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„LKB Kronika" Nr. 72 
E i n a nuo 1972 metų . 
P e r s k a i t ę s duok k i t am! 
J e i gali , p adaug ink ! 

Mūsų kaliniai 

Iš kun. Sigito Tamkevičiaus 
laiškų: 

„Šiandien mintys skrieja į 
netolimą praeitį. Jau trys metai 
praėjo nuo tos dienos, kai gegu-
šės 5 d., paaukojęs Nekruvinąją 
Viešpaties Auką, išėjau iš 
namų... o laukė labai tolima ke
lionė, kurioje palydėti gali tik 
vienas Dievas. Guodžia mintis, 
kad daug kas palydi malda, 
visada šalia savęs jaučiu Tą, 
kuris pasivadino Tiesa, Keliu ir 
Gyvenimu. O kas turi Tiesą, 
žino Kelią ir eina ne į mirtį, o 
į Gyvenimą, tam visada privalo 
būti giedras dangus. Esu įsiti
kinęs, kad kelias į Gyvenimą su 
Dievu per Uralą nėra nei ilges
nius, nei blogesnis už visus 
kitus kelius. (...) 

Gegužės mėnesio nuotaikos 
lydi mane ir čia. Kokie brangūs 
gegužės vakarai buvo per dvi
dešimt pastoracinio darbo metų. 
Savo dvasia apkeliauju visas 

darbo vietas, aplankau jaunus 
ir senus ir visiems linkiu, kad 
meilė Dievo Motinai Marijai 
būtų labai gyva jų širdyse. 
Meldžiuosi už visus buvusius 
parapijiečius, kad Dievas 
augintų tai, ką kadaise neto
bulai sėjau. Norėčiau daugelį 
atvesti pas Kristų, norėčiau ta 
laime, tais dvasios lobiais 
kurių gausiai sėmiausi prie 
dangiškos Motinos kojų, pasi
dalyti su visais. Kaip brangu 
šiandien pr i s imin t i tuos 
vakarus, kai šimtai balsų, tar
si viena šeima, traukdavo 
„Sveika Marija, Motina Dievo". 
(...)Dar kartą už viską ačiū. 
Kaip gera žinoti, kad mūsų 
mažutėje tautoje yra tiek daug 
plačių širdžių. Duok Dieve, kad 
šis krikščioniškiausias bruožas 
— gero darymas artimui — būtų 
gyvas kiekvieno tautiečio 
širdyje". 

1986. gegužis. 
(Bus daugiau) 

Nikaragva nebeturi pinigų 
Despera t i ška sandinis tų 

padė t i s 

Ortegos parašas, pasirašytas 
kartu su kitais prezidentais, 
reiškia, kad tik ekonominiai 
sunkumai ir Nikaragvos izo
liavimas pasaulio tautų bend
ruomenėje, privertė jį tai pa
daryti. „Jam reikia ramybės ir 
todėl jis buvo labai lankstus", 
pasakojo Costa Ricos prez. Oscar 
Arias. Jis aiškino, jog Ortega ir 
Napoleon Duarte, EI Salvadoro 
prezidentas, buvo labai susi
rūpinę bloga ekonomine padė
timi savo kraštuose. „Jie yra 
desperatiškoje padėtyje ir nori 
taikos", sakė Arias. 

Nikaragvos laisvės kovotojas 

Tarptautinio politinio centro 
direktorius Washingtone Wil-
liam Goodfellow sutinka, kad 
sandinistų išsilaikymas yra pa
vojuje ir tuo pačiu jų skelbtoji 
revoliucija. Šis susitarimas, jo 
nuomone yra naudingas san-
d in i s t ams . Po pas i ta r imų, 
Ortega sakė neatšauksiąs ypa

tingo stovio tol, kol Contras 
kovos prieš jo režimą, bet jis 
buvo laimingas šiuo susitarimu. 
Užsienio reikalų ministeris 
buvo prie ašarų, kai vyko pasi
rašymo ceremonijos. Ortega 
savo kalboje liepos 19 d. pasakė, 
jog karas kainavo sandinistams 
3.6 bil. dol., nes iš krašto 
biudžeto 46.3% ėjo tik karo 
reikalams. 

Sandinistai be pinigų 

Vakarų ekonimistų ekspertai 
sako, kad infliacija praėjusiais 
metais Nikaragvoje pasiekė 
600%. Sovietų blokas pristabdė 
alyvos aprūpinimą. Jie gavo 
635,000 tonų alyvos, o jiems bū
tinai reikia 745,000 tonų. So
vietai sutiko tik vėl duoti 
praėjusių metų kiekį. „Tai įvarė 
sandinistus į paniką", sako 
Goodfellow. Jie prašė pagalbos 
iš Meksikos ir Venezuelos, bet 
negavo. „Jie nebeturi pinigų", 
sako jis. 

Prez. Reaganas pasakė norįs, 
kad nebūtų nutraukta parama 
Contras kovotojams. Nikarag
vos par t izanai praėjusį 
sekmadienį pasisakė prieš tą 
planą, nes T.būtų labai skaudu 
kovotojams, kuriems pradėjo 
sektis kovos lauke ir pastatė 
sandinistus į blogą padėtį, kad 
dabar reikėtų pasiduoti ir nepa
siekti galutinio laimėjimo'", 
sakė vienas iš Contras vadų tie
siogiai vadovaująs Contras 
puolimams. 

Deportacija patvirtinta 
Chicago. — Apeliacijos teis

mas pa tv i r t ino deportaciją 
vienam žmogui iš Brookfieldo. 
kuris buvo sargybiniu nacių 
koncentracijos stovykloje. 

Trijų teisėjų komisija nu
sprendė praėjusią savaitę, kad 
Reinhold Kulle. dabar 67 m., 
turi būti deportuotas pagal 
į s ta tymą, ku r i s draudžia 
įvažiuoti į Amerika tokiems 
žmonėms, kurie persekiojo kitus 
dėl rasės ar religinių įsitiki
nimų. Teisėjai sako, kad Kulle 
melavo atsakydamas į klausi
mus, norėdamas gauti vizą į 
Ameriką. 

Senatoriai William C. Cohen, kairėje, ir David L. Boren su prezidentu 
Reaganu, kai jis įteikė jiems naujas taisykles Amerikos slaptų operacijų 
reikalu. 

Prezidento laiškas Senatui 

Teisingumo departamentas — 
OSI įstaiga kaltina Kulle va
dovavimu SS mirties batalijonui 
ir buvimu sargybiniu Gross 
Rosen koncentracijos stovykloje, 
Lenkijoje, II Pasaulinio karo 
metu. Ten buvę nužudyta 
50,000 žmonių. Jis sakosi buvęs 
tik sargybiniu stovykloje ir 
jokių žudymų nevykdęs. Nega
lėjęs atsisakyti, nes pats būtų 
patekęs kaliniu į stovyklą. 

Pirmą kartą imigracijos teisė
jas Ola Springer atmetė Kulle 
argumentus 1984 m. lapkričio 
20 d. ir įsakė jį deportuoti. Tada 
buvo kreiptasi į Apeliacinį 

Washingtonas . — Preziden
tas pranešė naują procedūrą 
kokiu būdu bus informuotas 
Kongresas apie slaptas ope
racijas. J i s pasakė , jog 
Kongresui bus pranešta 48 
valandų laikotarpyje, kai kuri 
nors slapta operacija bus pra
dėta vykdyti. 

Jis pasiuntė laišką, išdės
tydamas detales , Senato 
Žvalgybos komiteto pirminin
kui. Laiške rašoma, jog bus 
pagerinta visa procedūra ir 
Kongresas bus painformuotas 
nelaukiant mėnesių, kaip įvyko 
Irano ginklų pardavimo reika
luose, kad tik po 10 mėnesių 
buvo sužinota. 

Laiške nustatomos gairės. 
Visa Tautinė Saugumo taryba 
bus painformuota raštu. Jiems 
taip pat bus pranešta apie 
privačius žmones ir užsienio 
kraštus, kurie dalyvaus slaptose 

teismą, kuris dabar patvirtino 
buvusį sprendimą. Lieka tik 
Vyriausias teismas. 

Liudo Kairio byla 
be teismo 

Ta pačia proga spauda rašo, 
kad imigracijos teisėjas, be 
teismo eigos, įsakė deportuoti į 
Sovietų Sąjungą Liudą Kairį, 
kuris kaltinamas buvęs nacių 
koncentracijos stovykloje 
sargybiniu. Pagal tai, doku
mentai ir liudininkai įrodę, kad 
Kairys buvęs būrio vadu Treb-
linkos darbo stovykloje 1943 ir 
1944 metais. Liepos 27 d. imi
gracijos teisėjas Craig Zerbe 
įsakė Kairį deportuoti, sakyda
mas, jog atėmimas pilietybės 
yra pakankamas pagrindas de
portacijai. 

Liudas Kairys jam OSI pri
kergtus kaltinimus paneigė. 

— Chicagoje Cook County 
ligoninė nepajėgė išrinkti iš 
savo pacientų 574 mil. dol.. 
kurie yra skolingi ligoninei už 
sveikatos patarnavimus. Kai 
kurios draudimo kompanijos at
sisako mokėti ligoninei todėl, 
kad ji per ilgai laukė su 
sąska i tomis , jų laiku 
neišsiųsdama ir neparuošdama. 
Ta suma siekia maždaug 419 
mil. dol. 

operacijose. Taisyklių turės 
laikytis visos agentūros, o taip 
pat ir Saugumo tarybos nariai. 

Naujos gairės 

Naujose taisyklėse yra žymių 
pakeitimų. Norima išspręsti 
vieną pačių didžiausių klau
simų: kaip išlaikyti slaptų ope
racijų paslaptis ryšium su visuo
menės teise žinoti,ka daro 
vyriausybė. Daugelis Kongreso 
narių mano, jog administracija 
pervertino savo slaptas operaci
jas nepranešdama Kongresui, ta
čiau administracijos pareigūnai 
ir po Irano — Contras apklausi
nėjimų mano, kad Kongreso na
riais negalima pasitikėti, nes jie 
beveik rungtyniauja tarp savęs, 
kas greičiau išduos paslaptis 
spaudai. 

Bus ir toliau 
remiamasi gera valia 

Sen. David Boren, demokratas 
iš Oklahomos. kuriam prezi
dento laiškas adresuotas, pasa
kė, kad yra neįmanoma išlai
kyti absoliučia paslaptį ir reikia 
remtis gera valia. Prezidento 
laiške rašoma, kad pakeitimai 
procedūroje bus kodifikuoti. 
„Didelis bendradarbiavimas 
šioje svarbioje srityje yra labai 
svarbus kraštui ir aš pažadu 
dirbti su jumis, kad būtų 
tariamasi iš anksto prieš darant 
svarbius sprendimus, kurie lie
čia mūsų tautinį saugumą", 
sakė prezidentas. 

Sen. Boren pavadino tai geru 
žingsniu, bet pasakė, kad 
oficialūs dokumentai, kuriuos 
prezidentas pasirašys, bus vi
sados patikrinami su jo šiuo 
laišku, ar nėra prasilenkimų. 
Kai kurie senatoriai kelia 
prezidento, kaipo vyriausiojo 
vadovo, galia interpretuoti sa
vaip įstatymu.-. Girdi, reikią tai 
suvaržyti , bet čia iškyla 
konstitucinis klausimas, kurioje 
JAV prezidentui yra suteikta 
nepaprastai didelė teisė. 

