoriai šiuos klausi
mus tebesvarsto savo suva
žiavime. 

— Tokyo mieste Japonijos 
partijos pradėjo slaptus 
pasitarimus, kas turėtu užimti 
premjero Yasuhito Nakasones 
postą, kuris po penkerių metu 
buvimo ministenu pirmininku 
spalio 31 d pasitraukia iš 
pa re igų 

KALENDORIUS 
Liepos 29 d.: Olavas. Marta. 

Mantvydas. Feliksas. -lundilė. 
Simplicijus. Faustinas ir jų 
sesuo Beatriče. 

Liepos 30 d : Judita. Petras 
Auksažodis. Bijūnas. Jovilė. 

ORAS 

Saule teka 5:40. leidžiasi 8:13. 
Temperatūra diena 83 1 . 
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ATLANTO RAJONO 
SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ 

Kiekvieną pavasarį Atlanto 
rajono skautai ir skautės su
važiuoja į savo sporto šventę. 
Šių metų birželio 20-21 die
nomis tokia šventė buvo Bos
tone. Tai buvo 29 toji iš e l ė s ir 
4-toji šventė Bostone. Anksčiau 
buvusios sporto šventės buvo 
ruošiamos Worcesteryje. 

Sporto varžybos, prasidėjusios 
šeštadienį, vyko Blue Hills 
rajoninėj technikos mokykloj. 
Cantone. Šventės at idaryme ir 
pačiose varžybose dalyvavo 74 
įvairaus amžiaus sportininkai 
— skautai ir skautės iš New 
Yorko ir Bostono. Paprastai 
sporto šventėje dalyvaudavo 
s k a u t a i iš Har t fordo . Wa-
terburio. Elizabetho. \Vorces-
terio ir kitų Atlanto rajono vie
tovių, bet š ia i s me ta i s jų 
nebuvo. Neatvyko ir iš toliau 
kviestos vietovės, gal čia bus 
pralaužti ledai ateityje? 

Šventę ruošė Bostono ..Bal
tijos" ir . .Žalgirio" t u n t a i , 
kuriems vadovauja v.s. Laima 
Ki l iu l ienė ir ps. V y t a u t a s 
Jurgela. Šventę pradėjo Laima 
Kiliulienė. palinkėdama sporti
n i n k a m s s ė k m ė s l a i m ė t i 
pirmąsias vietas. Atidarymo 
metu buvo paleista į orą 29 
balionai, tunt ininkų uždegta 
sporto šven tė s u g n i s , o 
dešiniajame šone kabojo ir 
olimpinė vėliava, plevėsavusi 
per olifnpines žaidynes Lie
tuvoje, kurią į šią šventę atsi
vežė niujorkiečiai. 

P a s k a i č i u s m a l d a , sus i 
kaupimo minute prisiminta a.a. 
v.s. Paulina Kalvait ienė. J inai 
savo laiku reiškėsi lengvojoje 
atletikoje ir pasiekė daug Lie
tuvos rekordų, mirusi pernai 
Bostone. Čia gyvendama darba
vosi vadovaudama vilkiukams 
ir r u o š d a m a v a i d i n i m u s 
Kaziuko mugėms. 

Sugiedojus JAV-ių ir Lietuvos 
himnus, susipažinta su šventės 
sporto vadovu j.s. Gintaru Čepu. 
Šven tė s da lyv ius s v e i k i n o 
Atlanto rajono vadeivė j .v.s. Ge 
nė T r e n i e n ė . v a d e i v a v . s . 
Apolinaras Treinys ir Lietuviš
kosios Skautybės fondo pirmi
ninkas v.s. Česlovas Kiliulis, 
paminėdamas, kad LS Fondas 
padovanojo šventei v.s. Paulinos 
K a l v a i t i e n ė s va rdu p e r e i 
namąją taure iškiliausiam šven
tės sportininkui pagerbti. 

Šven tės spor to v a d o v a s 
supažindino su sporto teisėjais: 
ps. Vytautu Eikinu. Algiu Ska-
beikiu. ps. Ignu Vileniškiu ir 
William \Vidugiriu. Dariaus sk. 
vyčiu būrelis, vadovaujamas 
Algio Vasio. ta lkinant ..senie

s i e m s l ap inams ' " , p r a v e d ė 
lengvosios atletikos varžybas. 
Šven tė j e buvo p r a v e s t o s 
varžybos 100. 200 pėdų, 50, 100. 
200 ir 440 metrų bėgimai: 
šokimas j tolį: ritulio stūmimas; 
estafetė '4 x 50 m): stalo tenisas; 
t inkl inis ir krepšinis. Buvo 
varžomasi savo amžiaus ribose 
ir taškai duodami už pirmąsias 
t r is vielas. Pirmą vietą laimėję 
sportininkai gavo taures, 2-rą ir 
3-čią vietą — medalius. Šventėje 
dalyvavę laimėtojai gavo s. Vy
t a u t o Dilbos p a r u o š t u s 
pažymėjimus, kuriuose įrašė v. 
si. Glorijos Adomkaitienės suor
ganizuotos mamytės. 

..Nerijos ' t u n t o jaunesn ių jų sesių iškyloje k e l i a m a t u n t o ga i rė . 

TOBULAI SKAUTIŠKA 
DIENA 

Prisimint iną sueigų sezono 
užbaigimą , ,Ner i jos" t u n t o 
. .Ventės" ir „ J u o d k r a n t ė s " 
laivų sesėms suruošė jų vadovės 
g.v.v. Viligailė Lendrait ienė ir 
g.v.v. Audronė Gulbinienė. Iki 

Varžybose pasižymėję sporti detalių suplanavusios dienos 
ninkai I raidvno tva rka fc Jū ra t ė iškylą ir pasikvietusios būrį pa-
Bartytė. Gediminas Budreckis, 
G i n a J a n k a u s k a i t ė , Tomas 
Matusaitis. Nida Stankūnai tė ir 
Vilius \Vidugiris. 

Brolijos Atlanto rajono perei 
namaja taurę laimėjo Bostonas, 
surinkęs 89. prieš Ne\v Yorką 
su 80 taškų: Seserijos t au rę 
gavo Ne\v Yorkas, surinkęs 100 

tyrusių ta lkininkių (net kelis 
paslaugius tėvelius), pasiruošė 
įvairiomis pratybomis įdomiai 
užimti skautiško patyr imo iš
troškusias j a u n a s sesytes. 

Ankstyvą birželio 20 d. rytą 
Audronės ir Rimo Gulbinų rezi-
dencijon Palos Park apylinkėje 
rinkosi vadovės ta lk in inkės . 

taškų prieš bostonietes su 44 Vienos įsijungė i maisto gami-
taškais. Pereinamąsias t aures n i m o pasiruošimus, kitos gi, 
padovanojo ir į te ikė rajono 
vadeivos. Iški l iausio sporti
ninko taurė teko Nidai Stankū
naitei iš New Yorko; ja iteikė ps. 
Ramūnas Kalvaitis. 

Šventės metu sport ininkus 
mai t ino Bostono židinie tės . 
vadovaujamos v.si. B i ru tės 
Žiaugrienės. Maitinimas vieto
je ir visa šventė buvo gerai suor
ganizuota dėka tunt in inkų ir 
šventės ta lkininkų. Sekant i 
trisdešimtoji Jubiliejinė Atlan
to rajono sporto šventė yra 
numaty ta 1989 metais, kuriai 
kviečiame visus ruoštis. Joje 
Bostono tuntai žada paruošti 
dar įdomesne šventei programą. 

k .n. 

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

..ŠVENTARAGIS" 
Šių metų Atlanto rajono skau

tų ir skaučių stovyklą ..Šventa
ragis" vyks rugpjūčio 15-23 
dienomis Resolute Scout Reser 
vation Bolton. Massachusetts . 

S tovyklos v i r š i n i n k a s s. 
Mvkolas Banevičius: Seserijos 

ir įvairūs priedai. Apetitai geri! 
Ragint i n e t e n k a nei amžinai 
visokių d ie tų bes i l a ikanč ių 
vadovių, nei tų dietų da r nepri
pažįstančių jaunųjų sesyčių. 
P ie tums , kad ir nekviestas , at
si lanko sodrus l ietutis su gar
siais g r iaus t in io grūmojimais, 
bet išvydęs, k a d jūrų skautės 
vandens nebijo, lyg susigėdęs 
s k r e n d a debes imis to lyn , o 
s a u l u t ė ir vėl visa b u r n a 
šypsosi. 

Po p ie tų įva i rūs užsiėmimai, 
a t l i e k a m i grupėmis . R imta i 
pasiruošusios vadovės instruk
tuoja seses. Su pirmosios pa
g a l b o s t e i k i m u p r a k t i š k a i 
s u p a ž i n d i n a r e g i s t r u o t a 
medicinos sesuo fil. J ū r a t ė Pla-
tak ienė . Palapinėje su savo dar
bel iais į s ikūrus i g.v.v. Dana 
M i k u ž i e n ė moko m e r g a i t e s 
k a r o l i u k ų v a r s t y m o . Ener
gingos g.v.v. Lauros Lapinskie
nės priežiūroje mokomasi sta
tyti palapinę. Išsamias saugumo 
vandenyje ir skęstančiojo gel
bėjimo p ra tybas plaukiojimo 

Nuotr . A. G u l b i n i e n ė s 

darbe l io mazgelį , nepa
gailėdama ir jo reikšmės pa
aiškinimo, įžodį davusi pa
puošiama vainikėliu, o laivo 
sesės apdovano ja Audrę 
gėlėmis. 

Po įžodžio, išnešus vėliavą, 
skaitomi pranešimai. Paskel
biama, kad vadovės^tebėjusios 
ir ver t inus ios sesių skau-
t iškumą ir l ietuvių kalbos 
naudoj imą, šioje iškyloje 
skautiškiausia sese skelbia jūrų 
jaunę vair. Iloną Radzevičiūtę, 
o daugiausiai lietuviškai kalbė
jusią — ūdrytę Rimą Pauliūtę. 
Sesė Lau ra Jokūbauska i t ė , 
švenčiant i gimtadienį, visų 
pasveikinama „Ilgiausių metų" 
posmu, gars iu „Val io!" ir 
papuošiama gėlių vainikėliu. 

„ Juodkran t ė s " laivo vadė 
g.v.v. A. Gulbinienė trumpu žo
džiu padėkoja visoms talki
ninkėms ir talkininkams, pa
sveikina seses, i š la ikius ias 
gražią skau t i šką nuotaiką. 
Visus šil tu žodžiu įvertina tun-
t ininkė j . v . s. Ir. Regienė. 
Sueiga b a i g i a m a ga i r ė s 
nuleidimu. 

Šilčiau apsirengus susirenka
ma gražioje medžiais apsuptoje 

lydimos kelių tėvelių, apylinkės 
miške ruošėsi iškylai — žymėjo 
kelionės ženklus, slėpė laiškus 
su at l ikt inu pakelyje uždavinių 
nurodymais. 

9 vai. ryto gražioji Gulbinu 
sodyba prisipildė j aunų balsų 
klegesio — tai sesės renkasi . 
Visos gražiai ir tvarkingai uni
formuotos, visos lūkes t ingai 
nusiteikusios. Net rukus atvyko 
ir ..vyresnybė" — ..Nerijos>' tun-
tininkė j .v .s . Irena Regienė ir 
LS Seserijos jūrų skaučių sky
r iaus vedėjos įgaliotinė j .s . Bro
nė Stravinskiene. 

9:30 vai. ryto tun to (ir šios 
iškvlos' komentantės g.v.v.Aly
tės Gražytės švilpukas aikštelėn 
prieš vėliavos stiebą sukviečia 
iškylos dalyves. Išsirikiuoja a r t i 
20 ūdryčių ir jūrų jaunių, o j ų 
tarpe ir arti tuzino jaunųjų gin-
ta r iu ir vyresnių vadovių. 

I aukštą stiebą kel iama tun
to gairė, giedamas h imnas , 
susipažįstama su dienotvarke, 
išklausomi tunt in inkės ir sky
r iaus vedėjos įgaliotinės sveiki
nimai ir linkėjimai. 

Pievelėje prieš n a m u s pasta- Juru jaunes įžodį davusiai Audrei Grigaliūnaitei Gerojo darbelio mazgelį riša 
tytoje didžiulėje pa lap inė je mamytė, g.v.v. Gražina Grigaliūnienė. 
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• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija ui 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

gražus, įdomus ir prasmingas. 
Ačiū vadovėms už jų nuolatinį 
darbą ir šią gražią dieną. 

IR 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71s t St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

viršininkė ps. Birutė Banai j auna tv i šk i krykš tavimai — 
tiene; Brolijos virš ininkas s. seses rengiasi darbo unifor-

Nuotr . A. G u l b i n i e n ė s 

Bronius Naras ir Akademiku 
stovyklos viršininkė ps. fil. Jū
ratė Aukštikalnienė. 

Prašoma nedelsiant registruo
tis pas s. fil. Algį Glodą. 37 San 
dy Glen Dnve. Holden, MA 
01520, Tel. 617 829 5010. 

b a s e i n e p r a v e d a j . p s . Violeta aikštelėje, kurioje svetingas 
Paul ienė. Užsiėmimai baigiami namų šeimininkai Rimas Gul-
l a i s v a l a i k i u ir p l auk io j imu binas. ta lkinamas neoficialaus 
baseine . Po to žaidimai iki pa- šios iškylos ..komendanto" — 
vakar ių . Ir vėl — nei per daug trejų metukų Rimučio. baigia 
kviest i , nei ragint i ne tenka . krauti gražu laužą. Vakaro tam-

Po pavakar ių — pasiruošimas sa nedelsia, o dangų vėl ap-
l a u ž u i , v a d o v a u j a n t g .v .v. t raukia debesys. Protarpiais 

purkšnoją smulkus lietutis, bet 
nei sesių, nei susir inkusių 
tėvelių tai visai negąsdina. 

Tuntininkei uždegus laužą, 
laužavedė g.v.v. Alytė Gražvtė 

Bostone vykusio* At lanto rajono skauti jos sporto šventėje ger iaus ia i pasi 
reiškusiai Ni^S Stankūnai te i į t e ik iama pereinamoji a.a v.s Paulinos Kalvai 
t i enes a tmin imu i taure . į t e ik ia ps R a m ū n a s Kalva i t i s , s tebin t I.SF pirm; 
n inku i v s Česlovui Kil iul iui 

Nuo t r R. B r i č k a u s 

momis. Pasiskirsčiusios į ke l is 
būrelius, mergaitės pavėsingais 
takeliais keliauja į netolimą 
mišką. Čia praktikoje susipažįs
t a su kelionės ženklais ir jų 
sekimu, ieško paslėptų laiškų su 
nurodymais, vykdo uždavinius. 
Po porą valandų t rukusios eks- Alytei Gražytei , g. vair. Rasai 
pedicijos pasiekia keliones tiks- Rauckinai tei , vair. Renatai Gar-
la — pamiškę. Nepratusios prie b o n k u t e i i r v a i r . A u d r a i 
ilgesnio vaikščiojimo ir kaitros, Rauck ina i t e i . 
vyresnės atrodo kiek pavar- 6 :30 v a i . v a k a r e i šs i -
gusios, tik ketverių metukų r ik iuojama aikštelėje t rumpai sukuria jaukią nuotaiką, visus 
Aura nerodo nuovargio žymių - i šk i lminga i sueigai . Aiškiai dalyvius į traukdama į daina-
ji vis neprarasdama entuziazmo s k a m b a rapor ta i ir garsiu .,Vis vimą. Sesės ne tik gražiai ir gar-
šokinėja, lyg guminis svie- budž iu ! " a t s a k o m a į t un t i - šiai dainuoja (pritariant mamy-
dinukas. gyvai č iauškėdama n inkės pasveikinimą. įnešama 
apie savo naujus patyrimus. Net v ė l i a v a , g i e d a m a s h i m n a s , 
ir entuziazmą prarandančios skau t i ška malda. Komendantei 
pagyvėja , kai v y k d y d a m o s pe rska ič ius įsakymą, vadovės 
p a s k u t i n į u ž d a v i n į r a n d a g.v.v. A. Gulb in ienės lydima, 
dėžutes pyragaičių ir gaivi- p r i eš vėl iavą įžodį duoda jū rų jus ratu supintomis rankomis ir 
nančiai šalto gėrimo. j a u n ė A u d r ė G r i g a l i ū n a i t ė . žvelgiant į blėstantį laužą gie-

Iš iškylos gr įžusioms lei- Kak l a r a i š t į jai užriša tunt i - dama ..Lietuva brangi", ,,Atei-
džiama atsigaivinti plaukiojimo n i n k e , la ivo vade užmezga na n a k t i s " ir r ankos pa-
baseine. O kiek čia džiaugsmo T ė v y n ė s i lgesio mazgelį , o 
jaunosioms undinėms! m a m y t ė ' l a i k i n a i a t s a r g o n 

Net rukus ir pietūs — s k a n ū s išėjusi g.v.v. Gražina Grigaliū-
lauke an t anglių kepti viščiukai nienė) rūpest ingai riša Gerojo 

tems ir tėveliams), bet ir trum
pus vaizdelius suvaidina ir 
šūkius garsiai, garsiai šaukia. 

Viskas baigiasi. Baigėsi ir ši 
skautiškai tobula diena. Susto-

spaudimu seseibroliui viltingai 
reiškiama ..Iki pasimatymo!" 

Jei visas mūsų skautavimas 
būtų, kaip ši diena, jis būtų 

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

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

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

Pirm , antr. ketv., penkt. nuo 12 :ki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477: 
Rez. 24e-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - S F R V i ; IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD M E D K A l BU ILD INC 

644<5 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AK1L LK.OS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
V A IK V L K . O S 

6441 S. Pu lask i R d . 
Valandos pagal susi tar imą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Te l . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

ib blokai į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarime 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Ptaza Court 
Ta i . 925-8288 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kadzla Ava. , 
Chicago, III. 60852 

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
paga! susitarimą 

p 132 S. Kvdiie Ave.. Chicago 
VVA 5-2670 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OPOS LK.OS 

KOSMETINĖ CHIRLRCI IA 
Valandos pagal - iKMr im . i 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

Tai. RE-llanca 5-1811 

OR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wast 59th Straat 
Vai : pirm . antr.. ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč. ir šest. uždaryta 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRLRCIIA 
frftSZ S. Kedzie. Chicago, III 

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

Tel 742-0255 
Valandai pagal susitarimą 

DR. L D. PETRE1KIS 
P A N T L G Y D Y T O M 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..C ontait lenses' 
2618 VV. 71st St. - Tel . 737-514° 
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Avis viešbutyje — 

VILNIAUS 
BURMISTRAS 

LYGINANT MŪSIŠKĘ IR jPį 
GYVENAMOJO KRAŠTO SPAUDĄ M 

Į Ameriką, lydimas politruko, 
buvo atskridęs okupantų pa
rinktas Vilniaus burmistru 
Algirdas Vileikis. Jam skirtas 
uždavinys buvo organizuoti 
JAV ir Sovietu Sąjungos miestų 
susibroliavimą. Ypačiai jis 
siekė sujungti Madison, Wis., 
miestą su „Sovietiniu Vil
nium". Jis dalyvavo ir Seattle, 
Wash., gegužės 21-23 dienomis 
įvykusioje miestų broliavimosi 
konferencijoje. 

Grįžęs į Lietuvą. A. Vileikis 
specialiame pasikalbėjime pa
pasakojo savo įspūdžius, kurie 
buvo išspausdinti „Tiesoje" 
birželio 10 d. Čia jis skelbė, kad 
„dabar partnerystės sutartis yra 
pasirašę aštuoni Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų miestai", o ,.norą turėti 
tokius partnerius pareiškė 
daugiau kaip 100 JAV miestų". 
Kaip įrodymą to noro, Vileikis 
paskelbė tokį „atsitikimą": 
„Konferencijos Seattle proga 
atvykęs farmeris atsigabeno 
avį, kaip paaiškėjo importuotą. 
Viešbutyje ją nukirpęs, vilną 
sumaišė su amerikietiškąja. 
Sukaršus ir suverpus, buvo 
numegzta skara, kurią pado
vanojo mūsų delegacijos vado
vui Sukurulai Mirsaidovui". 

Tą pasaką skaitant darosi net 
gaila Vilniaus burmistro — juk 
jis gali įkliūti, taip pažangiai 
vaizduodamas buržuazinį 
farmerį ir viešbutį. Amerikos 
viešbučiuose tiek patalpų, kad 
čia galima atsigabenti avį. Net 
ir pakankamai vietos ją nukirp
ti, išvengiant svečių priekaištų, 
kad jos bliovimas irukdo jų ra
mybe. Viešbuty net yra vietos, 
kur galima vilnas sumaišyti, 
sukarsti, suverpti ir trumpu 
laiku, atseit, maždaug per parą 
numegzti skarą... Jau čia 
pralenkiamas ir sovietinio Sta-
chanovo laimėjimas... 

Tik tą pasaką sekdamas bur
mistras vis tiek neįrodė, kad 
amerikiečiai trokšta suporuoti 
šimtą miestų. Nenori dabar, kai 
Vilnius skelbiamas sovietinis, 
kai Vilnius yra ne laisvos, o 
okupuotos Lietuvos sostinė, 
kurioje šeimininkauja svetimi 
atėjūnai. 

Kai Vilnius bus laisvas, tada 
amerikiečiai norės broliautis. 
Pats Vileikis, kalbėdamasis su 
Madisono atstovais, kurių tarpe 
buvo ir lietuvių, negalėjo užtik
rinti, kad iš Vilniaus galės 
atvažiuoti tie paskaitininkai, 
menininkai, rašytojai, muzikai, 
kultūrininkai, kuriuos Madi
sono žmonės pasirinks, o ne 
kuriuos siųs okupantų komunis
tų partija. J i s negalėjo 
užtikrinti, kad pradėjus tą 
broliavimąsi bus galima į 
Vilnių siųsti JAV-se išleistas 
kokias norima knygas. Negalėjo 
užtikrinti ir laisvo bendravimo 
religinėje srityje. Tai ką gi tada 
padėtų tie skelbiami brolia
vimosi planai: „Siūloma palai
kyti kultūros, istorijos, meno, 
religijos, amatų, prekybos mai
nus. Numatomi asmeniniai 
rašytojų, skaitytoju, meno ir 
kelionių mėgėjų taip pa t 
mokymo atstovų — nuo pradžios 
mokyklų iki universiteto — 
susitikimai". 

Ką reikš kultūros susitikimai, 
kai Maskvos pavergtų kraštų 
tautinė kultūra slopinama, kai 
istorija falsifikuojama, kai 
menas ir literatūra turi reikštis 
pagal partijos nubrėžtą liniją, 
kai religija turi pakelti prie
spaudą. 

Sovietų Sąjunga bus taikos 
ugdytoja, kai nutrauks grobuo
niškus siekimus Afganistane, 
Centro Amerikoje ir kitur. Kas 
tikės Maskvos taikingumu, kai 
net iš okupuotos Lietuvos karei 
viai siunčiami mirti koloniali-

niuose užkariavimuose Afganis
tane. Kiek galima tikėtis į kul
tūrininkų lankymosi laisvę, kai 
vis dar nėra laisvės susijungti 
perskirtoms šeimoms, kai nu-
vykstantiems į savo kraštą 
Amerikos žmonėms neleidžia
ma aplankyti tėvų kapus ar 
gimtąsias sodybas. 

Žmonių bendravimas galėtų 
turėti įtakos, jei būtų krašte 
laisvė. Kokią gi reikšmę turės, 
jei amerikiečiai vienaip ar 
kitaip nuteiks sutiktus Sovietų 
žmones, jeigu nuo jų nuomonės 
nei ta ika, nei kiti dalykai 
nepriklauso — diktatūroje viską 
sprendžia vršūnėje sėdintis 
tironas ar speciali valdančiųjų 
klika. Amerikos piliečių nusi
statymai gali turėti įtakos į 
krašto valdžią į krašto likimą, 
nes čia laisvų rinkimų keliu 
turima įtaka į krašto politiką ir 
valdymo kryptį, o sovietinėje 
diktatūroje ką reiškia gyventojų 
vienoks ar kitoks nuteikimas, 
kai viską sprendžia Maskvos 
pareigūnai. 

Mes norime broliavimosi tarp 
miestų ir jų gyventojų, bet 
laisvų su laisvais, o kitaip tai 
tas tetarnaus tik gudriai supla
nuotai sovietinei propagandai. 
Dėl to labai klysta Vileikis, tvir
tindamas, kad „D : urna išeivių 
iš Lietuvos nuoširdžiai pritaria 
bendradarbiavimo projektui". 