Prezidentas pasiūlė sudaryti 
tik vieną Atstovų rūmų ir 
Senato Žvalgybos komitetą, kad 
tuo būdu būtu užkirstas kelias 
paslapčių išnešimui į viešumą iš 
anksto, bet senatoriai tai griež
tai atmetė. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ok. Lietuvoje įvyko vietos 
komunistų partijos centro ko
miteto plenumas, kuris pagal 
Maskvos nurodymus apsvarstė 
ekonominius reikalus, kurie 
turi būti pertvarkyti iš naujo. 
Pranešimą padarė Lietuvos ko
munistų centro komiteto sekre
torius P. Griškevičius. Tas pats 
plenumas atleido iš kultūros 
skyriaus vedėjo pareigų S. Renčį 
ir naujuoju partijos kultūros 
skyriaus vadovu paskyrė J. Pa
leckį. Plenumo darbuose daly
vavo partinio skyriaus vadovas 
J. Trofimov ir instruktorius V. 
Garanin. 

— Nuo Atlanto iki Pacifiko 
didžioji spauda pradeda vis 
dažniau ir smarkiau kritikuoti 
OSI metodus. Be teismo mirčiai 
barbariškas esto Kari Linno 
išdeportuoti į Sovietų Sąjungą 
Amerikos visuomenėje ir ypač 
tautinėse bendruomenėse sukė
lė didelį pasipiktinimą ir 
pasibaisėjimą. 

— Lenkijoje yra leidžiamas 
ne vienkartinis, bet paskiromis 
studijomis leidinys „Actą Balti-
co — Slavica", kuriame nagri
nėjamas baltų ir slavų kalbų 
giminingumas. 

— Nagasaki, Japonijoje buvo 
tylos minute ir maldomis bei 
varpų skambėjimu prisiminta 
atominis bombardavimas. Ta 
proga buvo ir demonstracijų už 
taiką, o kai kurie nešė plakatus 
ir su tokiu šūkiu: „Geriau 
miręs, negu raudonas". 

— Maskvos satelitas, kuris 
buvo išmestas į erdves tik rug
pjūčio 1 d., pirmadienį atsirado 
atmosferoje ir turėjo nukristi 
Pacifiko vandenyne, praneša 
TASS žinių agentūra. Priežastis 
nepaaiškinta. Tas satelitas 
svėrė 10 tonų ir turėjo moksli
nius {rengimus. 

— Kubos žvalgybos vienas 
vyresniųjų pareigūnų Floren-
tino Azpillaga iš Čekoslovakijos 
pabėgo į Austriją po devynių 
dienų, kai lėktuvu Floridoje 
nusileido generolas Pino Diaz. 
Kubos aukšto rango kariuome
nės pareigūnas ministeris. Apie 
šį pabėgimą tik dabar tepra-
nešta, nes norėta sutvarkyti jo 
pabėgimo reikalus. Jis dabar 
jau yra Amerikoje; buvo apdo
vanotas su 13 medalių už 
nuopelnus Kubos revoliucijai. 

— Egipto žinių agentūra 
praneša, kad Mekos piligrimai 
matė. jog Irano demonstrantai 
turėjo su savim peilius ir 
gaisrines bombas paslėpę savo 
drabužiuose, kuriomis nužudė 
daug kitų piligrimų, o ypač iš 
Saudi Arabijos. 

— Genevoje sovietų misijos 
patalpose užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze kal
bėjosi ilgai su Amerikos dele
gacijos vadu Max Kampelman 
ir sutarė pradėti naujų pasi
tarimų ciklą, kad būtų išlyginti 
dar esą skirtumai nusiginklavi
mo pasitarimuose. Pati didžiau
sioji kliūtis tebėra vokiečių 
turimos 72 raketos. 

— Vatikane popiežius Jonas 
Paulius II sutiko priimti žydų 
atstovą. Jie yra nepatenkinti, 
kad Vatikane buvo priimtas 
Austrijos prezidentas Kurt 
Waldheim. jų kaltinamas bend-
rabarbiavimu su naciais karo 
metu. 

— Tel Av ive vienas 
vadovaujančių Izraelio fizikų 

Ar Latvijoje bus statomas 
paminklas Stalino 
aukoms pagerbti 

Tautybių ,,švelnios" problemos 
Ryga. — Viena iš pačių 

„švelniausių" problemų, kurią 
sovietų vadovybė turi, yra vis 
didėjantis tautinis pasireiš
kimas Sovietų Sąjungoje, ypač 
paskutiniu metu ryškus Latvi
joje ir Krymo totoriuose. 

Sovietų oficialūs pareigūnai 
sako. kad Gorbačiovo vadovybė 
yra priėmusi švelnesnę 
liniją tautybių atžvilgiu, negu 
kad buvo iki šiol. Ne visų esą 
vienodai tai priimama, kadangi 
toks nusistatymas laikomas ri
zikingu. Konservatoriai kaltina 
Gorbačiovą, sakydami, jog tai 
silpninama Sovietų Sąjunga, jei 
tautybių atžvilgiu vedama 
švelni poli t ika. Ne rusų 
tautybių skaičius augąs labai 
sparčiai ir tai kelia nemažą 
susirūpinimą rusams. 

Radikalus nustal inimas 

Gorbačiovo vadovybė manan
ti, jog vienas iš pačių pagrin
dinių elementų — radikalus sis
temos nustalinimas leis page
rinti santykius su ne rusų tau
tybės žmonėmis, kurių daugelis 
yra nukentėję nuo Stalino. 
Nustalinimas reiškia pasmer
kimą Stalino brutalių metodų ir 
panaikinimą tos sistemos, kurią 
jis buvo suorganizavęs. Taip ra
šoma Cbristian Science Monitor 
dienraštyje. 

Labai retame pasikalbėjime 
Latvijos Komunistų partijos 
vadas ir sovietų komunistų par
tijos centrinio komiteto narys 
Boris Pugo pasakė, kad buvo 
rimtai diskutuojama pastatyti 
Stalino aukoms paminklą. Ir 
„aš asmeniškai manau, kad 
toks turi būti", pasakė Boris 
Pugo. 

Viešai dar nedrįs ta 

Nežiūrint, kad tai buvo ne
oficialios diskusijos pastatyti to
kiam paminklui, iki šiol niekas 
dar neišdrįso to viešai pasakyti, 
tačiau tai yra įdomus fenome
nas dabartinėje Sovietų Sąjun
goje. Pugo yra reformų žmogus, 
kaip ir Gorbačiovas. J is buvo 
Latvijos KGB viršininkas prieš 
užimant 1984 m. Latvijos Ko
munistų partijos sekretoriaus 
poziciją, kurią jis tebeturi ir 
dabar. 

Vienas iš didžiausių tautinių 
jausmų pareiškimų kaip tik ne
seniai įvyko Latvijoje, o visai 
neseniai ir Maskvoje. Birželio 
mėnesį įvykusios demonstraci
jos 1941 m. aukoms pagerbti, 
kurias Stalinas išdeportavo į 
Sibiro taigas, buvo dedamos 
gėlės prie paminklo Rygoje ir 
demonstruojama, kas prieš tris 
metus būtų buvę visai neįma
noma. 

Kaip išrišti 
tautybių reikalą 

Krymo totoriai ką tik baigė 
demonstracijas, reikalaudami 
grąžinti juos i namus, kai 1945 
m. Stalinas jėga išgabeno, yra 
kitas tautybių pasireiškimo 
įvykis. Praėjus) antradieni 
Novosti žinių agentūros direk
torius Valentin Falin pasakojo 
Vakarų Vokietijos žurnalistui. 

skelbia, jog arabų kraštai yra jog Sovietų Sąjunga leis 5.000 
pralenkę Izraelį ir yra pasiruošę 
paleisti pirmąjį satelitą į erdves. 
Jis ragina Izraelio vadovybę su
sirūpinti ir pradėti ruošti savo 
satelitą į erdves. 

totorių grįžti i namus, norėdami 
išbandyti tokios programos 
pasisekimą. 

Praėjusių metų Alma-Atos 
įvykiai, kai buvo pašalintas 

Kazachstano partijos vadas ir jo 
vieton paskirtas rusas, kilo 
riaušės grynai tautiniais pa
grindais. Šiuo metu yra daug 
žinių, kad vyksta taut inis 
susipratimas Ukrainoje. 

Pugo sako. jog buvę sovietų 
vadai tautinius reikalus ig
noruodavo. ,.Ta problema tikrai 
egzistuoja. Mes turime ją kokiu 
nors būdu išrišti'*, sake jis. Bet 
organizuojant demonstracijas 
„nebus surastas sprendimas 
greičiau tai išspręsti tokioje 
daugybėje tautybių, kaip kad 
mes turime. Mes turime surasti 
kelią šių problemų išsprendimui 
pasitarimuose ir dialoguose". 

Kas pr iver tė ukrainiečius 
b ū t i palankiais 

Daugelio tautybių nepasiten
kinimas yra surištas su Stalino 
laikais, kaip buvo pradėtas 
žemės ūkių nusavinimas 1929 
m. arba pradėtas valymas 1930 
m. Visai neseniai sovietų spau
doje buvo komentuojami bruta
lūs kolektivizacijos įvykiai Uk
rainoje, kurie ukrainiečius 
privertė bendradarbiauti su na
ciais prasidėjus karui. Krymo 
totoriai 1944 m. buvo žiauriai 
apkaltinti palankumu vokie
čiams. Pabaltijo tautų situacija 
dar labiau surišta su Stalino 
teroru, rašo Christian Science 
Monitor. Nuo 1918 m., kai Lat
vija išsivadavo iš rusų ir pajėgė 
išvengti Lenino bolševikų ir iki 
1940 m. turėjo savo nepriklau
somybę, tautinis latvių vals
tybinis savarankiškumas tebėra 
gyvas visoje tautoje. 

Molotovo-Ribbentropo 
pak t a s 

Kai Sovietų Sąjunga ir 
Vokietija pasirašė Molotovo ir 
Ribbentropo rankomis 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį nepuolimo 
paktą. Latvija buvo prievarta 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą, 
primena tas pats dienraštis. 
1941 m. birželį Pabaltijo tautų 
t ūks t anč i a i žmonių buvo 
išdeportuoti mirčiai tik sovietu 
— vokiečių karo išvakarėse į so
vietų koncentracijos stovyklas 
ir daugelis jų buvo kaltinami 
esant palankiais vokiečiams ar
ba naciams. 

Sovietų Sąjungoje pasirodo 
jau slapta buvo diskutuojamas 
Molotovo-Ribbentropo paktas, 
tačiau tie patys šaltiniai nieko 
daugiau apie tai nepraneša. 
Žinoma tik. kad reikalauja
ma peržiūrėti visą Sovietų 
Sąjungos istoriją ir iš naujo ją 
parašyti. Sovietų ekonomistas 
Nikolai Smelyiov apskaičiuoja, 
jog per Stalino koncentracijos 
stovyklas perėjo 17 milijonų 
žmonių. Latviu Boris Pugo 
sako. kad ..keli tūkstančiai" 
latvių buvo nužudyti, bet kiti 
šaltiniai skelbia, kad kelias
dešimt tūkstančių buvo nukan
kinti darbo stovvklose. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 12 d.: Radegunda 
Tiuringiete. Hilarija. Laime. 
Danguolis. 