Kad laikai smarkiai keičiasi, 
turbūt niekam to įrodinėti 
nereikia. Jau vien mūsų margo 
kelio laikotarpyje susidūrėme 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

kalbą redaktorius ištaisys arba 
net išvers iš anglų ar kitos 
kalbos. Kad svarbu jų daly
vavimas, jų dėmesys, jų Kai amerikietis žurnlalistas, 

su keliais nevienodo spaudos paskleisdamas kokią žinią, nuomonės dabarties pasaulyje, 
charakterio, tikslo ir supratimo visada tu r i skai tyt is su jų reakcijos į gyvenimo dramas, 
varijantais. Nušvito akys, at- patraukimu į teismą, mūsiškiai politines kryptis, ateities vizijas, 
vykus laisvo žodžio kraštan, bet tos baimės neturi. Jų asme- Galvoju, kad tai pastatytų 
neretai nuliūdo širdys, matant niškomis nuomonėmis paremti tiltus tarp išeinančios ir atei
tos la isvės piktnaudojimą, straipsniai daugiausia pri- nančios kartos. Spauda juk turi 
sąmoningai ar nesąmoningai iš- klauso nuo redaktoriaus pla- tarnauti suartėjimui, pokal-
kreipiant realybę, nutylint tesnes ar siauresnės ideologinės biams, naujoms idėjoms, ne vien 
faktus , pakre ip ian t įvykių galvosenos. Esu pati pergy- aprašymams, aprašymams., 
komentavimą savo asmeniškai venusi savotišką momentą, kai 

Vileikis sako tiesą, kai taria: 
„Labai domina amerikiečius 
prasidėjęs mūsų šalyje persi
tvarkymo, visuomenės atsi
naujinimo, demokratizavimo 
procesas". Gerai, kad pripažįs
tama, jog Sovietų Sąjungai 
tikrai reikalingas atsinauji
n imas , p e r s i t v a r k y m a s , 
demokratizavimo procesas, kad 
kraštas iš policinės diktatūros 
pereitų į laisvą demokratinę 
santvarką, kad Maskva iš gro
buoniškos kolonialinės valsty
bės pereitų į pavergtoms tau
toms laisvą, nepriklausomą 
gyvenimą grąžinantį kraštą. 
Kol tokio pasikeitimo nėra, tol 
tas bendravimas tebus t ik 
Kremliaus propagandos priemo
nė. Kaip mes nenorėtume jokio 
panašaus broliavimosi su na
ciais ar jų kontroliuojamais 
miestais, taip nenorime tokio 
broliavimosi ir su raudonaisiais 
naciais. Ir čia reikalinga visų, 
ypač okupaciją geriau pažįstan
čių naujųjų ateivių budrumas. 

Budrumas reikalingas. Dien
raštis „The Washington Post" 
liepos 17 d. skelbimo būdu per 
visą puslapį įdėjo sąjūdžio „Na
tional Citizens Alliance" atsi
šaukimą, kuriame pranešama, 
kad JAV valstybės sekretorius 
Shultz 1985 m. lapkričio 21 d. 
pasirašė susitarimą su Sovietų 
užsienio reikalų ministeriu She-
vernadze, kad bus vykdomas 
bendravimas, kontaktai, pasi
keit imai mokslo, technikos, 
švietimo, kultūros srityse. Bus 
puose lė jamas bend rav imas 
miestų, valstijų pareigūnų. Tam 
bendravimui laikas numatytas 
1986-1988 metai. Tuo susirūpi
nimą pareiškė net ir „New York 
Times" 1987 m. birželio 30 d. iš
spausdindamas straipsni ..Likę 
Putting the KGB in Pentagon". 
„Nevv York Times" 1985 m. 
paskelbė apie amerikiečių ir so
vietinių švietimo atstovų pasi
tarimus dėl mokymo apie v ieną 
ir kitą kraš tą pradžios ir 
aukštesnėse mokyklose. Pasi
tarimas įvykęs Maskvoje, globo
jant Carnegie bendrovei ir So
vietų Mokslo akademijai. Pla 
nav ima i sude r in t i ne t ir 
mokymo programas. Kai tokie 
pasitarimai vyksta Maskvoje, 
gali nueiti per toli, ir čia reika
lingas visu rūpestingas bu
dėjimas, reikale ir ryžtinga 

akcija. 
J u o z . Pr. 

naudai, partijos garbei arba net 
atsiskaitymui su priešais. 

Esam tik žmonės ir nepreten-
duojam į šventuosius, bet ret
karčiais pravartu sustoti va
landėlei ir, atsigrįžus į save, 
pakratyti sąžinę. Ypač šiuo 
skaitytojų retėjimo metu, jiems 
tiek negrįžtamai iškeliaujant iš 
mūsų tarpo, tiek dažnai užsida
rant savo smulkių interesų 
kvadratuose, užmarštin nustu
miant ne tik spaudos skaitymą, 
bet ir jos bent palaikymą. 

Meskim žvilgsnį į amerikietį 
žurnalistą, gal nors į tą, kuris 
rašo keliuose pagrindiniuose ir 
viso krašto gerbiamuose ir skai
tomuose laikraščiuose, nuoša
liai paliekant gausią gandų, 
žvaigždžių, kriminalis tų ir 
skandalų vadinamą bulvarinę 
laikraštiją. Kokias mintis geras 
žurna l i s tas bando perduoti 
skaitytojui? 

„Geras žurnalistas gerbia 
įsipareigojimą tiek laisvai 
spauda i , t iek visuomenei , 
pagr įs ta i asmens laisve ir 
privatumo apsauga", sakoma 
knygoje „The virtuos jour-
nalist", aut. Stephen Klaidman 
ir Tom L. Beauchamp. 

Daug buvo rašoma mūsų 
žurna l i s tų leidiniuose apie 
spaudos etiką, bet gal ne
vienodai tą etiką suprantant. 
Kai amerikiečių spauda yra 
privačiose rankose ir jų nuo
monių reiškėjai iš anksto yra 
parenkami savininko nuožiūra, 
mūsų spauda irgi dalinasi į 
kelias grupes, bet nebūtinai 
vadovaujantis tais pačiais prin
cipais. Idealiu žurnalistu šiame 
krašte yra laikomas toks, kuris 

vienos ideologinės grupės 
suvažiavime vienas iš narių 
atsistojęs pareiškė, kad jo 
laikraščiui nereikia straipsnių 
tokių žurnalistų, kurie rašo ir 
kituose laikraščiuose. Su 
džiaugsmu turiu pastebėti, kad 
susirinkusi dauguma nepritarė 
jo nuomonei. 

Dabar grįžkime į realią da
bartį. Ar mūsų spauda ilgai iš
silaikys, ar bus išlaikytas jos 
lygis, žvilgsnis į platesnius ho
rizontus, tolerancija kitaip gal-
vojantiems, tuoj neapšaukiant 
jų klaidatikiais ar dar blogiau. 
Juk jaunimas, kurį taip viltin
gai varėme per lituanistines 
mokyklas, vis mažiau ima lietu
višką laikraštį į rankas, — o gal 
mes tikimės, kad ir jiems po 
truputį senstant jų pasauliai 
siaurės ir jie panašės į savo 
tėvelius? 

Ko tad trūksta mūsų spaudos 
išlikimui? 

Mano nuomone, bręstantis 
jaunimas panašėja į gyvenamo
jo krašto visuomenę. Tačiau tai 
nereiškia, kad jie turi atsisakyti 
meilės savo kilmės kraštui, savo 
pagrindinių tautinių bruožų ir 
noro dalyvauti drauge su į save 
panašiais. Bet kasdieninis gy
venimas visvien juos tolina nuo 
knygų apie kunigaikštį Gedi
miną, apie tai, kaip mes bėgom 
nuo rusų ir kiek mes kentėjom. 
Tokios literatūros jau yra. ir 
norintys lengvai gali ją rasti. Ko 
mūsų spaudoje trūksta, tai 
temų tiems, kurie gyvena šian
dien. Ir tai nebūtinai tik apie 
lietuviškas stovyklas, minėji
mus, veiksnių konferencijas, bet 
apie temas, kuriomis gyvena da-

Reikalingas balansas, nes gy
vename visuomenėje, kuri ma
to vertę individo teisėse, bet ir 
privatumo išlaikymo reikal
ingume, kito asmens gerbiame. 
Mes negyvename komunistinėje 
santvarkoje, kur spauda yra 
valdžios įrankis. 

Mūsų gyvenamasis kraštas 
irgi eina permainų keliais. Tai 
ne ta pati visuomenė, kurion at
vykome prieš 40 metų. Naujai 
diskutuojama religinė laisvė vi
s iems, kai anksčiau buvo 
pabrėžiama žydų—krikščionių 
tradicija, o dabar turime ir mu
sulmonus, ir rytiečius, kurių 

Darius ir Girėnas buvo prisiminti 54 metų sukakties proga nuo žuvimo. 

nenumatė taip gerbiama konsti- Visos šitos ir panašios pro-
tucija. Mokyklose reikalaujama blemos mažai paliečiamos mūsų 
šalia Darvino teorijos kalbėti ir spaudoje. Ji darosi neaktuali ir 
apie pasaulio sukūrimą, kas irgi 
iššaukia ginčus ir pasiprieši
nimą. Kalbama apie religinių 
mokyklų finansavimą, o tam 
priešinasi tie, kurie nori 
uždaryti mokyklų duris religi
ja i , izoliuodami kiekvieną 
skir t ingą mintį, dvasios 
augimą. 

neįdomi jaunai kartai, kokį 
vidinį ilgesį jie besinešiotų savy
je. O tai būtų temos, kur jie 
galėtų pasisakyti. Todėl gal 
dar ne per vėlu ieškoti naujų 
kelių, naujų žurnalistų, naujų 
vėjų, jei norime neužsidaryti 
senelių balse. Spaudai reikia 
skaitytoju. 

STUDENTAI EUROPOS 
BENDRUOMENĖJE 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Prieš 30 metų buvo įsteigta tams, imant pavyzdžiu kelis 

gali moraliai išbalansuoti tarp bartinis pasaulis. Jų mintys turi 
pareigos pranešti žinias, bet atspindėti dabarties rūpesčius, 
sutramdyti savo norą viską Ne vien automatiškais praneši-
sverti savo nuomone, nesiekiant mais, kad štai teroristai ir vėl 
sensacionalizmo. kur nors išsprogdino bombą, bet 

Mūsų tarpe laikraštį įsteigti, paduodant suprantamą tokio 
jį leisti ir platinti be organi- veiksmo užnugarį, priežastin-
zacinio užnugario nėra įma- gumą. Įvedant daug platesnius 
noma, nes tai nėra skaitoma skaitytojų pasisakymus įvai-
geru bizniu.Cia ateina į pagalbą riais etiškais, moraliniais, tau-
ideologiniai sambūriai, reli- tiniais ir visuomeniniais klau-
ginės organizacijos, kurios simais, pvz. gal sykį savaitėje 
daugiausiai remiasi panašiai duodant net tema tokiems pasi-
galvojančių finansine parama, sakymams. Pabrėžiant, kad 

Europinė Bendruomenė, tačiau 
tik 1^ studentų studijuoja ne 
savo krašto universitete, bet 
kitoje EB aukštoje mokykloje. 
Tai labai mažas skaičius, ka
dangi EB priklauso Vakarų 
Vokietija, Anglija, Prancūzija, 
Ispanija, Portugalija. Benelux ir 
kt. valstybės, skiriant gabes
niems studentams neblogas 
stipendijas. 

Pagyvinti studentų pasikei
timą EB ribose, sudaryta švie
timo komisija — ERASMUS — 
European Community Action 
Scheme for the Mobil ity of Uni-
versity Students. Jos tikslas yra 
suintensyvinti idėjų ir studentų 
pasikeitimą, mėginant studentų 
skaičių pvz. Anglijos ar Prancū
zijos universitetuose pakelti iki 
10^ ir skiriant tam reikalui iš 
EB kasos 195 mil. markių (1 
JAVdol. = 1.82 m. I pirmiesiems 
trims metams. Taip pat, ar
timiausiu metu, bus sudarytas 
bendras studijų programų 
tinklas, pripažįstant kitoje vals
tybėje išeitą kursą. Tokio 
gražaus studentų bendradar
biavimo laidu turi būti stipri 
finansinė parama universite-

Vakarų Vokietijos universite
tus, kuriuose užsieniečiai stu
dentai sudaro 10rr. Studentui, 
lankančiam užsienyje universi
tetą, numatoma skirti 4600 
markių stipendiją, kartu atlei
džiant jį nuo studijų mokesčio. 