Rugpjūčio 13 d.: Ipolitas, 
Elvyrė. Kasijonas. Jonas Berch-
manas. 

ORAS 

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:56. 
Temperatūra dieną 86 L, nak 

tį 66 1. 
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BENDRAME DARBE 
MŪSŲ VEIKLOS SĖKMĖ 

Mielus Sesės, 

Šventėmis-progomis nusėtas 
praėjo birželis — mokyklų bai
g imas . Baisiojo Birželio 
minėjimai. 600 metų Krikščio
nybės Lietuvoje sukaktis pa
vergtame krašte ir laisvajame 
pasaulyje ir daugelis kitų. O 
Bostono Skautija šalia to dar ir 
sporto šventę surengė! Liepos 
mėnuo atidarė stovyklų — 
skautiškųjų mokyklų vartus 
arčiau į gamtą, tampresnį susi
gyvenimą, o gal kartu ir savęs 
atradimą. 

Kiekviename tų renginių 
buvo eilė sesių-brolių, daugiau 
ar mažiau įsijungusių į pla
navimo, paruošos ir vykdymo ei
gą. Dalis jų galėjo pritaikyti 
turimas žinias, patirtį ir suge
bėjimus; dalis gal atrado, kiek 
dar daug vietos pažangai jų ži
nojime yra. kiek daug eilinėj 
dienoje — kartais net tik žai
džiant — gal ima išmokti , 
sužinot. Ir norėtųsi tikėti, kad 
buvo ir dalis tokių, kurie pajuto 
ir tikrai suprato lietuviškąjį 
įsipareigojimą ir bendro darbo 
svarbą, prasmę. Norisi tikėti, 
kad likę prisiminimai taps atra
mos taškais darbo ir veiklos 
tęstinumui, pagarba vadovams 
ir talkinimas dėkingumu tė
veliams ir globėjams. 

Širdinga padėka visoms-vi-
siems, stovėjusiems prie vairo 
visų tų renginių. Nemažesnė 
padėka talkinusiems ir rėmu
siems jų darbą. Padėka taip 

pat ir dalyviams, kurie rimtai 
atsižvelgė į darbo eigą ir, lyg tos 
bitutės, iš siūlomų žiedų susi
rinko visą medų! 

I rugpjūtį nusitęs stovyklų 
dienos ir patirtis vietovėse 
kartosis vis naujais niuansais. 
Nespėsim apsisukt — .atostogos' 
praėjusios bus ir naujų skau
tiškųjų darbo metų planą mė
ginsime įterpt pilnoj dienoj ir 
vėl... 

Ateinančiųjų darbo metų pla
nas tebūnie bendras projektas — 
pasisakant , siūlant ir iš
klausant, įvertinant ir siekį ma
tant — įtraukiant kuo daugiau 
narių ir talkininkų į diskusijas. 
Vadija bus vykdytoja. I Tunti-
ninkės rankas sueis visų siūlų 
galai. Tačiau kuo daugiau 
talkos užsitikrinsime, kuo 
daugiau narių jausis davę savo 
įnašą, tuo lengvesnė bus našta 
ir pilnesnis džiaugsmas. Tiesa, 
kartais gali atrodyti, kad pavie
niui būtų lengviau, gal ir 
greičiau ką nors atlikti, negu 
sukviesti visą būrį... Bet — jei 
pasiseka — niekas nepakeis 
bendrame darbe stiprėjančių 
ryšių draugystei... Mūsų veiklos 
sėkmės užtikrinimas ir paslap
tis glūdi pasidalinime idėjomis 
ir darbu, rūpesčiais, džiaugsmu 
ir siekiais — saugojant viens 
kitą. lyginant kelius mus 
sekantiems.. 

Budėkime! 
vs tn Stefa Gedgaudienė 

LSS Vvriausia Skautininke 

LIEPSNELIŲ IR GILIUKŲ 
STOVYKLA 

Nors vasaros metu skautiškas 
veikimas sumažėja, ..Aušros 
Vartų"* tunto liepsnelės ir 
giliukai smagiai stovyklavo. 
Liepsneles ir gilukai — mer
gaitės ir berniukai 3 iki 5 metų 
amžiaus, nepasidavė vyresnie
siems Rako stovyklautojams. 
Šešias dienas liepos mėnesį 
vyko žaidimai, rankdarbiai , 
pasakos, ir vandens užsiėmimai, 
Astros ir Edžio Andriušių 
kieme, Hickory Hills, Illinois. 
Sesės Vidos Milavickienės pa
stangomis liepsnelės ir giliukai 
linksmai nusiteikę kas pirma
dienį, trečiadienį ir penktadienį 
r inkosi s tengdamies i būt i 
keisčiau. įdomiau pasipuošę tai 
dienai skirta mintimi. 

Stovykla prasidėjo įvairiais 
žaidimais, lenktynėmis, dai
nelėmis, ir kitais užsiėmimais 
po kurių mamyčių paruošti už
kandžiai laukė visų. Pasi
stiprinę liepsnelės ir giliukai 
rinkosi prie rankdarbių stalo. 
Kiekvienas džiaugėsi savo 
kūryba. Vyko dažymas, klija
vimas, spalvavimas. ir kiti dar
beliai. Keli įdomiausi projektai 
buvo: „beržai*' nudažyti šiaudų 
pūtimo būdu: ..liūto veidas" — 
nudažytas maža kempine ir 
papuoštas su priklijuotomis 
akimis, nosimis, lūpomis. 

Po rankdarbių — laisvo žai
dimo laikas. Vaikai taškėsi 
maudymosi baseinuose, suposi 
ant sūpynių, dėliojo sudėtinius 
'puzzles), lakstė ir smagiai 
krykštavo. 

Prisilakstę visi susėsdavo po 
medžiais valgyti pietų (iš namų 
atneštų). Po pietų vykdavo 
.rodom — pasakojam", kur vai-

L i e t u v o s K r i k š č i o n y b ė s s u k a k t i e s m i n ė j i m e R o m o j e b u v o a t s tovaujama ir l ietuviškajai s k a u t y b e i . 
Iš k.: D a i n ė K e r e l y t e , L S S T a r y b o s v icepirm. vs I r e n a Kere l i enė , Gintarė Kere ly tė , Alina G r i n i e n e , 
dr . J o v i t a K e r e l y t ė ir m ū s ų foto b e n d r a d a r b i s v s V l a d a s B a c e v i č i u s . 

N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

kai turėjo progą apibūdinti ir 
papasakoti apie kurį jų pasi
rinktą iš namų atvežtą daiktą. 
Naujų žinių sužinojom apie 
žaislus, lėles, net ir teleskopą! 

Stovykla baigėsi ..sporto 
diena" ir iškilmingais pietumis 
— ..barbecue". Dėkojame sesei 
Vidai už įdomiai ir smagiai 
suplanuota ir pravestą stovyklą. 
Taip pat dėkojame sesei Astrai 
ir broliui Edžiui už jų patalpas. 
Stovykloj dalyvavo: Justinas 
Andriušis, Nyka Aukštuolytė. 
Audra Bielskutė, Sabrina 
Česaitė, Eglė Milavickaitė, 

BAIGĖSI 
VISUOMENINIO 
DARBO KURSAI 

Artė jan t vasaros galui , 
baigėsi ir Vydūno Jaunimo fon
do visuomeninio darbo kursai. 
Kursai tęsėsi šešias savaites. 
.Šių metų ku r san t a i buvo 
Saul ius E idukas , Viktoras 
Izokaitis, Darius Šilas ir Daiva 
Viktoraitė. Kursus vedė fil. J. 
Dainauskas. Birželio 29 - liepos 
7 d. ku r san ta i suredagavo 
jaunimui skirtą chrestomatijos 
dalį iš Nijolės Sadūnaitės ,,KGB 
akiratyje", ir V. Alanto „Romas 
Kalanta". Kursantai tvarkė 
ASS narių ir garbės narių 
sąrašus. Šios savaitės darbus 
pravedė fil. D. Eidukienė. 
Liepos 8-13 ir 15 dienomis fil. J. 
D a i n a u s k a s su ku r san ta i s 
sudarė Sovietų ištremtų ar 
nužudytų ASS narių sąrašą bei 
surinko medžiagą apie 1941 m. 
sukilimą. Liepos 8 d. adv. P. 

Rasa Milo, Ana Montelongo, 
Aidas Narbu ta i t i s , Darius 
Narbutaitis. Aura Platakytė, 
Audra Rupmskaitė, Petras Vaz-
nelis, Erikas Vižinas ir Tomas 
Vižinas, o kai kuriom dienom ir 
jaunesni broliukai ir sesutės! 

..Aušros Vartų" tunto lieps
nelių ir giliukų sueigos prasidės 
rudenį, rugsėjo 12 d. Renkamės 
kas a n t r ą šeštadienį 10 
vai. ryto Jaunimo centre posė
džių kambary. Norintieji pri
sijungti skambinkite sesei Vidai 
Milavickienei. tel. 254-7473. 

j . ps . R. Narbuta i t ienė 

Žumbakis kalbėjo apie K. 
Palčiausko padėtį OSI rankose 
ir ką ASS nariai turėtų daryti 
jam padėti. Liepos 9 ir 11 d. fil. 
K. Ječius supažindino kur
santus su kompiuteriu ir jie 
tvarkė VJF adresų sąrašą. 
Liepos 14, 15 ir 27 d. gen. kon
sulas V. Kleiza davė kursantams 
darbą tvarkyti konsularinės 
bibliotekos kartoteką ir parašyti 
laišką amerikiečių spaudai apie 
Gorbačiovo „glasnost" bei JAV-
bių 65 metų sukaktį pripažįs
tant de jure Lietuvos nepri
klausomybę. Liepos 16-17 d. 
kursantai dirbo Balzeko muzie
jaus fotografijų ir spaudos ar
chyvuose. Liepos 20-22 d. kur
santai dalyvavo „Pavergtų 
Tautų" parodoje su s. B. Vin-
dašiene. Liepos 21-22,24, 30-31, 
kursanta i dirbo su fil. L. 
Maskaliūnu ir fil. V. Mikūnu 
tvarkė ASS būstinę ir įvedė į 
kompiuterį senus „Vyties" 
straipsnius bei jų autorius. 
Rugpjūčio 3 ir 4 d. kursantai 
dirbo su fil. R. Rudaitiene rašy
dami lietuvių spaudai ir lie
tuviams sąžinės kaliniams. 
Rugpjūčio 7 d. vakare įvyko 
linksmos kursų užbaigtuvės. 
Kui'santai turėjo progą padėkoti 
visiems lektoriams ir Vydūno 
Jaunimo fondui. 