ERASML'S savo veiklą numa
to pradėti nuo ateinančiu metų 
žiemos semestro. 

Vakarų Vokietijos švietimo 
min. Midman, televizijos 
surengtose svarstybose 'daly
vavo keli profesoriai ir studen
tai) pasidžiaugė tokiu EB 
žengtu žingsniu, kadangi 
ERASMUS sujungs studentus 
glaudesniam bendradarbia
vimui Europos valstybių ir tau
tų gerovei. 

Negaliu kalbėti apie Prancū
zijos, Anglijos. Beneluxo ar Ispa
nijos universitetus. Tačiau iš 
spaudos, televizijos ir 
pasikalbėjimų su vokiečiais stu
dentais norėčiau pasakyti, kad 
Vakarų Vokietijos universitetai 
yra labai didelėje kairiojo spar
no hei „žaliųjų" įtakoje. Ir ne 
vien studentai, bet taip pat pro
fesoriai, docentai ir kt. mokslo 
personalas, dalyvaudamas kai

tų su „žaliųjų" bei komunistų 
partijos atstovais priešamerikie-
tiškose demonstracijose 
• Peršing raketos), matant tele
vizijoje raudonas vėliavas, arba 
juos nešant policininkams nuo 
užblokuotų įvažiavimo vartų. 

Universitetuose veikia radi
kaliai kairiųjų „Spartakus" 
organizacijos. Tiubingeno, 
Heidelbergo, Freiburgo, Mar-
burgo ir kt. universitetinių 
miestų balsavimuose į krašto 
parlamenta. Bundestagą, savi
valdybės organus, žalieji 
surenka iki 30% visų balsų, at
sistodami antroje vietoje po 
socialdemokratų ar krikščionių 
demokratų partijų, neminint 
jau liberalų. Miestuose be uni
versitetų ..žalieji" gauna tik 
7-12'/ balsų. Taigi, tokį studen
tų pasikeitimą, radikaliai kai
rieji Vakarų Vokietijos Alma 
mater atstovai užsienyje gali pa
naudoti savo tikslams, savų 
idėjų skelbimui. Juk jau ir da
bar yra glaudus bendradar
biavimas Vakarų Vokietijos 
Raudonosios armijos frakcijos 
su Prancūzijos ir Italijos nariais. 
Šios teroristinės organizacijos 
yra labai gerai organizuotos pa
našiai, kaip ir ..Spartakus". 

Ta pačia proga norėčiau pra
nešti, kad į Miuncheno Liud
viko Maksimilijono vardo uni
versitetą rudens semestrui užsi
registravo 63 tūkst. studentų. 
Tai rekordinis skaičius. 
Dauguma studentu sudaro mo
terys. Jų Miunchene vra 50.3%. 

LAISVES METAMS 
ARTĖJANT 

1914-1918 metų akimirkos 

Juozas Rudzevičius 

Smarkus tetėnas ne iš karto pasidavė. Pakilęs iš nešamą Švenčiausiąjį: „Garbiname Švenčiausią 
patalo, mėgino visus negalavimus sumindžioti kojomis. Sakramentą. Jėzaus Kristaus tikrąjį kūną ir kraują...", 
tik dar į sunkesnes plaučių, vidurių ar kitokias ligas l r sidabro varpelis skambėjo, ir viskas buvo taip gražu, 
įklimpo. Geros širdies V. Micutos neapleido nei artimie- kuone graudu, kaip bažnyčioje per Pakylėjimą... 
ji, nei gerasis Dievas. Gal iš anksto Aukščiausias Nuo tos dienos ligonis staiga pagerėjo, stiprėjo su 
parėdė, kad kiek anksčiau į kaimyninį Moliniškių dienomis. Po savaites jau šlepsėjo po aslą. už kitos -
kaimą, tėviškėn pailsėti buvo parvykęs jaunutis 
daktaras Arminas. Kas žino, gal šis išblyškęs, sulysęs, 
per nelyg į viršų išaugęs žmonių gydytojas, tebuvo tik 
medicinos studentas, bet jį daktaru vadino ir jo vardą 
visi su pagarba minėjo, kai tiek ligonių išgydė, tiesiog 
ištraukė iš mirties nasrų. 

Tai jį ir pas tetėną parsivežėm ne kartą. Nė ligonis 
neapvylė nė vieno, prie gyvenimo abiem rankomis 
prikibęs laikėsi. Net tada, kai nusilpęs, nustojęs 
sąmonės, nepažino nė savųjų, tai vis kalbėjosi su savo 
mirusia motinėle. Nuvažiavęs kunigėlio parvežti dėdė 
Vincas Aglinskas viską papasakojo, kunigėlis V. 
Aglinską suramino, kad nesibaimintu, nes viskas yra 
Dievo valioje. 

Kai likusieji namuose sutikimui pasiruošėme. 
sodyba kiek kalėdonę priminė. įėjimo takelis, gonkos. 
priemenė išbarstytu šviežiu smėliu švietė, o ten troboje 
ant balta staltiese padengto stalo stovėjo kryžius. Ant 

eilė. Liga, kaip bloga žinia, paplito apylinkėje Užsidarė jo prikaltas Jėzus Kristus kentė. Šalia dubenėlis švęsto 
ir mūsų mokykla. vandens, kiek atokiau naujas rankšluostis ir vandens 

Tomis dienomis suvargę, be ratų sodybon parėjo indas buvo padėti Buto pasienyje, lovoje nejudėdamas 
mūsų sudėtinės šeimynos tėvai. Tiek džiaugsmo, eražių gulėjo mūsų ligonis. Prie jo pastatytos degė dvi 
žodžių, nesibaigiančių kalbų nebuvo nuo karo pradžios, grabnyčios. Troboje dvelkė sugruzdintų kadugiu. 
Tada jau kuone matėme artėjantį šviesesnį rytoju, kol degančių grabnyčių ir gėlių alsą. Varpeliu; 
atsiradusios naujos ligos: cholerinkos. kokios šiltinės suskambėjus, vieni gonkose. kiti priebuty suklaupę. 
Vincą Micutą nepaguldė lovon. nulenkę galvas pusbalsiu sveikinome kunigėlio 

19 
Su artėjančio pavasario pirmaisiais grįžtančiais 

paukščiais, apylinkėje atsirado nelauktos ligos. Mūsų 
sodyboje pirmaisiais ligoniais atsigulė čia jau ilgesnį 
laiką buvojantys vokiečių kareiviai. Po vieną, po pora 
nekilo iš patalo. Užteko tik kokiam jų medikui 
pasirodyti, kai aukšta temperatūra karščiuojantys 
kariai po kiemą, klėtį maršavo. Bet iš seno žinoję, kad 
geram vokiečių kareiviui lovoje mirti buvo didelė 
negarbė, tai kieme patižusi priemolį mynė kuone 
linksmi. Dar ne visiems jiems susveikus, gripas apniko 
mūsų šeimyną. Ir mes ne visi iš karto puolėmės į ligas. 
Po du, tris sunegalavę, karšta liepžiedžių, aviečių 
šaknų arbata girdomi, amolium liginami, susukti 
pataluose šutome, kol pasveikome. Po vienu ėjo kitų 

iš lauku parsiritinęs spygliuotų vielų ritinį, jas išardęs, 
gamino būsiantiems gyvuliams retežius. Tai matė visi, 
bet nė vienas jų negalėje pasakyti, kas V. Micuta taip 
nuostabiai kuone iš mirties išgelbėjo: daktaro Armino 
gerieji vaistai, o gal Dievo Apvaizda pridėjo savo pirštą? 
Niekas nesužinojo nė vėliau. Moteriškosios vis pasako
jo, tikino visus, kad ir mirusių motinų maldos, ten prie 
Dievo Motinėlės kojų daug malonių išprašo ir šioje 
žemėje gyvenantiems. 

Pavasariui išaušus, dulkančiais keliais iš apylinkės 
išėjo visos nelabos ligos. Tik visus gydęs daktaras Ar
minas, savo ar nuo ligonių gautomis ligomis susirgęs, 
amžinai užmerkęs akis, pas Aukščiausiąjį iškeliavo, 
kur nei karu. nei ligų nėra. Tai nei savo mediciniškų 
įrankių, nei gerųjų vaistų su savimi nepasiėmė, viską 
paliko tėviškėje. 

Po vasaros atostogų, gal ne tiek lietuviškos 
mokyklos viliojami, kiek norėję vyresniųjų vaikų 
..vyrų" draugystės, jau ir keli mažesnieji kartu su anais 
plukome į tolima Bartininkų mokykla Ne be reikalo 
ji buvo žinoma nuo prieškarinių laiku. Ir dabar 
didžiulis klasės kambarys buvo pilnas įvairaus amžiaus 
vaikų. Kiek jų ten mokėsi, šimtas ir kiek daugiau, nė 
suskaityti nemėginau. Vien mūsų pirmoku buvo gal 
koks 50. 

(Bus daugiau) 

> 



DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. liepos mėn. 29 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
KALBĖJO 

K. MILKOVA1TIS 

„Laisvės Varpas" savo radijo 
programose plač;ai populiarina 
Vasario 16-sios gimnazija \ aka-
rų Vokietijoje, ragindamas ją 
visokeriopai remti. Jis dažnai 
perduoda įvairias žinias iš tos 
gimnazijos, skatina siųsti savo 
vaikus į ją ar bent finansiškai 
padėti j au . įsijungiant į 
vykdomą statybą ar mokinių 
išlaikymą. Ypač reikšmingi 
pasikalbėjimai su tos gimnazijos 
mokiniais, kaip D. Sužiedėlis ir 
kiti. Paskutiniu metu tos gim
nazijos reikalu kalbėjo Karolis 
Milkovaitis, Vasario 16-sios 
gimnazijai remti komiteto pir
mininkas iš Chicagos. Jo kalba 
buvo gerai paruošta, stipriai 
argumentuota, gražiai per
duota. Dabar metas tėvams 
pagalvoti apie savo vaikų 
siuntimą naujiems mokslo 
metams i tą vienintelę lietuvių 
gimnaziją laisvajame pasaulyje. 
Ji daugiausia gali tėvams 
padėti išauklėti savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje ir išmokyti 
lietuviškų daykų. O juk be to 
sunku išlikti sąmoningu ir 
veikliu l ietuviu svetimoje 
aplinkoje. 

MIRĖ 
ANTANAS KRIŠČIŪNAS 

Liepos 8 d. New England ligo
ninėje Bostone mirė Antanas 
Kriščiūnas, gimęs 1905 m. 
Marijampolės apskrityje. Ne
priklausomoje Lietuvoje jis buvo 
karininkas, o 1949 m. atvykęs 
į šį kraštą dirbo Raytheon 
bendrovėje Bostone. Liko žmona 
Veronika. pagal kilmę 
Adamonyte. sūnus Algimantas 
su šeima, sesuo, brolis ir kiti 
gimines. Velionis palaidotas 
liepos 11 d. Centerville 
kapinėse. Cape Code. At
sisveikinime su juo kalbas 
pasakė: LB-nės vardu Česlovas 
Mickūnas. Ramovėnų vardu 
Viktoras Kubil ius. ALIAS 
Bostono skyriaus vardu Jonas 
Čereška. lietuvių skautu vardu 
Vytautas Jurgėla. Laidotuvių 
dalyviai vietoje gėlių paaukojo 
mirusiojo atminimui 255 dol. 
Lietuvių Fondui. į kurį Antanas 
Krišč iūnas ir jo žmona 
Veronika anksčiau yra įnešę 
400 dol. 

PAMINĖJO DARIAUS IR 
GIRĖNO SKRYDĮ 

Liepos 19 d. laidoje ..Laisvės 
Varpas"" sumaniai paminėjo 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio per Atlanta 
54-riu metų sukakti. Programos 
vedėjas Petras Viščinis ryškino 
minti, kad lietuvių tautos nau
jųjų laikų istorija yra atremta 
į tyra patriotizmą ir neribotą 

pasiaukojimą, kuris stipriai 
reiškiasi ne tik tėvynėje, bet ir 
išeivijoje. Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas yra to patriotiz
mo ir pasiaukojimo pavyzdys. 
Jų skrydžio reikšmė glūdi tame. 
kad jie Lietuvos garbei skyrė 
savo gyvybių auką. aukštai 
iškeldami Lietuvą. kaip 
kraštą, kurio sūnūs siekia 
pasaulio pažangos. Nemažiau 
reikšminga tai, kad savo skry
džio organizavimu jie sukėlė ant 
kojų visą šio krašto lietuvių iš
eiviją, atkreipė jos akis į 
atstatytą Lietuvos valstybę, 
sustiprino saitus su tautos ka
mienu, savo tragišku žuvimu 
ragino visus dar labiau surem
ti pečius, kad lengviau būtų at
sispirti ateities pavojams. Į 
minėjimą dar įjungtas Emeriko 
Gailevičiaus kūr inys ,.Li-
tuanica'* ir reportažas, kaip 
Lietuva laukė didvyrių vai
ruojamos „Lituanicos". o vėliau 
liūdėjo dėl Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tragiško žuvimo. 
Tokį minėjimą ..Laisvės Var
pas" suruošia kasmet, iškel
damas vis naujus to skrydžio 
aspektus, aktualius šių dienų 
lietuvių tautos būklei krašte ir 
išeivijoje. 

P. V. 

SKAUTŲ VADOVO 
PAGERBIMAS 

Bostono amerikiečių skautų 
vadovybė kasmet parenka tais 
metais labiausiai pasižymėju
sius skautų vadovus ir jiems 
suruošia pagerbimą — vaka
rienę. Šiais metais pagerbimas 
įvyko gegužės 7 d. ir jo metu 
buvo išrinktas ir ps. Algis 
Adomkaitis. kaip labiausiai 
pasižymėjęs vilkiukų vadovas. 
Vakarienes metu Algis buvo 
pristatytas svečiams ir ap-
dovantoas skautiška statulėle 
su įrašu. Šiuo metu Algis 
Adomkaitis tikrai sumaniai va
dovauja . .Žalgirio" tunto 
vilkiukų draugovei, turinčiai 
net penkiolika vilkiukų. 

Pagerbime dalyvavo abiejų 
tuntų tuntininkai ir gražus 
būrelis Algio skautiško darbo 
bendradarbiu. 

k. n. 

LINKSMAVAKARIS IR 
CEPELINŲ VAKARIENĖ 

Atlanto rajono skautų sporto 
šventes metu. birželio 20 d., 
šeštadienio vakare. Lietuvių 
Piliečiu Draugijos patalpose So. 
Bostone sportininkams buvo su
ruoštas linksmavakaris. Šo
kiams grojo triukšmingas broliu 
Kezių orkestras iš New Yorko. 
Vakarą suruošė ..Perkūno" 
skautu vyčių būrelis ir jį 
pravedė Tadas ir Regina 
Kulbiai . Buvo vaišės ir 
laimėjimai. Vakaras su svečiais 

CLASSIFIED GUIDE 

Graži devyniasdešimtojo gimtadienio šventė. Iš kairės pirmoj eilėje: anūkai dr. Gedas M. Grinis. psich. 
dokt. Jolita Gudaitytė, dr. Asta Grinytė. Arūnas Gudaitis; antroj eilėje: Aldona Dulskienė. duktė Nijole 
Kentiene, jubilijantė Elena Grudzinskienė. duktė Eugenija Treimaniene, dukterėčia Irena Kilienė; 
trečioj eilėje: Vladas Kilius, dr. Gedas Grinis. duktė Rima Gudaitiene, duktė Aldona Grinienė, sūnėnas 
inž. Romas Dulskis. arch. Antanas Gudaitis. 

GRAŽI DEVYNIASDEŠIMTOJI 
GIMTADIENIO ŠVENTĖ 

1987 m. birželio 6 d. Marco sa
loje. Floridoj. O'Shay restorane 
buvo pagerbta Elena Grudzins
kienė 90-tOjo gimtadienio proga. 

Šią šventę surengė dukterys 
su šeimomis: Eugenija Treima
niene. su kuria ji dabar gyvena 
St. Petersburge. Fl., Nijolė ir 
Valentinas Kentai iš Valencijos. 
Ca.. Aldona ir dr. Gedas Griniai 
iš St. Petersburg Beach. Fl., ir 
Rima ir archit. Antanas Gudai
čiai iš New Yorko. Dalyvavo ir 
anūkai dr. Gedas M. Grinis iš 
Chicagos. dr. Asta Grinytė iš St. 
Petersburgo. psich. dokt. Jolita 
Gudaitytė iš New Yorko ir Arū
nas Gudaitis iš Washington, D. 
C. Taip pat dalyvavo gimi
naičiai inž. Romas ir Aldona 
Dulskiai iš Cocoa Beach, Fl.. ir 
Vladas ir Irena Kiliai iš New 
Yorko. 

Po iškilmingų pietų visi susi
rinko į Regency klubą tęsti 
šventę. Buvo perskaityti svei
kinimai su gražiais linkėjimais 

sportininkais gražiai praėjo. 
Tuo pačiu metu klubo 

valgykloje pirmą karta Bostone 
buvo suruošta cepelinų vaka
rienė. Buvo galima valgyti 
cepelinų „iki valiai"'. Vyriausia 
šeimininkė buvo Ona Merkienė 
ir jai padėjo Plevokienė. Sta-
rinskienė. Kiliulienė bei Nor
ma ir Zytė Snipienės. Maistą 
padavinėjo abu tuntininkai — 
v.s. Laima Kiliulienė ir ps. 
Vytautas Jurgėla.Rezervacijas 
ir patarnavimą tvarkė Česlovas 
Kiliulis. Valgyklos vedėjas 
Jonas Stankus iškepė tortus, o 
kavą davė nemokamai. Sporti
ninkai buvo patenkinti linksmu 
vakaru, o ju tėvai ir kiti svečiai 

cepelinu vakariene. 
k.n. 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.00000 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 VVEST 6 9 t h STREET 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR1DGEV1EVV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

5 9 3 - 9 4 0 0 

iš prezidento R. Ronald ir Nan-
cy Reagan, giminių iš Lietuvos, 
dr. Kazio ir Dalios Bobelių, A. 
ir dr. E. Milių. prof. dr. B. Cipli-
jauskaitės, anūkės menininkės 
Rimos Kentaitės, švogerio ma
joro Juozo ir Viktorijos Gruo
džių, inž. Romo ir Rūtos Gruo
džių, inž. Juozo ir Danos No
reikų ir sūnėno Vytauto ir Ele
nos Dalangauskų ir k i tų 
artimųjų. 

Ta proga Jubilijatė buvo apdo
vanota gražiomis dovanomis ir 
gėlėmis. 

Elena Grudzinskienė yra ži
noma menininkė. Ji tapo gėles, 
vaizdus ir ypač mėgsta tapyti 
lietuviškas alyvas. Daro skulp
tūras iš kriauklių , vazas, 
paveikslus, lėkštes ir staliukus 
mozaikos technika. Yra su
ruošus individualių parodų ir 
dalyvavusi grupinėse. Jos darbų 
galima rasti per visą Ameriką. 
Ji priklauso L.D.K. Birutės dr-
jai, Lietuvos Dukterims, Lietu
vių Bendruomenei, St. Peters
burgo Lietuvių klubui, mėgsta 
skaityti knygas ir spaudą ir do
misi pasaulio įvykiais. 

Jos vyras pulk. Vladas Grud-
zinskas buvo 1944 m. nacių įka
lintas Stutthofo koncentracijos 
lageryje. Po karo atsidūrė Lie
tuvoje ir tik po 20 metų galėjo 
atvažiuoti pas šeimą. Deja, at
važiavo jau palaužta sveikata. 
Po dvejų metų mirė ir yra palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse 
Chicagoje. 

Elena Grudz insk ienė at
vykusi į šį kraštą turėjo nelen
gvą įsikūrimą. Tačiau jos ryžtas 
ir energija paskatino visas du
kras baigti aukštuosius mok

slus, sukurti gražias šeimas. Jos 
ypatingas džiaugsmas yra ją ne
paprastai mylintys gabūs ir 
aukštųjų mokslų pasiekę 
anūkai. 

Jubiliatė, dėkodama už su
ruoštą šventę, dovanas ir sveiki
nimus, savo gražioje ir jautrioje 
kalboje prisiminė savo praeitą 
kelią ir su viltimi bei Dievo pa
laima žvelgė į ateitį. 

Jubiliatei Imkime dar daug 
sveikų ir kūrybingų metų! 

Dalyvis 

P A D Ė K A 
Man rimtai susirgus, buvau 

paguldytas į ligoninę ir turėjau 
dvi sunkias operacijas. 

Grįžęs ) namus, pamažu sveik
damas, noriu padėkoti visiems, 
kurie lankė ligoninėje, namuo
se, meldėsi už mano sveikatą, 
kur ie s iun tė sveikinimus, 
laiškus, kurie bent kokią pa
galbą suteikė mano ligos metu. 
Visiems aš esu labai dėkingas. 

Didžiausia padėka priklauso 
gailestingai seseriai Elenai 
Lukienei, Viktorijai Dėdinienei 
ir mano seseriai Marijai. 

Taip pat dėkoju už religines 
apeigas, suteiktas man Šv. 
Teresės klebonui Francis Szczy-
katowic. kun. Leonardui Mus-
teikiui ir kun. Antanui Rač
kauskui, kuris mane dažnai 
ligoje lankė. 

Liga dar nepilnai praėjus, tat 
jūsų maldos ir toliau pageidau
jamos. 

Su pagarba. 
Kun. Antanas Kardas 

f\į<3 midlcind Padarai 
mKKĖKtr Savinas and Loan Association 

LENDER 

PIRMĄ KARTĄ - PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!! 

Pirmą kartą mūsų keliautoja, galės lankytis Lietuvoje 15 dienu. Tokią 
<elionę šiemet organizuoja AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU. 
Rengiame šią kelionę ruden(. spal.o 1 dieną, kada pigesnes bilietų 
kamos. nekarštas, patogus oras. veikia visi Lietuvos teatrai, aktyvus 
Lietuviškas kultūrinis gyvenimas. 

Nuo šių metų. Amerikos Lietuviai gali lankytis Vilniuje. Kaune. 
Klaipėdoje. Palangoj. Panevėžyje. Keliaujantiems su šia grupe. 
taip pet bus galimybe aplankyti gimtas vietas. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
Lietuvą au daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažysta 

kaip rimtus ir patikimus kelionių organizatorius. Tokią jdomią kelionę 
Į Lietuvą jums siūlome ir ŠĮ kartą. 
15 DIENŲ GRUPĖ [ LIETUVĄ IŠVYKSTA ~ SPALIO 1 lkM9 
MARŠRUTAS. Maskva 1 — Lietuva 15 — Maskva 1 
iš Chicagos $1.820 — New Yorko $1.720. Vietos kelionei ribotos! 
Del daugiau Informacijos prašom kreiptis Į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. W«*tern Av«. 

Chlcago, IL 60643 
T«l. (312)238-9787 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
— B 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u^ 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

rg 
«3 Mis. KOMPIUTERIŲ 

pagalba galite PIRKTI ar PAR
DUOTI NAMĄ mieste ir priemies
čiuose Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX - INSURANCE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai, 
Vytautas Taras 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR RENT 

Išnuomoiamas 4 kamb. butas vyresnio 
amžiaus asmenims Marquette Parko 
apylinkėje. Skambinti 

434-4440 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ••' 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se Ypač Lemonte ir Homer Tovvnsrnp 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūp ns geriausias sąlygas" 

Linas Gylys 
Algis Ueponis 

G. Petras Liepoms 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
Neapmokamai jkainuoiam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

4 6 0 0 8 8 0 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio į tai. kad 
Albino Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 

kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eilės, bet įcentriniu lodu. jungiančiu tolimus 
ir artimus įvykius į idėjinius centrus. 

Dažnas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
Čia valkata pašoko, visas raudonas iš apmaudo, ir. biauriai 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Pultinevičiaus 
senelis lazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to, nutvėręs lenkpa-
laiki už apikaklės, vienu spyriu Į sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti šaltbarščių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam. tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė. 
Tačiau jie klydo. 

Ne be reikalo kun. Stasys Yla skaitydavo pirmąją 
..Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigėrėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti. Ši pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma. L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą laidą. 