Darius Šilas 

DOSNUS RĖMĖJAS 

Osvaldas Žadvydas davė 1.000 
dol. dovaną Los Angeles skau
tų stovyklavietei. Ji yra San 
Bernardino kalnuose, netoli Big 
Bear ežero. Ši gausi dovana bus 

•V 

. .Aušros V a r t q " t u n t o Chicagoje l i e p s n e l e s ir g i l i u k a i s t o v y k l a u j a . Iš k. I-je e i l . - S a b r i n a Č ė s a i t e , 
Eglė Mi lav icka i t ė . Aura P l a t a k y t ė ir P e t r a s V a r n e l i s . II je eil. - J u s t i n a s Andr iuš i s . D a r i u s Narbu
t a i t i s . A idas N a r b u t a i t i s . T o m a s V i ž i n a s ir E r i k a s V i ž i n a s . 

Nuotr . V i d o s M i l a v i c k i e n ė s 

naudojama naujos statybos 
skolai sumokėti. Stovyklavietės 
komitetas ir skautai nuoširdžiai 
dėkoja savo geradariui. 

VII-JI TAUTINĖ 
STOVYKLA 

VII TS-je, 1988 m. rugpjūčio 
14-22 d. prie Clevelando, sto
vyklausime šakomis. Seserijos 
rajono vardas — MANO LIE
TUVA — bus pagrindinė tema, 
išsakanti kaip sesės ją supran
ta, jaučia, išgyvena. Paukštyčių 
pastovyklė bus ,Močiutės 
pasaka', skaučių — ,Miško juos
ta", prityrusių skaučių — ,Mo-
ters pasaulis', vyr. skaučių ~ 
/Tėvynės taku', jūrų skaučių — 
,Kuršių pamarys'. Vyresniosios 
sesės taip pat turės savo pasto-
vyklę. Sudarant visą stovyklos 
programą bus artimai kooperuo
jama su Brolija. 

Tuntininkų Konferencijoje 
bus proga pasisakyti visais TS 
liečiančiais klausimais, todėl 
yra svarbu, kad gautume jūsų 
pageidavimus, siūlymus iš 
anksto. Ir jau dabar reikia pra
dėti konkretų verbavimą, nuo
taikos sudarymą, kad kuo dau
giau mūsų dalyvautų Tautinėje 
Stovykloje — Skautiškos Šeimos 
Jubiliejuje. 

III-JI TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA... 

IlI-ji Tuntininkų konferencija 
įvyks š.m. spalio 9-12 d. Beau-
mont stovyklavietėje, prie Cle
velando. Tikime, kad visi viene
tai bus atstovaujami ir tunti-
ninkės, vietininkės,-ai ne tik 
patys dalyvaus, bet ir atsiveš 
kuo daugiau savo talkininkų ir 
galinčių padėti. Svarbu, kad 
daromuose sprendimuose atsi
spindėtų mūsų visų įsiparei
gojimas ir noras pasiruošti taip, 
kad VH-ji Tautinė stovykla 
suspindėtų šventadieniškumu, 
susiklausymu ir neabejotinu 
ryžtu išlaikyti savą Lietuviš
kąją Skautija aukštumoje. Re
zervuokite spalio antrą savait
galį tam, o kartu galėsime 
apžiūrėti ir VII TS 
stovyklavietę. 

MIŠKO ŽENKLO VADOVŲ 
KURSAI 

Rugpjūčio 15-22 dienomis ne
toli Hartfordo amerikiečių veda
muose tarptautiniuose Gilwel-
lio-Miško Ženklo vadovų kur
suose dalyvaus, dvi mišrios 
lietuvių skiltys. Kursų va
dovybėje lietuviams atstovaus 
v.s. Juozas Raškys, v.s. Laima 
Kiliulienė ir v.s. Stefa Ged
gaudienė šiemet ten baigę 
vadovų-instruktoriu kursus. 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2 4 3 6 W. Uthuanian Plaza Court 
Tel. 9 2 5 - 8 2 8 8 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Arch«r Ave . 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VIJAY BAJAl, M.O., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Cntcago 
Tel. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.) 

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

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

Ofs . 735-4477; 
Re^. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ' IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽOKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofs. tel. 471-3300; f z. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
C h i c a g o , Iri. 6 0 6 5 2 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS 

2 6 5 5 W. 6 9 St . 
Tel . 7 7 6 - 9 6 9 1 

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

3 9 0 0 W. 9 5 St . 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd. 
Valandos pagal s u s i t a r i m ą 

Cardtac 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 Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

t>132 S. Kedzie Ave. . Chicago 
WA 5-2670 arba 4*0-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LICOS 

KOSMFT!\'Ė CHIRURGUA 
V.ilandiv pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsipletus'ų venų 

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

Valandos pagal susita-mą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalu; esant atvažiuoii •.' Į namus 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGUA 
t>132 S. Kedzie, Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 D u n d e c Ave., Elgin, III. fo0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvli.i i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pagal susitarimo 

Tel. RE-llance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 West 59tn Street 

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

Treč ir žešt. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
O D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien I iki s* vai vak 

liskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviukai) 

OrTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

\ ai pagal su-itanma Uždarvta treč 

Dr T umasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidau> ir plaučiu ligos 

2638 W 71 st St.. CMcago M. 
M e 06-0100 

11800 Souttm««t Hlghw»y 
Peles M*lgM*. III 60443 

312) 361 0220 :312) 361 -022 
DR. IRENA KYRAS 

DANTŲ GYDYTOJA 
PROSTHODONTICS — karūnėlės. 

tilteliai plokšteles ir bendroji praktika 
2 6 5 9 W. 59 St . C h i c a g o 

Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAl BUILDING 

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

Rc/id. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGUA 
2656 VV. 63rd Street 

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

O f i s o tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbė — Vidaus ligų gvdvtoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
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Jei ką puola 

OKUPANTAS AR JO 
GINKLANEŠIAI 

STAMBI POLITINĖ KLAIDA 

Jeigu ką ima pulti Lietuvos 
okupantas ar jo ginklanešiai ki
tuose kraštuose, tai jau geras 
ženklas, kad tie asmenys ar tos 
inst i tuci jos ne remia gro
buoniškų okupanto siekimų, o 
veda kovą dėl pavergtųjų išlais-
viniuio. Tokios mintys kyla 
pasklaidžius okupantui tarnau
jančios komunistiškos „Lais
vės" birželio 19 d. numerį, kur 
yra vedamasis „Jei kas yra kal
tas. . ." , skir tas iškoneveikti 
„Draugą". Straipsnis prade
damas: „J.pr. (kunigas Juozas 
Prunskis) bent šimtus kartų yra 
rašęs savo organe „Drauge" 
visokius atakuojančius straips
nius ir skiltis prieš OSI, Tei
singumo Departamento Spe
cialųjį tyrinėjimo biurą i, Office 
of Special Inves t iga t ion)" . 
Puolamas ir Algimantas Gečys 
ir kiti, kurie „gina OSI per
sekiojamus". 

Labai reikšminga, matant 
faktą, kaip okupantams tar
naujantis „Laisvės" laikraštis 
gina OSI įstaigos ryšius su 
sovietinėmis įstaigomis Lie
tuvoje ar apskritai už geležinės 
uždangos. „Laisvei" nepatinka, 
kad išeivijos laikraščiuose rašo
ma: „Jei kas iš OSI kaltinamų 
tikrai yra kaltas, tur i būti tei
siamas ir baudžiamas Ameriko
je" . Yra pagrindo reikalauti, 
kad kalt inamieji Amerikos 
piliečiai būtų teisiami Amerikos 
kriminalinių teismų. Sovietų 
Sąjunga parodė, kaip jos teisin
gumas yra nepatikimas. Visi 
gerai žino, kaip bolševikai iš
vežė šimtus tūkstančių lietuvių 
ir kitų, visai nekaltų žmonių, į 
tolimąjį Sibirą mirčiai. Sovietų 
Sąjungoje ir okupuotuose kraš
tuose komunistai vykdė tokius 
pačius nusikaltimus, kaip na
ciai. Kaip gi galima komunis
tinėmis įstaigomis pasitikėti. 
Patys naujesni Kremliaus val
dovai pripažino, kad Stalinas 
yra padaręs daug neteisybių. 
Prie Gorbačiovo tarptais iškyla 
užuominos, kad ir vėliau buvo 
daroma kai kas labai nepateisi
namo. OSI bendradarbiavimas 
su tokiomis komunistų įstai
gomis yra nepateisinamas, kaip 
būtų nepateisinamas bendra
darb iav imas su nacių 
įstaigomis. 

jungtis į kolchozus, t ie buvo iš
grūsti į Sibirą be teismo ir be 
kaltės. 

„Laisvė" skelbia, kodėl mes 
neišvardiname nusikaltėlių. Tai 
tik komunistai įtariamuosius 
jau laiko nusikaltėliais ir juos 
kankina bei naikina. Mes kelia
me balsą, kad teismas nusta
tytų, kas kaltas, ir tai Amerikos 
teismas, kuriuo galima pilnai 
pasitikėti. Reikalaujame, kad 
tos bylos būtų sprendžiamos 
amerikiečių kr iminal iniame 
teisme su prisiekusiais teisėjais 
(jury teismuose). Kogi okupan
to ginklanešiai bijosi ir nenori? 
Jiems gal patiktų bolševikiniai 
metodai — tremti, likviduoti 
žmones be bešališko, nuodug
naus kaltės įrodymo, vykdomo 
laisvame nuo partijų kontrolės 
teisme. 

Įdomu, kaip Maskvai atsida
vusi „Laisvė" tvirtina apie 
liudijimus, atsiunčiamus iš Lie
tuvos, kad dažnai liudija „tikin
tys katalikai. Niekas neprivers
tų jų meluoti".. Reikšmingas 
katalikų moralės pripažinimas. 
Deja, ir tie tikintieji katalikai 
tu r i ken tė t i labai ž iaur ią 
okupanto prievartą. Kiek daug 
tikinčiųjų teisių gynėjų buvo 
okupanto įkalinta ir dar tebėra 
kankinami vergų darbo la
geriuose. Kaip okupantų atrau-
ga „Laisvė" linksta viską ant 
savo kurpalio traukti , matyti 
kad ir iš tokio pareiškimo tame 
pat jos vedamajame, „Lietuviai 
valstiečiai, nemažas jų nuo
šimtis tikintys katalikai, dėjosi 
į kolektyvinius ūkius". Žinome, 
kaip jie dėjosi. Kurie neskubėjo 

Okupantas ir jo atžal'- Ame
rikoje „Laisvė" dažnai kone
veikia lietuvius partizanus, 
kovojusius už Hetuvių laisvę. Ir 
minėtame vedamajame rašoma: 
„Per ilgą metų eilę reakcinėje 
spaudoje išlieta daug rašalo apie 
vadinamuosius partizanus, bet 
detalių apie jų veiklą niekad 
nepaduodama". Atsiliepdami į 
tą „ k a l t i n i m ą " norė tume 
nurodyti naują Kęstučio K. Gir
niaus veikalą šia tema: „Parti
zanų kovos L -buvoję", išleistą 
Į Laisvę fondo Chicagoje šiais 
metais. Tai istorinė ir filosofinė 
studija partizanų dalinių forma
vimosi, jų veiklos, jų siekimų, 
net ir tariamų nusikaltimų. Pa
r a š y t a laba i a t s a rg i a i ir 
vispusiškai objektyviai, pa
naudojant ne vien išeivijoje gau
namą medžiagą, bet kritiškai 
žvelgiant ir į okupantų paskelb
tus tardymų bei kitus duome
nis. Tai geras papildymas ir pa
g i l in imas informacijų apie 
partizanus, anksčiau skelbtų J. 
Daumanto, J. Brazaičio, J. Griš-
manausko , E. Juciūtės , J. 
Pajaujo, J. Prunskio, V. Rai
šupio, T. Remeikic, V. Vardžio, 
ir daugelio kitų knygose bei 
straipsniuose, ypač persijojama 
daug informacijų, paskelbtų 
okupuotoje Lietuvoje. 