Lietuviškos knygos klubas siūlo lietuviškos 
literatūros vertintojams visas tris Baranausko trilogi
jos dalis už 12 dolerių su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti ,,Draugo" adresu. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

K- k. m 

'--J 
Knygos antrinis pavadinimas: ..The World's Best Russian 

(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos ,.Posėdis" pragare ir ,.Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m nepavykusi pabėgimą Į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakteri 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kama su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
454S W. 63rd St. 
Chlcago, III. 60629 

m 

* 



NUOSTABUS REGINYS SAULĖJE 
Birželio 24 d. piligriminėje ke

lionėje Medjugoroje, besiiriant 
iki Apreiškimo kalno gerokai 
ėmiau pavargti. Tad į pačius 
kryžių kalnus nebekopiau. Dar 
keletas pavargusiųjų nutarėme 
grįžti į kaimelį, kur naujai pa
statytoje bažnyčioje 6 valandą 
vakaro turi prasidėti specialios 
maldininkų pamaldos. Keturie
se su taksi netrukus pasiekėme 
bažnyčią. Čia jau buvo susi
telkusios didelės minios žmonių. 

Apžiūrėjau bažnyčią. Kukli, 
bet erdvi, talpinanti iki 2000 
žmonių. Nematyti šventųjų pa
veikslų, tik kuklus altorius ir 
kryžiaus kelių replikos. 
Bažnyčioje garsiai meldžiamasi 
kroatų kalba. Didelė spūstis ir 
tvanku. Tad nerizikavau 
bažnyčioje ilgiau pasilikti. 
Mūsų lietuvių penketukas 
susimetėme prie bažnyčios 
esančime parkelyje, kur radome 
suolelį ir pavėsį pasislėpti nuo 
saulės spindėjimo. 

Pamaldos įspūdingos. Garsiai, 
vienam dvasiškiui vadovaujant, 
kalbamas rožinis visos penkios 
dalys. Kalbama, atrodė, kroatiš
kai , tačiau Sveika Mariją 
antrąją dalį minia atsakydavo 
savomis kalbomis. Mes atsaky
davome garsiai lietuviškai. Po 
kiekvienos rožinio paslapties 
buvo visų giedama Ave, Ave 
Marija, Veni Creator ar dar 
kitos giesmės lotyniškai. Ir tai 
nuostabiai gražiai skambėjo ne 
tik artumoje, bet ir plačiose 
apylinkėse, nes veikia garsin
tuvų sistema. 

Po to buvo giedama litanija 
lotyniškai. Atsakinėjo visa 
minia taip pat garsiai. Ir po 
kurio laiko staiga ėmė keistis 
oras. Tarytum rodėsi prie
blanda, lengvutė, melsva. Tuo 
pačiu metu iš parkelio plačia 
srove ėmė veržtis minia arčiau 
prie bažnyčios, didelėn aikštėn. 
Keista, kur skuba tie žmonės 
maldos metu. Net pajuokavau 
savo kaimynam, sakydamas 
bene vėl gaudo kokį vagį ar kas 
nors susimušė. Tai, žinoma, 
juokavau, bet tuo pačiu ėmiau 

, domėtis, kasgi ten vyksta. 
• Mudu su Matilda Marcinkiene 

pakilome nuo suolelio ir atvy
kome į aikštę arčiau bažnyčios. 
Pastebėjau, kad minios žmonių 
rankomis akis prisidengę žiūri 
į saulę. Aplinkui suklupę jaunos 
mergaitės, berniukai, vyrai ir 
moterys, rankas pamaldžiai 
sudėję, aukštyn pakėlę, net aša
rodami meldžiasi ir žiūri taip 
pat į saulę. Daugelio rankose 
rožiniai. Žvelgiu ir aš į saulę. Ir 
čia štai nuostabi akimirka. Į 
saulę žiūriu paprastais akiniais 
ir galiu į ją žiūrėti taip. kaip į 
elektros lemputę. 

JURGIS JANUŠAITIS 

mingai judančios. Tuo pačiu 
metu lyg iš pakalnės tame švie
sos spindesyje kyla siluetas; pir
miausia pasirodo t a r y t u m 
vienuolės apdaro galva, vėliau 
kyla, didėja ir šis siluetas artėja 
ir pagaliau sustoja. Siluetas 
panašus į moters apdarą, lyg 
būtų senoviškos vienuolės arba 
Marijos apsukta statula. 

Staiga vėl didelė šviesa, 
nušvinta visas dangus, po 
akimirkos vėl m a t a u t ik 
monstranciją, tą pačią, o ostijos 
vietoje šviesą, kurioje vėl žais
mingai žaidė tos figūrėlės. Po 
šios akimirkos tarytum ėmė 
vargti akys. Stebėjimą nu
traukiau. Šalia stovinti moteris 
ėmė šaukti; žiūrėk, žiūrėk, foto
grafuok ir rodė į saulę . 
Bandžiau fotografuoti. Per apa
rato langelį dar mačiau tuos 
pačius ženklus, bet nuotrauka 
neišėjo. Šio regėjimo metu 
nutilo bažnyčioje ir lauke 
minios giedotos litanijos posmai. 
Visiška tyla. Tolokai lauke ma
tėsi stebėjimo ar filmavimo sto
tis, sekusi saulės kaitą. 

Negalėčiau žodžiais išreikšti 
to meto savijautos. Tik 
šiurpuliai nubėgo kūnu, kažkas 
keisto atsitiko ir mano vidi
niame pasaulyje. To išsakyti 
negalėčiau. Reikia pačiam per
gyventi. Šalia manęs stovėjusi 
Matilda Marcinkienė sakė, kad 
mačiusi kažką saulėje keičian
tis, bet ėmusi ašaroti ir to vyks
mo stebėti negalėjo. 

Daug kam tuojau tą įvykį 
papasakojau. Papasakojau ir 
savo grupės žmonėms, tuojau 
sutiktiems po įvykio miestelyje. 
Dalis mūsų piligrimų tuo metu 

meldėsi Apsireiškimo kalne, o 
keletas bandė surasti jaunuo
lius, kuriems pasirodo Marija. 
Jie tokio reiškinio nematę. 

Po kelių dienų atvykome į 
Romą. Sėdime popiežiaus au
diencijos salėje, l aukdami 
popiežiaus pasirodymo. Staiga 
mane šaukia dr. Petras Kisie
l ius , sėdėjęs kiek atokiau 
kitame suole nuo manęs. Jis 
sako, Janušaiti , štai, viena 
ponia iš Melbourno pasakoja tą 
patį, ką tu esi matęs. Ji panašiai 
matė reiškinius, tik, atrodo, 
kitą dieną. Bet labai panašiai 
pasakojo apie įvykį, kaip ir aš. 
Skaičiau vėliau knygoje, kurioje 
pasakoja tie jaunuoliai tardy
tojams, kad jie yra matę 
panašių reiškinių, tik jiems 
pasirodė Marija su kūdikėliu. 
Aš nei veido, nei rankų, nei kojų 
nemačiau. Tik vien siluetą. 

Liepos 13 d. mūsų vietinis 
d i en ra š t i s įsidėjo vienos 
amerikietės pasakojimą apie 
regėjimus šioje vietoje. Ji mačiu
si ir tubernakulą ir kitus reiš
k in ius . Mano pasakojimu 
galima tikėti ar ne. Galima iš jo 
tyčiotis, juokauti. Tai kiekvieno 
privilegija. Man gi buvo nuosta
bi akimirka, greičiausia nie
kada nepasikartosianti. Ne
vertas esu stebuklų, nelaikau, 
kad mačiau stebuklą, t ik 
nuoširdžiai papasakojau tą savo 
nepaprastą pergyvenimą. Ma
nau, kad ir tie tūkstančiai 
žmonių, drauge su manimi ste
bėjusių saulę, taip pat bus matę 
nuostabių dalykų. 

Nuostabu, kad komunistinėje 
šalyje vis tiek toleruojami tokie 
dalykai. Nuo kalnų šviečia 
kryžiai , rodantys ir tvir tą 
žmonijos tikėjimą Kristumi. 

Mielai 

A.tA. 
ONAI PETRULIONYTEI 

MUŠKETIENEI 
Argentinoje mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui 
LEONUI, dukrai VIOLETAI PAČKAUSKIENEI ir 
sūnui RIČARDUI su šeimomis. Liūdime kartu su 
jumis. 

Leokadija ir Stasys, Roma ir Algis, 
Margo ir Jaunutis Pačkauskai 

Danutė ir Arthur Vitagliano 

Brangiai motinai 

A.tA. 
VAITKEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, jos sūnui dr. VAINUČIUI VAIT
KEVIČIUI ir šeimai Lietuvoje reiškiame giliausią 
užuojautą ir kar tu liūdime. 

Niola ir Algimantas Čerekai 

Žurn. Jurgis Janulaitis, „Draugo*' 
korespondentas. 

Staiga saulės vietoje pasirodo 
didelė monstrancija su ži
bančiais ilgais spinduliais. Os
tijos vietoje didelė, skaidri švie
sa. Joje žaismingai žaidžia 
didesnės ir mažesnės figūrėlės, 
labai panašios į mažyčius 
angeliukus, matytus bažny
čiose, lubų skliautuose. Aš juos 
pavadinau maži dievukai. Tik 
staiga vėl nušvinta didelė švie
sa visas dangus ir atrodo net 
žemė. Po to staiga matau tik 
didelį, labai šviesų mėnulį, nuo 
kurio į šalis eina tamsėjantys 
šešėliai. Jokio spindėjimo, pana
šaus į saulę. Ir šiame mėnulyje 
vėl pasirodo tie patys angeliu
kai, mažvtės būtybės, žais-

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei 

A.tA. 
NATALIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, jos vyrą ANTANĄ SANTARĄ ir dukterį 
DALIĄ su šeima nuoširdžiausiai užjaučiame ir kar
tu su jais liūdime. 

Alicija ir Alfredas Mikučauskai su šeima 
Stasė ir Petras Miliauskai 

Sofija ir Stasys Vaškiai 

A.tA. 
VLADUI CIVINSKUI 

mirus, jo žmoną URŠULE, dukras BEATRIČĘ ir 
KRISTINĄ, sūnų HENRIKĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Eugenija Strungienė ir sūnus 
Jonas Strungys 

A.tA. 
AGR. NATALIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, liūdinčius vyrą ANTANĄ, dukterį DALIĄ su 
vyru WILLIAM, anūkus. KĘSTUTĮ, VYTAUTĄ, 
JAMES, DANIEL ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir liūdi. 

Lietuvių Agronomų s-ga Čikagoje 

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. liepos mėn. 29 d. 

A.tA. 
NATALIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, jos vyrui agronomui ANTANUI ŠANTARUI, 
dukrai DALIAI MARDON su šeima ir kitiems arti-
siems reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Sofija ir Norman Burstein 

A.tA. 
Kun. LEONAS ČESLOVAS 
OLŠAUSKAS, O. PRAEM. 

Gimęs Marijampolėje Lietuvoje. 
Staigiai mirė 1987 m. liepos 21 d. 
Po laidotuvių apeigų Sv. Marijos Prisikėlimo 

bažnyčioje, Coal City, IL buvo palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse liepos 24 d. 

Kun. Leono liūdi jo parapijos nariai, sesuo Roma 
Mildažienė. jos vyras Jonas, šeimos nariai Juozas ir 
Paulius Ivanauskai, Irena ir Romas Senkevičiai, giminės 
ir kiti artimieji. 

Lietuvos Valstybės Teatro Baleto Artistui, nuo 
senų laikų mūsų geram bičiuliui 

a.a. SIMUI VELBASIUI 
iškeliavus į amžinybę, jo žmonai, operos sol. ALEI 
KALVAITYTEI-VELBASIENEI ir kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Sofija ir Norman Burs te in 

A.tA. 
NATALIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, buvusiam Lietuvių Fon
do valdybos ir kontrolės komisijos nariui, ir visai 
šeimai gilią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ FONDO vadovybė 

A.tA. 
AGR. SALOMĖJAI JANULAITIENEI 
mirus, jos vyrui VYTAUTUI ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Niola ir Algimantas Čerekai 
Zibuntas Mikšys 

A.tA. 
AGR. SALOMĖJAI JANULAITIENEI 
mirus, didžiam liūdesy likusius vyrą VYTAUTĄ, 
sūnų MINDAUGĄ su žmona CAROL, anūkus VIC-
TORIA, MICHAEL, CASEY, MARCUS. KATHY, se
seris BRONE MISELIENE, DANUTE RICHTER su 
šeimomis ir kitus gimines Amerikoje ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

Lietuvių Agronomų s-ga Čikagoje 

A.tA. 
SALOMĖJAI JANULAITIENEI 

mirus, jos vyrą VYTAUTĄ, sūnų MINDAUGĄ su 
šeima ir seseris bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučia
me ir kar tu liūdime. 