Minėtas „Laisvės" vedamasis 
labai karštai palaiko Maskvos 
bičiulystę su OSI. Okupantams 
šios įstaigos darbai labai prie 
širdies, nes padeda suterorizuoti 
į vakarus pasitraukusius atsto
vus tų tautų, kurias Sovietų 
Sąjunga okupavo, drauge ver
čiant kaltinamiesiems daryti 
milžiniškas išlaidas. 

Jei Maskvai ir jai tarnaujan
čiam „Laisvės" laikraščiui taip 
rūpi nubausti karo kriminalis
tus , kodėl niekada nė puse bur
nos neprisimenama apie tuos 
karo kriminalistus, kurie buvo 
sovietinėje tarnyboje. O jų 
nusikaltimai gausūs ir kruvini. 
Kiek daug žmonių buvo išžu
dy ta Červenėje, Pravieniš-
kiuose, Rainių miškelyje ir 
eilėje kitų vietų. Juk dešimtoji 
dalis lietuvių tautos žmonių be 
jokio nusikaltimo buvo išga
benta mirčiai į Sibiro speigus. 
Pati okupuotoje Lietuvoje išleis
t a enciklopedija liudija apie kai 
kuriuos išvežtuosius ir nužudy
tuosius, kad jie buvo vėliau 
rehabilituoti, kad tai buvo rau
donojo valdovo asmens kulto 
aukos. Kai Sovietų Sąjunga pra
dės kelti bylas prieš šiuos krimi
nalistus, tada mes galėsime 
patikėti ir sovietinių įstaigų 
parūpinamais duomenimis OSI 
institucijai. 

Dabar kovojama prieš nacių 
vadinamus kolaborantus, kai 
pats nacizmas jau daugelį metų 
yra lavonas. Tuo tarpu prieš da
bartinius karo kriminalistus, 
k u r i e tęsia tokius pačius 
nusikaltimus, kaip naciai, o 
dažnai net baisesnius, teisminių 
priemonių nesiimama. Sovietų 
Sąjunga tęsia tokius, kaip na
cių, nusikaltimus Afganistane. 
Plečia savo kolonialines valdas 
Afrikoje, Azijoje ir net Centro 
Amerikoje. Kaip praneša Lais
vosios Europos radijas, patys so
vietiniai laikraščiai ima kelti 
balsą prieš nekaltų žmonių kan
kinimą psichiatrinėse ligoni
nėse. JAV vyriausybės komi
sija, dabar įvairiuose miestuose 
apklaušinėdama liudininkus, 
iškelia žiaurius nusikaltimus, 
išžudant milijonus nekaltų 
ukrainiečių, vykdant Maskvos 
suplanuotą badą Ukrainoje 
1932-1933 m. Kada visi tie 
kriminalų kaltininkai bus pa
traukti teismo atsakomybėn. 

Juoz. Pr. 

Skaitydamas lietuvišką spau-
lą, džiaugiausi „Lietuvių 
Dienų" 1987 metų vasario mėn. 
numeriu, skirtu Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės garbės pir-
mininkui-diplomatui, visuome
nininkui, žurnalistui — dr. Vy
tautui A. Dambravai pagerbti. 
Labai atidžiai perskaičiau Juozo 
Kojelio straipsnį: „Dambrava — 
rezistencijos žmogus". Pagal
vojau geras ženklas, kad savieji 
sugeba atrinkti tikruosius da
bartinius lietuviškos rezis
tencijos žmones. 

Kas labiausiai atkreipė mano 
dėmesį tame straipsnyje, tai ci
tata, jog „kitakalbė spauda 
lietuvių tautos neapgins ir neiš
vaduos". Toji pastaba, supran
tama, turėjo kritišką autoriaus 
komentarą. Tačiau pats faktas, 
kad J. Kojelis rado reikalo tą 
citatą įdėti rodo, kad tai būta ne 
eilinio, o didesnę įtaką lietuvių 
tarpe turinčio žmogaus. Toji 
mintis, kad pažangiųjų lietuvių 
tarpe yra panašiai galvojančių, 
mane stipriai sukrėtė ir primi
nė Ayattolah stiliaus pro
tavimą. Niekad negalvojau, kad 
žūtbūtinėje kovoje už Lietuvos 
ateitį atsirastų bent vienas 
lietuvis inteligentas, kuris 
galėtų formuluoti panašią išva
dą, taip žalingą savo turiniu ir 
taip nukrypusią nuo bet kokios 
politinės realybės. 

Nors nesu lietuvis, tačiau 
malonūs praeities prisiminimai 
(gimiau ir augau Lietuvoje) ir 
draugystės mane riša su jūsų 
kraštu ir verčia mane lietuviš
kame dienraštyje pareikšti savo 
atvirą žodį šiuo klausimu. 
Galvoju, kad tylėdamas prieš 
skleidimą klaidingos nuomonės, 
labai kenkiančios kovai už Lie
tuvos laisvę, aš nusikalsčiau 
draugiškumo jausmui, kurį 
nešioju širdyje lietuvių tautai. 

Kiekvienas suprantame, kad 
vieninteliai lietuviai, kuriems 
bus lemta atstatyti Lietuvos 
laisvę, yra pačiame krašte. 
Būdami ištikimi laisvės idėjai ir 
savo istorijai, jie kenčia ir kovo
ja prieš nuožmų priešą savo teri
torijos ribose. Nuo tų lietuvių 
pasiaukojimo dvasios ir nuo iš
minties jos vadų didžiąja dalimi 
priklausys Lietuvos valstybės 
likimas. Taigi ne po visą pasaulį 
išblaškytieji, bet dabartinės 
Lietuvos miestų ir sunaikintų 
sodžių gyventojai bus tie, kurie, 
atiduodami Dievas vienas žino 
kokią kraujo auką, išeis vėl gin
ti savo brangios tėvynės. 

Koks vaidmuo ir kokia 
pareiga krinta ant pečių tiems, 

FELIKS ZLBR 

kurie, kad ir išblaškyti po visą 
pasaulį, sielojasi Lietuvos atei
timi ir savo rezistencine veikla 
paruošia dirvą lemtingam akci
jos momentui? 

Lietuva yra maža valstybė. 
bet, jeigu ji būtų ir didelė, da
bartinėse sąlygose jai būtini 
sąjungininkai ir draugai, kurie 
atėjus „atsiskaitymo valandai", 
būtų politiniai ir kitais būdais 
nusiteikę remti visas naujai 
atgimstančios tautos pastangas. 
Nepriklausomybės atstatymui 
rasti tuos draugus yra didžiau
sios skubos ir svarbos visų 
pasaulio lietuvių politinių vadų 
uždavinys. To nesuprasti 
laikyčiau politiniu nusikaltimu. 

Lietuvių kalba leidžiama 
spauda neginčijamai turi savo 
vertę ir reikšmę. Ji padeda įvai
rių tendencijų grupėms ir 
asmenims reikšti savo nusista
tymą ir filtracijos būdu siekti 
bendrų uždavinių. Tai svarbus, 
kiekvienam suvokiamas reiš
kinys ir, kaip toks, vertas visų 
pritarimo. Žinome, kad išlaikyti 
tautinę spaudą yra labai sunkus 
uždavinys, nes kartas nuo kar 
to (ir vis dažniau) mus pasiekia 
liūdnos žinios apie vieno ar kito 
laikraščio užsidarymą. Tai 
įrodymas, kad lietuviškasis 
„skaitytojų pasaulis" tolydžio 
mažėja. Šis faktas pažymi, kad 
realiame dabarties gyvenime 

mes turime suformavę žurnalis-
tinį-publicistinį lietuvių ,.ghet-
to" — uždarytą ratą, kurio ri
bose diskutuojame ir protes
tuojame, remiame ar atmetame, 
bet nei augame, nei plečiamės. 
O svarbiausia — neieškome ir 
nerandame naujų įtakingų 
draugų, neleidžiame už mūsų 
„ghetto" esančiam pasauliui 
pažinti mūsų rūpesčių ir vilčių. 

Draugai, kaip lietus, nekren
ta „taip sau" iš debesų. Juos 
reikia laimėti, išsikovoti ir, kas 
dar svarbiau, juos reikia išlai
kyti. Tam būtina visuma mūsų 
dvasios gabumų, pirmiausia 
inteligencija, po to laikas, iš
tvermė, geras publicistinis 
talentas, tikrai laki, kūrybinga 
vaizduotė ir gilus idealizmas. 

Kaip pavyzdį ekstraordina
rinio darbo, teisingai suprasto ir 
atlikto šioje srityje, privalau 
suminėti kaip tiktai Venecuelos 
ir jos lietuvių bendruomenės 
veikėjo dr. Vytauto A. Dambra-
vos atvejį. 

Nereikia nė dešimties metų 
grįžti į praeitį, kada žodis „Lie 
tuva" didžiausiai vietinės vene-
cueliečių visuomenės daliai 
reiškė ne mistiką, o misteriją. 
Dauguma apie Lietuvą nieko 
nežinojo. Nors Venecueloje jau 
buvo įsikūrę lietuviai. Kiti gal
būt spėliojo, jog tai galinti būti 
kokia sala prie Alaskos ar Pietų 
Afrikos kaimynas, ir tik sauja 
„išrinktųjų" manė. kad to var-

Palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslas, padovanotas savo vyro a.a. 
Vytauto atminimus Sofijos Bačkauskicnės, buvo birželio 28 d. iškilmingai 
pašventintas, minint Lietuvos krikščionybės 600 metu sukaktį Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 

Nuotr. V. Varno 

do reikėtų ieškoti kur nors Eu
ropoje. Tai menki juokai, o aš 
keistų kurijozų turėjau ir su 
Lenkijos vardu. 

Kokioje šviesoje bežiūrėtum, 
tai nekoks panoraminis vaizdas, 
kiek tai liečia Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo bylą ar 
mūsų buvusių pastangų 
balansą. Toji panorama iš esmes 
pasikeitė, kai dr. Vytautas A. 
Dambrava atvyko į šį kraštą. 
Pirmieji darbo metai jam tikrai 
turėjo būti nelengvi, ir jis tik
riausiai turėjo sunkumų pa
talpinti svarbų Lietuvai straips
nį į svarbų Venecuelos laikraštį. 
Reikėjo daugiau draugų ir 
ryšių, daugiau „kontaktų", dar 
daugiau laiko ir labai didelės 
darbo aukos. 

Šiandien dr. Dambrava spaus
dina savo straipsnius, rašinius, 
..kolumnas" ir net studijas di
džiojoje Venecuelos spaudoje, 
kiek ir kur nori. Šimtai jo 
straipsnių tiesiogiai ar netiesio
giai gvildena įvairius lietuvių 
tautos likimo problemos 
aspektus. Visa tai, sujungus su 
visa kita politinio-rezistencinio 
pobūdžio akcija, pasiekė tai, kad 
didžioji skaitytojų masė yra jau 
susipažinusi su lietuvių ar baltų 
problematika, o nuo tam tikro 
išsilavinimo laipsnio kylant 
aukštyn, nebėra krašte nė vieno 
venecueliečio politiko, kuris ne
gautų per svarbiausius įtakin
giausios spaudos puslapius 
politinės orientacijos, palankiai 
nuteikiančios ir įžvalgiai nag
rinėjančios lietuvių laisvės 
kovos esmę. tikslus ir priemo
nes, o taip pat ir laisvojo pasau
lio, taigi ir pačių politikų parei
gas tiesai ir teisei. Sio nuola
tinio ir kantraus darbo dėka 
daugelis svarbiu venecueliečių 
politikų (aš pirmiausia turiu 
minty abi svarbiausias Vene
cuelos politines partijas — 
krikščionis demokratus ir 
socialdemokratus) yra tapę 
nuoširdūs lietuvių laisvės bylos 
draugai. Nekyla mažiausios 
abejonės, kad dr. Dambravos 
straipsnis didžioje vietos spau
doje duoda ir daro daugiau Lie
tuvai, kaip dešimtys lietuviš
koje spaudoje talpinamų straips
nių, nežiūrint, kaip gerai jie 
būtų parašyti. Neegzistuoja nė 
vienas pilnai kvalifikuotas poli
tikas, kuris nevertintų viešosios 
nuomonės. Mūsų interesams 
palankią viešąją nuomonę gali
ma pasiekti tiktai per didžiąją 
krašto spaudą. Tvirtai tikiu, 
kad tai, kas buvo laimėta ir yra 
laimima Venecueloje, galima 
būtų užkariauti ir kitose 
pasaulio dalyse. Labai norėčiau, 
kad ko nors panašaus būtų 
siekiama ir svarbiausiame lais

vės krašte — Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, nes net ir ten 
ne visur lietuvių balsas ir Lie
tuvos skundas yra pilnai išgirs
ti ar suprasti. Kol kas žinau tik 
Lietuvių informacijos centrą 
New Yorke besidarbuojantį šia 
prasme. 

Manau, kad y r a b ū t i n a 
plunksnos darbuotojams ir 
lietuviškos veiklos vadovams 
įsisąmoninti, kad nieko gero 
nežada mūsų tęsiama žurnalis
tinių „ghettų" politika. Išėji
mas iš uždaryto rato turi gyvy
binės svarbos lietuvių tautos 
interesams. 

Supraskime, kad ir labiausiai 
pasisekusi, iškilmingiausia Va
sario Šešioliktosios šventė savo 
tarpe nieko nereiškia ir nieko 
neduoda laisvės kovai, jeigu ji 
nepasiekia didžiosios krašto 
spaudos su atitinkamais komen
tarais ir nelaimi naujų draugų 
Lietuvos bylai. Be spaudos ir 
televizijos, be svetimųjų tokios 
iškilmės esmėje yra t ik ta i 
malonus, iškilmingas ir gal me
lancholiškas socialinio pobū
džio aktas savųjų tarpe. Cia ir 
baigiasi visa jo svarba. Politiš
kai jis kovojančiai ir nepriklau
somybės laukiančiai tautai nie
ko neduoda. 

Taigi miglotas teigimas, kad 
„kitakalbė spauda lietuvių tau
tos neapgins ir neišvaduos" yra 
didžiausia galvosenos klaida, ne 
tik klaida, bet ir pralaimėjimo 
dvasios pranašas . Panašiam 
galvojimui aukščiausias laikas 
užtrenkti visas duris. Laisvi
nimas yra komplikuotas pro
cesas, kuriame svarbią vietą 
užimame ir mes, išblokšti iš 
savų kraštų. Neužmirškime, 
kad Lietuva reikalinga daugelio 
draugų, kurie, atėjus momentui, 
padėtų palenkti tolimesnę Lie
tuvos istoriją tau ta i palankia 
kryptimi. Gauti sąjungininkus 
ir draugus visais mums pri
einamais būdais yra visų mūsų 
pirmaeilis uždavinys kovoje už 
bet kurio krašto laisvę. Vienin
telis kelias šio tikslo pasiekti — 
stipriai figūruoti užsienio spau
doje. Mano giliausiu įsitikinimu 
tai yra didysis, svarbiausias 
iššūkis veiksniams, organiza
cijoms ir paskiriems rezistenci
nės dvasios kovotojams. 

Geras yra auklėjimas, kai 
vaikai a n k s t i įp ran ta t uo 
džiaugtis ar bjaurėtis, tą mylėti 
ar neapkęsti, kas mylėtina a r 
neapkęstina. 

Aristotelis 

Geras dalykas yra gimimas, 
bet geresnis — išauklėjimas. 

Skotų priežodis 

KRAUJU 
LAISTYTOJ ŽEMĖJ 

VINCAS ŠALČIŪNAS 

„ reikšti Konfederacijos nuostatuose (Articles of Confe-
deration). Vieningos unijos idėja buvo svetima ir bet 

Varžantis dėl teritorijų, to meto kolonijinės galy- koks federalizmo vyravimas virš tų valstybių teisių -
bės nesugebėjo grobiu taikiai dalintis. Tarp ispanų, nepriimtinas. Pietinių valstybių piliečių galvosena ir 
prancūzų ir britų kildavo karai ir kraujo praliejimas, interesai daug kuo skyrėsi nuo šiauriečių. Bet svar-
Galutinai britai išėjo laimėtojais ir kuriam laikui įsi- biausia. kad pietiečiai palaikė vergijos praktikavimą, 
tvirtino užimtose žemėse. Bet dėl skirtingų reliirijų ir šiauriečiai — jos panaikinimą. 
dėl skirtingos etninės kilmės pačiose kolonijose kildavo Tie politiniai ir ekonominiai skirtumai neišsilygino 
aršūs konfliktai ir vieni kitų užpuldinėjimai. ir po naujos Konstitucijos įsigaliojimo. Laikui bėgant. 

Vis dėlto laikas ir išlikimo problema kolonistus į Amerikos federalinę uniją įstojo vis daugiau valstijų, 
jungė, jų lojalumą savo kilmės kraštams nusilpnino ir daugiausia šiauriečių. Kai 1860 m. prezidentu buvo iš-
pamažu išsivystė savitos amerikiečių generacijos, rinktas Lincolnas, pietiečiai pajuto šiauriečių galią ir 
kurios ne tik ėmė savarankiškai galvoti, bet ir *iekė net grėsmę. Todėl South Carolina išstojo iš U-
atsikratyti anglų karališkos valdžios. Tokios nuotaikos nijos. Greitai tą padarė Mississippi, Florida, Alabama. 
ir kai kurie neapgalvoti britų veiksmai privedė prie Georgia. Louisiana ir Texas. Jos skubomis surašė 
revoliucijos. pietinės Konfederacijos konstituciją, palaikančią 

Pirmieji revoliucijos šūviai pasigirdo 1775 m prie vergiją ir valstijų teises, išsirinko sau prezidentu Jef-
Concord ir Lexington Massachusetts ir išsiplėtė po ferson Davis ir net apšaudė Unijos Sumter fortą, esantį 
visą šiaurės rytų sritį. Netrukus sukilėlių kariuomenė, prie Charlestono S. Carolinoj. Taip prasidėjo brolžu-

tus Virginijos Yorktovvne. Anglai po aršių kovų pasi- 0 Ju pravažiavom nemažai. Kad pilietinis karas 
davė. Tai buvo lemiamas mūšis, po kurio revoliucija sutriuškino Konfederaciją ir panaikino vergiją, tai taip. 
sparčiai artėjo prie pabaigos. 1783 m. pasirašyta Taikos Bet ar jis išsprendė kitas problemas ir pakeitė pietiečių 
su tar t imi Anglija pripažino Amerikos nusistatymą? Ne visai taip. Tai liudija dar ir dabar 
nepriklausomybę. dažnas Konfederacijos vėliavos naudojimas ir pa-

Kol dabartinė Amerikos konstitucija dar nebuvo minklai, pastatyti ne Unijos, bet Konfederacijos va-
įsigalėjusi. Jungtines Amerikos Valstybes sudarė dams bei kariams pagerbti. Čia besilankančiam atrodo, 
trylika suvereninių, viena nuo kitos nepriklausomų kad karas tebesitęsia, tik daug subtilesne forma, 
valstybių, kurias siejo tik „draugiškumo" ryšiai, iš-

Per Floridą i r Georgiją 

vadovaujama gen. George VVashingtono, jau kovosi su 
anglais Pennsylvanijos, Virginijos, South Carolinos. 

diskas, ketverius metus užtrukęs pilietinis larba 
civilinis) karas, kurio metu iš Unijos išstojo dar ketu 

Georgijos ir kituose mūšių laukuose, vienur su pergale, rios valstijos. Pradžioje Lincolno tikslas buvo tik 
kitur su skaudžiais pralaimėjimais. Amerikiečiu ka- išlaikyti Unijos integralumą, o vėliau ir įvykdyti vergi-
riuomenės nuotaika kartais buvo pavojingai žema ir jos panaikinimą 
nedavė daug vilčių apginti 1776 m. paskelbtą Amerikos Visos pilietinio karo kautynės vyko pietryčių srity-
nepriklausomybę. Laimė, kad Benjaminui Franklinui je. kurią dabar ruošėmės aplankyti. Tad nenuostabu, 
pasisekė prikalbinti Prancūziją atskubėti į pagalbą, kad mus domino pakeliu rodyklės, ženklinančios tų 
1781 m. amerikiečių ir prancūzu pajėgos apguiė bri- mūšių vietas, dabar paverstas valstybiniais parkais. 

Balandžio dienos rytas pasitaikė labai šaltas (apie 
40 laipsnių), tai išvažiavom žiemiškai apsirėdę. Ir ta i 
dar reikėjo automobilį pašildyti. Paprastai žiemą 
šiaurės link važiuojant, šiltesnis drabužis užsivelkamas 
tik ištisą dieną pavažiavus. Dažnai 1-95 greitkeliu 
keliaujant, jo aplinka daug įdomumo nesužadino, t ik 
į akis krito čia jau gerokai sužaliavusi gamta, žydin
tys krūmai ir pakelės gėlės. Toliau į šiaurę važiuojant 
šie pavasario reiškiniai rodė vis didėjantį atsilikimą. 

Negaliu nepaminėti netoli nuo kelio esančio 
seniausio Amerikos miesto St. Augustino, kur ispanų 
tyrinėtojas Pedro Menendez de Aviles 1565 m. čia įkū
rė pirmąją europiečių koloniją Amerikos žemyne. Pi
ratų ir anglų užpuldinėjimams atremti čia 1672 m. 
ispanai pasistatė Castillo de San Marcos tvirtovę. 
Dabar tas fortas yra atstatytas ir laikomas valstybiniu 
paminklu. San Augustin Antiguo senamiesty yra visa 
eilė rekonstruotu pastatų, primenančių kolonijinius 
laikus. Jie dabar tarnauja kaip muziejai ir turistų 
atrakcijos su autentiškais baldais ir įrengimais tpvz. 
seniausioji Amerikoj prekių parduotuvė, kalėjimas, sta
liaus dirbtuvė, seniausias namas ir daug kitų). Savo 
išvaizda dėmesį patraukia Šv. Augustino katedra 
Lightner muziejus ir Zoraydos pilis iš vėlesnių laikų. 