Vet. dr. Stasys Jankauskas 
Vaidilutė ir Dennis Trimakai 

Angelai nuskynė gražios sielos gėlelę, 
Dievulis pasiėmė savo globon 

A.tA. 
STAFANIJĄ BARKIENĘ 

Išsiskyrimą skaudžiai išgyvenančius ir liūdinčius, 
vyrą JUOZĄ, sūnų VYTAUTĄ su šeima, mamytę 
ONĄ JOMANTIENE, brolius ALGĮ ir PRANĄ šir
dingai užjaučiame ir dalinamės jausmais. 

Kun. Mykolas Kirkilas 
Rūta Arbienė 
Balys Klovas 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Julija ir Charles Bubinai 
Vanda ir Gediminas Balukai 
Anna ir Balys Erslovai 
Marytė ir Bronius Gaižučiai 
Janina ir Sigitas Griunvaldai 
Teodora ir Alfonsas Ilekiai 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Ieva ir Vytautas Kasniūnai 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Jonė ir Juozas Meškauskai 
Zota ir Gediminas Mickevičiai 
Alfa Mikulėnas 
Leonas Nekus 
Dana ir Juozas Noreikos 
Dana ir Henrikas Navickai 
Pranė ir Julius Pakalkos 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Tony ir Kęstutis Pociai 
Kazimieras Račiūnas 
Ramunė ir Jonas Račkauskai 
Ella ir Valerijonas Radžiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Antanina ir Klemensas Stravinskai 
Irena ir Leonas Valiuliai 
Natalija ir Jonas Vazneliai 
Marija Vilutienė 

Beverly Shores, Ind. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-31 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. ")()th A v.. Cicero 
Telefonas — 803-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h u e s t H w y . - Te l . 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i e e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s — 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. liepos mėn. 29 d. 

x ..Draugo" pokylis bus 
rugsėjo 27 d., sekmadienį. 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. Evergreen Parke. Jau da
bar renginių komitetas rūpinasi 
bilietų platinimu. Užsakomos 
vietos, imant visą stalą arba pa
vieniui, taip pat susidarant 
draugų būrį. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas su žmona šį sekmadienį at
vyksta į Beverly Shores ir daly
vaus ..Dirvai" paremti geguži
nėje, kuri bus Elenos ir 
Kazimiero Pocių sodyboje įvyks
tančioje gegužinėje. 

x Sofija Džiugienė, Chicago, 
111.. kuri jau daug metų dirba 
The Office of the Medical Ex-
aminer County of Cook. išvyko 
vienai savaitei į 24-tą tarptau
tinį asociacijos Forensic Toxi-
cologist suvažiavimą, kuris 
vyksta Banff. Alberta. Kanadoj. 
Ta proga numato aplankyti ir 
žymesnes vietoves. 

x Rūta Siedebergienė, 
mirus vyrui, padovanojo inž. 
Kazimierui Pociui paveikslą, 
kuris bus atiduotas laimėji
mams. Jos vyras švedas ši pa
veikslą gavo iš senelių ir spė
jama, kad yra 100-150 metų 
senumo. Paveikslas atiteks 
laimingajam šį sekmadieni 
įvykstančioje spaudai remti 
gegužinėje Beverly Shores. 

x Birutė Ciplijauskaitė 
Santaros-Šviesos trisdešimt 
ketvirtame suvažiavime Tabor 
Farmoj, Sodus. Mich.. rugsėjo 
10-13 d. skaitys paskaitą ..Tau
tinis sąmoningumas ir uni
versali estetika XX amžiaus 
pradžios Lietuvoje". 

x Kun. Jonas Velutis, 
Chicago. 111.. Ed. Vengianskas. 
Lakeside. Mich.. K. Šidlauskas. 
Roslindale. Mass.. A. Šimkus. 
Santa Monica. Cal., Povilas 
Plikšnys. Boston. Mass.. Sophia 
Ląstas. Grand Rapids. Mich.. V. 
Valaitis. Chicago. 111. Jonas 
Dapkus. Hartford. Conn.. Alice 
Tamulis. Mount Olive. 111.. A. 
Gedmintas. St. Petersburg. Fla.. 
N. V. Udrys. Birmingham. 
Mich.. atsiuntė po 10 dol. auką 
ir kartu grąžino laimėjimų šak
neles. Nuoširdus ačiū. 

x Ona Mieželienė, Sun City. 
Arz.. Juozas Lukas. Grand 
Rapids. Mich.. N. Šumskienė. 
Chicago. 111.. Joseph Yurkus. 
Rochester. N.Y., M. Mar
kevičius. Omaha. N'ebraska. 
kiekvienas atsiuntė po 25 dol. 
auką ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Nuoširdus ačiū. 

x Dail. Janina Marks, Chi
cago. 111.. Petras Uginčius, 
Fredericksburg. Va., gražino 
laimėjimu šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 25 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2M9 W 65 St., ChiCigo, IL 6062<< 
Tel - 776-5162 

14*00 S Bell Rd . lcxkport. 1L h0441 
Tel. 460-4866 

Valandos pagal susitarimą 

x ..Margučio" radijo ve
dėjas Petras Petrutis praneša, 
kad iki liepos 27 d. paskelbtam 
konkursui parašyti solo dainą, 
pasinaudojant lietuvių poetų 
kūriniais, buvo gautos šešios 
dainos, kurios buvo persiųstos 
vertinimo komisijai. Komisiją 
sudaro Petras Armonas. Danu
tė Liaugminiene ir Algis 
Šimkus. Konkursui skirtas dai
nas prašoma siųsti iki š.m. 
rugpjūčio 15 d. šiuo adresu: 
Margutis. 2615 VV. 71 Street. 
Chicago, IL 60629. Skiriamos 
trys premijos: 1 — 400. 2 — 300. 
3 - 200 dol. 

x Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių gydytojų sąjungos 
suvažiavimas bus rugsėjo 5-6 
dienomis Hyatt Oak Brook vieš
butyje. 1909 Spring Rd.. Oak 
Brook. 111. 60521. 

x ..Evangelijos šviesa", 
evangelikų trimėnesinis 
krikščioniškos minties leidinys. 
Atsakomasis redaktorius kun. 
Kostas Burbulys Chicagoje. 
Leidinys nedidelio formato, 
pažymėtas 1987 m. vasara. 

x JAV LB Kultūros taryba 
š.m. lapkričio 7 d. Jaunimo cent
re Chicagoje šaukia JAV ir Ka
nados scenos darbuotojų pasi
tarimą. Kviečiami dalyvauti 
veikiančiu ir anksčiau veikusių 
teatrų bei sambūrių atstovai. 
Šis pasitarimas yra praėjusiais 
metais surengto VII Teatro fes
tivalio išdava. Šiuo reikalu 
vėliau bus paskelbta platesnė 
informacija. 

x Norman Burštein, vienin
telis lietuvių moteriškų kailių 
geriausios kokybes ..Burštein 
Furs" krautuvės savininkas. 
..Draugo** skaitytojas, rėmėjas, 
paėmė visą 10 asmenų stalą į 
..Draugo" banketą, kuris bus 
sekmadienį, rugsėjo 27 d.. 
Martiniąue salėje Evergreen 
Park. 111. ..Burštein Furs"' yra 
679 No. Michigan Ave., antram 
aukšte. įėjimas iš Huron St.. tel. 
263-5826. 

x J. Kiaušas, Harrison. N.J.. 
Elena Dryža. Chicago. 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
16 dol. auka. Cezaris Surdokas. 
Baltimore. Md.. — 11 dol. Labai 
dėkojame. 

x Žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas. Beverly Shores. 
Ind.. mūsų bendradarbis. A. M. 
Valaitis, Evanston. 111.. A. Su-
šinskas. Cleveland. Ohio, Juo
zas Kazlauskas. \Vaterbury. 
Conn.. J. Deckeris. Cicero. 111.. 
Tadas Bauža. Kenosha. VVisc. 
P. Ramas. Hickory Hills. 111.. V. 
Rastonis, Marstons Mills, 
Mass.. Irene Ulpa, Dorchester, 
Mass.. A. Gailiušis, Phila-
delphia. Pa., C. Yodelis, Home-
wood. 111.. grąžindami laimėji
mų šakneles, kiekvienas paau
kojo po 10 dol. Labai dėkojame. 

x Pas „Dukreles" visada 
maloni nuotaika! Jų ruošiama 
gegužinė Marąuette Parke — šį 
sekmadienį. 12 vai. Išalkę ir 
ištroškę bus nuoširdžiai vaiši
nami. Atvykę paremsite Lie
tuvos Dukterų labdaros darbus. 
Draugijos namuose kasdien 

priimami fantai 
šuliniui"". Visi 

x Mykolas ir Amalija Ja-
gučiai iš Ormond Beach, Fla.. 
grąžino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 10 dol. auką su prierašu; 
,,Jums linkime daug ištvermės 
ir sėkmės visuose Jūsų dar
buose". Ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Adolfas Baliunas, Ona 
Nakienė, Benediktas Lungys. 
Liuda Germaniene, Irene Jonu-
šys ir daug kitų ..Draugo" nuo
širdžių rėmėjų, padovanojo 
..Draugo" gegužinės laimėji
mams labai vertingų dovanų, 

x Jonas Milišauskas, Ke
nosha, Wisc. V. M. Šernas, 
Watsonville. Cal.. Felix Kriščiū
nas, OTallon. 111.. Albina K. 
Lipčius. Putnam, Conn., kiek
vienas grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka dien
raščiui. Labai dėkojame. 

x Stasys Žvirblys, Ha-
milton. Kanada, pratęsė pre
numeratą, pridėjo 5 dol. už 
kalendorių ir 11 dol. už 
laimėjimų bilietėlius. 
Dėkojame. 

x Juozas Malskis, Sault Ste. 
Marie, Ont.. Kanada, pratęsė 
..Draugo" prenumeratą viene
riems metams, grąžino laimėji
mų šakneles ir pridėjo 12 dol. B. 
Badikonis, Windsor. Ont., 
Kanada, grąžindamas šakneles, 
paaukojo 7 dol. Ačiū. 

x Henry Česnauskas, 
Alexandria. Va., grąžino 
laimėjimų šakneles su 26 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x VValter Žilinskas iš 
Treasure Island. Fla., atsiuntė 
rašinį ir dar pridėjo 20 dol. dien
raščio paramai Labai 
dėkojame. 

x Tadas Jurcys, Palos Hills, 
111., D. Sophie Smith, Wichita. 
Kansas, F. Kamantauskas, Nor-
wood. Mass., pratęsė ,,Draugo" 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

i K ŽVAIGŽDUTE 
* ^« ** 4 Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrim 

Redaguoja J Placas. 
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Medžiagą siųsti: 3206 W 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 
65th Place, Chicago, IL 60629 

Joną Minelga 

KREGŽDĖ 

Vyt-vyt-vyt! 
Niekam krežgdės nepavyt. 
Kol tarnauja man sparnai, 
Pūskit ūsan katinai. 

Vyt-vyt-vyt! 
Nesijuoki, Danguolyt, 
Kad saulelę pamilau, 
Rytą sveikint jos kilau. 

Vyt-vyt-vyt! 
Žalios lankos tau, karvyt. 
Man — mėlynė lig dangaus, 
Nieks ten kregždės nesugaus. 

DARIUS IR GIRĖNAS 

Prieš 54 metus du jauni lie
tuviai lakūnai išskrido iš 
Amerikos į Lietuvą. Kelionė 
buvo sunki, nes tų laikų lėktu
vai nebuvo tokie geri, kaip 
šiandien. Savo drąsa ir suge
bėjimu perskrido Atlanto 
vandenyną. Būtų nusileidę 
Kauno aerodrome, jei priešai 
nebūtų pašovę jų lėktuvo. 

Jie gimė ir augo Lietuvoje. 
Mokslus ėjo Amerikoje. Jie buvo 
geri Amerikos piliečiai ir nuo
širdūs lietuviai. Liepos 17 d. yra 
jų mirties diena. Kas nori pa
gerbti savo didvyrius, tas turi 
sekti jų pavyzdžiu. Kiekvienas 
jaunuolis, jaunuolė turėtų pa
galvoti daugiau apie savo kilmę, 
tėvelių bei senelių kraštą, prisi
minti garbingą istoriją, didvy
rius. Turėtų susimąstyti ir 
pasukti savo gyvenimo vairą 
tautine linkme. Didvyriais ne 
visi gali būti, bet didvyrius pa
gerbti ir pasisavinti iš jų gyve
nimo gražių idėjų kiekvienas 
gali. Tegul liepos mėnuo būna 
jūsų naujos krypties rodyklė. 