<Rus daugiau) 

» 
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BOSTONO ŽINIOS 
ŠIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS CLASSIFIED GUIDE 

Joe Casper, kandidatas j Bostono miesto Tarybą ir jo kandidatūrai remti 
lietuvių komiteto pirm. Česlovas Kiliulis. 

J . CASPERO IŠRINKIMO 
REIKALU 

Bostono lietuviai rimtai su
judo išrinkti Bostono miesto ta
rybos nariu lietuvį Juozą Caspe-
rą, ligšiolinį Bostono miesto 
mokyklų komiteto rinktą narį. 
Tuo reikalu sudarytas komi
tetas išsiuntė arti 1.200 laiškų 
lietuvių ir anglų kalba. Tais 
laiškais visi raginami įsijungti 
į Juozo Caspero išrinkimo akciją 
darbu, balsais, lėšomis ir kitų 
paskatinimu remti lietuvio 
kandidatūrą. Laiške tarp kitko 
sakoma: ..Sėkminga rinkiminė 
kampanija reikalauja daug dar
bo ir. žinoma, lėšų. Ne visi 
galime prisidėti darbu arba bal
suodami. Mčiau gausiai aukoti 
turėtume kiekvienas lietuvis. 
Kritikuoti mokame visi, bet da
bar laikas parodyti, ką iš tik
rųjų sugebame. Tik vieninga, 
gausi parama suteiks galimybę 
mūsų kandidatui laimėti. Šioje 
sunkioje kovoje kiekvienas 
balsas yra svarbus, kiekviena 
auka yra reikalinga"'. 

Juozas Casperas yra kandida
tas ne vienoje kurioje rinki
minėje apylinkėje, bet viso mies
to apimtimi — .,City wide ar „at 
large". tad už ji turi teisę bal
suoti visi Bostono miesto gyven
tojai. Tai palanki išrinkimo 
apylinkė, nes jį gali remti visi 
lietuviai, nepriklausomai nuo 
to. kurioje miesto dalyje jie 
gyvena. 

ŽINIŲ TIKSLUMAS 

Mūsų spaudai skirtos visuo
meninio ir kultūrinio pobūdžio 
žinios turėtų būti ne tik 

neuždelstos. bet taip pat galimai 
tikslesnės. Mes ne visuomet 
turime galimybę patikrinti gau
tas žinias, tad dažnai tenka pa
sitikėti tais, kurie jas pateikia. 
Jei žinia nėra pilna, tai ji keis
tokai nuskamba, iškreipdama 
įvykio vaizdą ar neatskleisdama 
jo reikšmingų bruožų. Pa
vyzdžiui, liepos 23 d. Bostone 
įvyko Pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimas, kuriame dalyvavo ir 
kalbėjo valstijos senato 
prezidentas William Bulger. 
pats aukščiausias amerikietis 
tame minėjime, bet gautame 
pranešime nebuvo tai nurodyta, 
nors jame buvo pažymėta, kad 
miesto mero Flynn atstovu buvo 
Kovvalski. Aišku, tai padaryta 
ne iš blogos valios, bet tik per 
neapsižiūrėjimą. Vis dėlto tai 
sudarė didelį tos žinios minusą. 

RENGINYS J. CASPERO 
NAUDAI 

Juozo Caspero išrinkimas Bos
tono miesto tarybos nariu parei
kalaus arti 100.000 dol. Aišku 
vieniems lietuviams sudaryti 
tokią sumą būtų sunkoka. Bet 
šiuo reikalu lietuviams į talką 
ateina amerikiečiai, kurie 
stipriai remia Juozo Caspero 
kandidatūrą ir nori, kad jis būtų 
išrinktas. Vis dėlto lietuviams 
reikėtų sutelkti bent 20.000 dol. 
Tuo tikslu sudarytas komitetas 
skelbia vajų ir rugpjūčio 30 d. 3 
vai. po pietų So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje or
ganizuoja renginį, kurio daly
viai prašomi bent 50 dol. aukos. 
I vajų gali savo įnašais įsijungti 
taip pat tie, kurie dėl kurių 
priežasčių renginyje negalės 
dalyvauti. 

Vyras savo gyvenime pereina 
per daug įvairių, visada besi
keičiančių stadijų. Jis pradeda 
nuo kūdikystės, po to pereina į 
vaikystę, paskui trumpai pasi
džiaugia jaunyste, pasišvaisto 
bernystėje ir pagaliau išeina į 
vyrystę. Mat kai jis jau susi
randa sau pačią, tai paprastai 
yra sakoma: „žiūrėk tas bernas 
jau vyru pasidarė". Po to seka 
gana ilgas brandystės laiko
tarpis. Jį moko „bosai" darbe, 
moko žmona namuose, moko ir 
svečiuose, moko ir vaikai. Ir kai 
jau jis su tuo mokslu apsipran
ta ir beveik pasiekia jo viršūnę, 
staiga naujas pasikeitimas. 
Kažkodėl darbe jau mažiau su 
juo skaitomasi, ir po kurio laiko 
„bosai" gražiuoju, bent taip 
atrodo, atsisveikina pridėdami, 
kad buvę „labai malonu jus 
turėti savo tarpe". Žmona jau 
nustoja mokiusi, nes, kaip ji 
sako, „iš to krieno jau nieko 
nepadarysi". O vaikai irgi nu
siima, nes jie jau patys yra savų 
vaikų mokomi. 

Ir štai tas guvus ir tvirtas 
vyras atsiduria naujos stadijos 
slenkstyje. Daugelis tai vadina 
pensininkyste. Takiau tas var
das nėra visai tinkamas, nes 
sudaro įspūdį, kad žmogus 
nieko nedaro, tik sėdi supamo
je kėdėje, linguoja žiūrėdamas į 
tolį ir tik galvoja apie savo 
skaidrią jaunystę, dargi kartas 
nuo karto garsiai atsakydamas 
į savo klausimus. Amerikiečiai 
šį laikotarpį dažnai mėgsta va
dinti „auksiniu amžiumi". Bet 
iš tikrųjų to aukso yra visai 
mažai, gal šiek tiek burnoje, 
plombų pavidale. 

„LAISVĖS VARPO" 
KONCERTAS 

Tradicinis „Laisvės Varpo" 
rudens koncertas įvyks rugsėjo 
20 d. 3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. Jame programą 
atliks Los Angeles lietuvių vyrų 
kvartetas, kuris dideliu pasi
sekimu yra koncertavęs ne tik 
šio krašto daugelyje lietuvių 
kolonijų, net Australijoje. Tai 
bus dar vienas didelis kultūrinis 
įvykis „Laisvės Varpo" 34-tų 
metų veikloje. Bet jis susijęs su 
labai didelėmis išlaidomis. Vien 
jo programos atlikėjų kelionės 
išlaidos atsieis arti pusantro 
tūkstančio dolerių. O kur dar 
kitos koncerto išlaidos, kaip 
salė. reklama ir t.t. Todėl kon
certo proga leidžiama koncerto 
programos knygutė, į kurią pri
imami sveikinimai, skelbimai, 
o taip pat pagal įnašo dydį bus 
įrašyti koncerto garbės rėmė
jais, ar t a lk in inka is visi 
tie, kurie koncerto rengimą pa
rems pinigais. Pirmaisiais to 
koncerto garbės rėmėjais be ra
ginimo, savo iniciatyva įsijungė 
Justina ir Aleksandras Du
bauskai iš Cambridge. Tai gra
žus pavyzdys kitiems. 

P. V. 

• 

MEČYS ŠILKAITIS 

Manau, mums šią garbingą 
stadiją reiktų vadinti „sidabrine 
jaunyste". Juk tai t ikra tiesa. 
Daugeliui tuo metu paausiai jau 
pabalę (pasidabruoti), o širdis, 
kaip jie sako, dar visai jauna. O 
kad kojos kartais darosi jau ne 
taip stiprios, tai nesvarbu, nes 
per tą ilgą laikotarpi vyrai jau 
pramoksta kaip daug ką galima 
atlikti ir sėdint. Tad nusikra-
tykime pensininko vardo ir kar
tais baliuose ar vakarienėse 
prisiminkime pakelti taurę už 
Sidabrinę jaunystę. 

Žurnalas „Money" pravedė 
apk laus inė j imus su ra s t i 
geriausią apsigyvenimo vietovę 
Amerikoje. Užbaigus visapu
sišką analizę, buvo nustatyta, 
kad geriausia vietovė — miestas 
yra Nashua, New Hampshire. 
Dalykai , k u r i e l ab i aus i a i 
žmonėms patiko ir kas suteikė 
p i rmenybę a t r a n k a i buvo 
nedarbas tik 3 nuošimčiai ir 
taip nuo 1980 metų, netoli nuo 
didmiesčio — Bostonas už 35 
mylių, nėra pajamų ir prekių 
mokesčių (income ir sales tax), 
kalnai slidinėjimui ir vandeny
nas įvairiems vasaros sportams 
tik už valandos kelio, nusikal
timų skaičius žemas, pragyve
nimas žemesnis negu kitur, 
gražios miškuotos ir kalnuotos 
apylinkės, vienas iš didesnių 
prekybos centrų čia pat, geros 
mokyklos, namų kainos pa
stovios. Iš analizuotų 300 vie
tovių į paskutinę vietą pateko 
Fl in t m i e s t a s , Micbigan 
valstijoje. 

Faktai rodo, kad moterys 
darosi veržlesnės ir vis daugiau 
ir daugiau jų pasirenka pro
fesijas, kuriose anksčiau dau
giausia dominavo vyrai. Pa
vyzdžiui, 1972 me ta i s 10 
nuošimčių buvo gydytojomis, 
1.9 nuošimčių — dantų gydyto
jomis ir 4 nuošimčiai advokačių. 
Dabar apska :čiuojama, kad jau 
yra 17.6 nuošimčiai gydytojų, 
4.4 nuošimčiai dantų gydytojų, 
ir net 18 nuošimčių advokačių. 
Taip pat, jei 1977 metais tik 7.1 
nuošimčių moterų buvo savi
ninkės nedidelių prekybų, 
dabar tas yra pakilę iki 23 
nuošimčių. 

Amerikos kariuomenė bando 
naują mašiną-kasyklę, kuri 
galės iškast i net ke tu r i a s 
duobes per valandą laikinam 
palaidojimui konflikto metu. 
Tai dvigubai greičiau negu iki 
šiol tu r imi seni modeliai . 
Kariuomenės vadovybė galvoja, 
kad nauji ginklai ir greiti frontų 
pasistūmėjimai gali pareika
laut i daug gyvybių. Pa
naudojant tas mašinas, kūnai 
pa ta lp in t i p las t in iuose 
maišuose gal i bū t i daug 
greičiau la ik inai laidojami 
negiliose duobėse, iki atsiras 

galimybė juos perkelti į jų 
šeimų pasirinktas kapines. Tos 
mašinos važiuoja ant laikinai 
sustatomų bėgių ir kasa duobes 
pagrečiui. 