Redaktorius 

10-2 vai. 
..laimės 
kviečiami! 

(sk. 

x Muz. Faustas Strolia, 
Oak Forest, 111.. Irena ir Rytas 
Kleizai, Woodridge, 111., V. M. 
Matuzas. La Grange, 111., Ona 
Baliūnienė, Menahawkin, N. J., 
M. Karaška, V. Kalasiūnas. 
Springfield, N. J.. Stasys Berna
tavičius, Cicero. 111., Julia 
Vailokaitis. Beverly Shores, 
Ind.. Hedvvig Kontrimas. Mis-
sion Viejo, Cal.. O. Audėnas, 
Wilsonville, Oregon, A. 
Poderienė. Southfield. Mich.. 
Riškus. Palatine. 111.. Z. Žibutis. 
Cicero. 111., atsiuntė aukų po 10 
dol. ir grąžino laimėjimų šak
neles. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Irene Jasys, Colum-
bus. Ohio, dr. I. G. Kyras. River- tytume knygą. 
side. 111., dr. Antanas Razma, pertrauka 
Palos Park. 111., dr. A. L. 
Čepulis, Willoughby Hills, 
Ohio. grąžindami laimėjimų 
šakneles, pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Kun. Alf. Babonas, 
Detroit. Mich.. kun. Kęstutis 
Balčys. Amsterdam. N.Y., kun. 
dr. K. Trimakas. Westchester. 
111.. kun. Peter Katauskas. Be
verly Shores, Ind., kun. Algir
das Olšauskas, Los Angeles. 
Cal.. kun. Anthony Naujokas, 
Columbus, Ohio. grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka Labai dėkojame. Kun. 
Naujokas dar pridėjo ir prie
rašą, kad ..Draugo" pristatymas 

JEIGU BŪČIAU 
LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 

MOKYTOJAS 

Aš mokyčiau vaikus rašyti 
diktantą. Po to būtų ilgoji per
trauka. Po pertraukos skai-

Ir vėl ilga 

Paulius Vizgirdas 

Aš paruoščiau daugiau šokių, 
dainavimo pamokų ir diktanto 
rašymo... 

Andrius Pupius 

Aš mokyčiau apie Dievą, 
lietuviškus papročius, abėcėlę, 
kaip skaityti ir rašyti knygas... 

Vida Žemaitytė 

Aš būčiau juokingas, kaip 
juokdarys... 

Romas Kudirka 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

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

Hinsdale, 11.60521 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimu namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x KASOS naujoji ištaiga, 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, tel. 598-1333 veikia: pirm. 
12-7. ket. 3-7. penkt. 12-7. šešt. 
9-1. Antradieniais ii trečia
dieniais uždaryta. Kasoje 
sumažinti automobilių pirkimo 
paskolų nuošimčiai. Dabar tik 
9.5%. 

(sk.) 

labai nereguliarus, prašo prįebalsius... 

Aš mokyčiau vaikus lietuviš
kai kalbėti, rašyti, skaityti. Iš
mokyčiau visus balsius ir 

administracijos į tai atkreipti 
dėmesį. 

x Izabelė Sinkevičiūtė, 
..Marginiai", savininkė. Chi
cago. 111.. M. Jasiulevičius, Ci
cero. 111., Vincas Akelaitis, Cle
veland. Ohio. Antanas Ba-
jerčius. Dearborn Hts., Mich., 
George Petkus. Glendale, Cal., 
B. Semaška, New Britain, 
Conn., Charles S. Feeney. 
VVestminster, Cal., Prane Oza-
las, Woodhaven. N.Y., I. Anta
naitis. Toronto, Kanada, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
Labai dėkojame. 

GW**° «**U«E 

Piešė Nida Tijūnėlytė, Dariaus Girėno 8 sk. mokinė. 

VASARA 

Prie mano lango 
Gėlytės žydi — 
Tai vasarėlė graži. 
Čia jųrginėliai, 
Ten radastėlės 
Ir balta rožytė kvapi. 
O kas ten tupi 
Po tuo medžiu? 
Tai katinėlis 
Tas mano murkius. 
Tupėdamas stebi mane 
Po žaliuoju lapeliu. 

William Linas, 
Marąuette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys 

Paulius Kašelionis 

Aš neduočiau namų darbų. 
Aš leisčiau mokiniam daugiau 
žaisti. 

Rimas Avižienis 

Aš diktuočiau kasdien diktan
tą, kad mokiniai išmoktų gerai 
rašyti. Duočiau tik vieną per
trauką, kad negalėtų per daug 
išdykauti. Duočiau daug namų 
darbų... 

Daina Žemaitytė 
Visi Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m los buvę 2 sk. mokiniai 

(„Spindinčios mintys") 

ĮSPŪDŽIAI IS 
VOKIETIJOS 

Pradedu spausdinti ilgesnį 
Edvynos Valkiūnaitės straipsnį, 
kuris tęsis per keletą T. Z. 
skilčių. Sekite, skaitykite, nes 
įdomus. 

1987 m. birželio 12 d. susipa
kavau visus savo drabužius. 
Tėvelis išvežė mane į O'Hare 
aerodromą. Ten įsėdau į Pan 
American lėktuvą ir su savo 
grupe išskridau į Vakarų Vokie
tiją. Kelionė sekėsi gerai. 
Birželio 13 d. atvykome į Frank
furtą Vokietijoje. Čia pakeitėme 
lėktuvą ir nuskridome į 
Bremeną. Bremeno aerodrome 
mus sutiko Vokietijos studentai, 
kurie prieš porą mėnesių buvo 
Amerikoje. 

Studentai išnuomotu autobu
su mus visus nuvežė į Witt-
mund miestą, kuriame tris sa
vaites turėjome gyventi. Apsi
stojau studentės Renske šeimoj. 
Jie mane gražiai priėmė. Tą patį 
vakarą, nors mes visi buvome 
pavargę, mus visus nuvedė į 
vieną Vokietijos disco — Wall-
street. Ten mes sužinojome, kad 
vokietukai nemėgsta šokti. Tai 
mes visi amerikiečiai šokome su 
savo partneriais ir smagiai pra
leidome laiką. 

(Bus daugiau) 
Edvyna Valkiūnaitė 

AŠ IR MANO 
PARAPIJA 

Šv. Jurgio bažnyčia yra mano 
parapija. Aš priklausau jai labai 
seniai. Ten aš buvau pakrikš
tyta. Lankau Mišias su savo 
šeima sekmadieniais. Mano pa
rapijoje yra dažnai pietūs ir vai
šės švenčių metu. 

Aš padedu Padėkos savaitgalį 
paruošti Karnavalą. Man yra 
smagu padirbėti. Mano para
pijoje nėra daug jaunimo, tai 
mes, kurie esame, turime steng
tis padėti. 

Mes skaitome skaitinius 
Mišių metu ir nešame aukas per 
Kalėdas. Neseniai važiavau į 
aerodromą, kartu su Šv. Jurgio 
parapijos komitetu, sutikti 
vyskupą Paulių Baltakį. Mes jį 
sutikome su gėlėmis ir vykome 
į Lietuvių namus pietų. 

Aš savo parapiją labai 
branginu. Gal čia nėra daug 
žmonių, bet mes visi dirbame 
kartu, kad padėtume savo 
parapijai. 

Kristina Motiejūnaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žingsniai") 

KAI AS UŽAUGSIU 

Aš dar esu mažas berniukas. 
Man labai patinka piešti ir 
braižyti. Jeigu gerai mokysiuos, 
tai mano svajonė išsipildys. Kad 
pasiekčiau savo pasiryžimą, 
reikia gerai mokytis. Reikia eiti 
į vidurinę mokyklą, paskiau 
lankyti universitetą. Universi
tete pasirinkčiau architektūrą, 
kad galėčiau panaudoti braižy
bą. Jeigu mano svajonės 
išsipildys, norėčiau būti brai
žytojas. Todėl reikia daug dirb
ti ir lavinti ranką. 

Arvydas Slabosevičius 
Toronto Maironio lit. 

m-los mokinys, Kanada 
(Maironio mokvklos metraštis) 

SUNKIAUSIA OPERACIJA 

Trys chirurgai — vokietis, 
prancūzas ir rusas kalbasi apie 
operacijas. Sprendžia klausimą, 
kokia operacija sunkiausia. 
Vokietis tvirtina, kad sunkiau
sios yra galvos operacijos. Pran
cūzas tikina, kad širdies opera
cijos. Rusas sako, kad jam yra 
sunkiausia išimti iš gerklės 
glandus (tonsilus). Pirmieji du 
nusijuokė, juk tai esanti pati 
lengviausia operacija. 

— Tai jums, bet ne mums po 
revoliucijos. Mes turime glan
dus imti pro pakaušį, — 
paaiškino rusas. 

— Paklaustas kodėl, taip 
paaiškino: 

— Argi jūs nežinote, kad 
rusas negali išsižioti. 

TAU, MAMYTE 

Aš nuskinsiu tau, motinėle, 
Gražią baltą lelijėlę. 
O toli už aukštų kalnų 
Gal atrasiu tau gėlių raudonų. 

Tu esi tokia gera, 
Man taip pat labai miela. 
Tu tokia kiekvieną dieną — 
Tokią pasauly galiu rast tik 
vieną. 

Aušrinė Bagdonaitė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

KĄ AS DARYSIU 
PER ŠVENTES 

Kai vasarą karšta, smagu 
prisiminti ir vėsias malonias 
dienas ir planuojamas švenčių 
atostogas. 

Šiais metais per šventes aš 
pasiliksiu namuose su savo 
šeima. Nors sesutė išvažiuoja 
kelioms dienoms slidinėti, aš pa
dėsiu mamai paruošti Kūčių 
vakarienę. Vieną dieną su drau
gais nuvažiuosiu į kiną. Ilgai 
galėsiu kalbėti telefonu. Labai 
dėkinga, kad turiu atostogas, 
kurias galiu praleisti su šeima. 
Aš ne vienintelė, kuri niekur 
nevažiuoju — ir kitos draugės 
neišvažiuoja, tai susitiksime ir 
nebus nuobodu. Taip šiais 
metais praleisiu šventes ir savo 
atostogas. 

Aida Mikučiauskaitė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

KONKURSINĖ LIETUVIŲ 
LIAUDIES PASAKA 

Rytų šalies būras 

Vienas būras gyveno su savo 
pačia. Kartu gyveno ir anyta. 
Pati labai nekentė anytos, nes 
ji nemokamai gyveno. Kartą ji 
pasakė anytai: 

— Ar negali eiti į pasaulį sau 
duonos užsidirbti? 

Vyrui įkyrėjo pačios pyktis, 
kuri be pertraukos jį krimto ir 
liepė kur nors išvežti, kad 
namuose nelaikytų. Pas būro 
kaimyną buvo apleista jauja. 
Žmonės kalbėjo, kad ten velniai 
vestuves keldavo. Būro pati 
užsimanė, kad anytą ten reikia 
nuvežti ir uždaryti, tegul ją 
velniai sudrasko. Vyras, pri
t rūkęs kantrybės, nuvežė 
motiną į jaują ir užrakino. Ji 
ten uždaryta meldėsi visą laiką. 
Velniai nedrįso eiti į jaują dėl 
to. kad ji meldėsi. Tada vienas 
velnias priėjo prie lango ir žmo
gaus balsu prabilo: 

— Katre, Katre, paduok 
man ragučius su nagučiais! 

— O kur jie yra? — paklausė 
Katrė. 

— Už krosnies, — paaiškino 
velnias. 

— Atnešk man gražių dra
bužių, kad galėčiau pasipuošti, 
tada aš tau paduosiu, — pasakė 
Katrė. 

Velnias atnešė jai labai gražių 
drabužių, kokių ji norėjo. Tada 
vėl jos prašė: 

(Bus daugiau) 

raidėmis iš-
žodžius 

Tamsesnėmis 
spausdintus 
paaiškinkite. 

Paaiškinkite patarlę: „Kas 
tėvų neklauso, valgo duoną 
sausą". 

Parašykite 6 žodžius, kuriuose 
visi balsiai būtų ilgi. Trys 
žodžiai turi būti dviskiemeniai 
ir trys — triskiemeniai. 

Pasaka: „Bąlamas ir jo trys 
sūnūs" buvo užrašyta 1885 m. 
Pakalnupio kaime, Raseinių 
valsčiuje. Papasakojo Ona 
Žickienė. 
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