Du Michigan universiteto 
mokslininkai naudoja labai 
mažus video apa ra tu s ir 
kompiuterių technologiją ste
bėti augalų šaknų vystymąsi ir 
požeminių kirmėlių bei 
gyvūnėlių gyvenimą. Jie tikisi, 
kad jų atradimai prisidės prie iš
vystymo naujų metodų išau
ginti geresnius augalus ir taip 
pat sėkmingiau kovoti su 
žalingom kirmėlėm nenau
dojant chemikalus. Iki šiol 
mažai buvo žinoma apie šaknų 
vystymosi procesus žemėje. Šie 
mokslininkai įkasą į žemę plas
tinius vamzdžius net iki 8 pėdų 
gylio ir įleidę į juos video apa
ratėlius stebi šaknis, kirmėles 
ir mažus gyvūnėlius, kurie 
skaldo žemėje esančią organinę 
medžiagą į tam tikrą masę, 
kuria jau pasinaudoja įvairios 
bakterijos. Jie jau atrado, kad 
įvairūs gyvūnėliai yra daug gi
liau, nei anksčiau buvo galvota. 
Taip pat pastebėjo, kad 
gyvūnėliai, skaldą organines 
medžiagas, tą atlieka ir žiemos 
metu, nes daug jų yra žemiau 
šalnos ribos. 

Dabar daug kalbama apie rie
balus. Jie yra kenksmingi, turi 
daug blogo cholesterolio, gali iš
šaukti širdies priepuolius ir pa
našiai. Tačiau yra žmonių, 
kurie jau metų metai bando 
tuos riebalus pakeisti. Protector 
& Gamble jau 20 metų daro 
tyrinėjimus ir bagia išdirbti 
dirbtinus riebalus SPE, kurie 
yra nevirškinami ir todėl neturi 
jokių kalorijų. Tai yra cukraus 
ir kitų aštuonių aliejų junginys. 
Ir tie dirbtini riebalai atrodo 
kaip tikri riebalai, jaučiasi kaip 
tikri, kvepia kaip riebalai ir turi 

.panašų skonį burnoje. Tačiau 
šiuo metu jie dar tiriami labo
ratorijos ribose ir tikimasi, kad 
už dviejų metų bus siūlomi 
bendram naudojimui, kai bus 
gau t a s FDA agentūros 
aprobavimas. Šalia pagrindinės 
savybės, kad j ie nėra 
suvirškinami, jie dar pritraukia 
ir tuo pat pašalina iš kūno ten 
esamą blogą cholesterolį. Tad 
naudojant tuos dirbtinius rie
ba lus kepimui nebereikės 
laikytis griežtos dietos. 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

Auklėjimas be religijos, pa
statąs žmogų į paprastų pe
niukšlių eilę, negali duoti 
teigiamų rezultatų žmogaus 
būdo išauklėjimui ir jo nusista
tymui. Juk tokiam žmogui nebe
bus stirpaus pagrindo nei di
džiųjų motyvų būti teisingam, 
gerbti kitų teises, nuomones, 
aukotis kitų žmonių ar savo 
krašto reikalams. 

F. Kemėšis 

f \ 3 miclkincl Fcdcral 
mmmmr Savings anc! Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4C40 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 
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PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!! 

Pirmą kartą mūsų keliautojai galės lankytis Lietuvoje 15 dienų. Tokią 
kelionę šiemet organizuoja AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU. 

Rengiame šią kelionę rudeny spalio 1 dieną, kada pigesnės bilietų 
kainos, nekarštas, patogus oras, veikia visi Lietuvos teatrai, aktyvus 
Lietuviškas kultūrinis gyvenimas. 

Nuo šių metų, Amerikos Lietuviai gali lankytis Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje. Palangoje. Panevėžyje Keliaujantiems su šia grupe, 
taip pat bus galimybė aplankyti gimtas vietas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
l Lietuvą jau daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažįsta 
kaip rimtus ir patikimus kelionių organizatorius. Tokią įdomią kelionę 
į Lietuvą jums siūlome ir šį kartą. 

15 DIENŲ GRUPĖ į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO 1 iki 19 
MARŠRUTAS: Maskva 1 — Lietuv? 15 — Maskva 1 

Iš Ch,cagos $1.820 - New Yorko $1.720. Vietos kelionei ribotos! 

Dėl daugiau Informacijos prašom kreiptis į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. VVestern Ave. 

Chicago, IL 60643 
Tel . ( 312 )238-9787 

SECRETARY 
Medium sized, progressive law firm 
looking for person who vvants to 
become a legal secretary. 

GOOD TYPING SKILLS 
REOUIRED 

Training available n all other areas. 
CALL REBECCA at 

368-1405 

" *»**. 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 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
j J Į — Į - — ~ — : — ~ „ . ^ 
' 10% - 20% — 30% pigiau mokėsit ur 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK 7APOLIS 
3208V2 W * s t 4 5 t h S t r e e t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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 

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. 5S5-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

IRONS Ml — Lako County: įsikūręs i 
toranas su gyvenamu butu, 2 moteliai ir 
nauja daržinė Gera per ištisus metus apy
varta. $95.000. Teiraukitės angliškai pas 
Bob Burns, IRONS REAL ESTATE, BOK 
46, Irons, Ml 49644. Tel 
1-616-266-5447. 

IRONS, Ml — Lake County: prie didelio 
Basa ir aplinkinių ežerų parduodami 
sklypai, namai ir [vairūs dydžio akrai 
žemės. Daugelis prie Manistee valstybiniio 
miško. Teiraukitės angliškai pas Bob 
Burns, IRONS REAL ESTATE, Box 46, 
Irons, Ml, 49644. Tel 1 616-266-5447. 

FOR RENT 

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

434-4440 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Ueponls 

G. Petras Ueponls 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskienė 
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: „The VVorkj'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. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7 .90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30 .000 žodžių ir posakių 
Redagavo A . Laučka ir A . D a n t a i t ė 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išverst i v idut inio s u n k u m o angl iškus 
tekstus. Kieti v i ršel ia i . 

Kaina su pers iun t imu in USA $ 1 8 . 9 0 . 
Illinois gyventojai moka $ 2 0 . 2 5 . 
Kaina su pers iun t imu į Kanadą ir į užs ien į $ 1 9 . 7 0 . 
Užsakymus siųst i : 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d Str . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 



TRAUKINYS, KURIO 
ILGAI 

NEUŽMIRŠIME 
JURGIS JANUŠAITIS 

Scena iš „Cabaret". Denise Ftrgusson kaip Fraule in Schneider ir Richard 
Curnock kaip Herr Schultz. 

DINAMIŠKAS 
„CABARET" - TIK 

SUAUGUSIEMS 
STRATFORDE 

ALFONSAS NAKAS 

Stratfordo miuziklai paprastai 
dingdavo iš repertuaro apie 
sezono vidurį, rugpjūčio mėnesį. 
Broadway išgarsintas, kino 
ekranuose visur rodytas, Caba
ret repertuare liks iki pat 
sezono galo, lapkričio pirmosios. 
Jo metrika ši: knygos autorius 
Joe Masteroff. scenai pritaikęs 
John Van Druten, epizodai 
Christopher Ishervvood'o, 
muzika John Kunder, libretas 
Fred. Ebb. Stratforde režisierius 
ir choreografas Brian Mac-
donald, muzikinis režisierius 
Bethold Carriere, dailininkė 
Susan Benson, apšvietimas 
Michael J. Whitfield. Pastatytas 
didžiojo Festivalio teatro 
scenoje. 

Pastatymą trumpai galima 
pavadinti grandioziniu. 
Puikiausiais, brangiausiais kos
tiumais aprengti, triukšmą 
kelia daugiau kaip pusšimtis 
aktorių. Kartais mažesnėmis 
grupėmis, kartais visi į sceną 
susigrūsdami. Visi daugiau ar 
mažiau balsingi. Daug puikių 
šokėjų, šokančių grakščiai ir 
tiksliai. Kaip gi kitaip, kai 
Brian Macdonald treniruoti! 
Dinamika, dinamika! 

Kartą ar du Cabaret mačiau 
filme. Čia, scenoje, nepalygina
mi geriau, gražiau, įdomiau. 
Gaila, pastatymo grožį gerokai 
pritemdo paikos, pigios, ne
reikalingos vulgarybės. 
Nežinau, kiek jų buvo Broad-
way pastatyme, bet filme tokių 
sugestyvių seksualinių judesių 
ir apsigraibymų nematėme. Jei 
tas vulgarybes sukoncentruotų 
viename kitame pastatymo epi
zode, sakysime pačioj pradžioj, 
publikai pošokiruoti, dar ne
būtų taip blogai. Bet jų prikai
šiota visur, nuo pradžios iki 
galo. Tai aiškus pataikavimas 
šiuolaikinei publikai. Šiuo
laikinei reiškia šio dešimtmečio. 
Taip. Spektakly, kurį stebėjau 
liepos 9 ir apie kurį pastabas 
rašau, kiekvieną šlykštų epizo
dą lydėjo plojimų audra. Du 
tūkstančiai žmonių! Vidury 
savaites, beveik vieni kana
diečiai (minios amerikiečių pri
važiuoja savaitgaliais). Aplink 
dairydamasis stebėjausi. Plojo 

ne tik jauni . Plojo, ir gal dau
giausiai, už mane ne ką jaunes
ni nuplikėliai ir žilagalviai. 
Kaip j iems susiformavo toks 
skonis?! 

Bet grįžkim prie pastatymo. 
Prie aktorių. Sis miuziklas, kaip 
daugelis žinome, su turiniu. Į 
Berlyną 1930 m. išvakarėse at
vyksta amerikietis žurnalistas 
(ir rašytojas) Clifford Bradshavv 
(Šią rolę labai gerai suvaidino ir 
neblogai išdainavo Scott Went-
worth), papuola į kabaretą, įsi
myli dainininkę, nori išsivežti į 
Paryžių, bet j i nesu t inka , 
pasilieka. Antroji intriguojanti 
pora, ta i vaisių-daržovių pirklys 
žydas Schultz ir pensiono savi
ninkė F rau le in Schneider, 
kurių romantišką meilę aptem
do ir vedybas sutrukdo jau stip
riai Berlyno gyvenimą užnuo
diją nac ių r u d m a r š k i n i a i . 
Denise Ferguson F rau l e in 
Schneider vaidmenį buvo di
džiausia tarp didžiausiu. Jos 
vaidyba be dėmelės! Jos balsas, 
duetuose ir solo, skambėjo 
nepaprasta i maloniai (bene 
mezzosopranas, bet netvirtinu). 
Jos partneris Richard Curnock 
Herr Schultz :o dramatinę rolę 
irgi vaidino pasigėrėtinai, tik 
silpniau dainavo. Jis buvo iš
skirtinai šiltas ir kartu tragiš
kas žmogus, ypač turint galvo
je scenoj besimaišančias svas
tikas ir rudas uniformas. Sally 
Bowles va id inan t i Shei la 
McCarthy, be abejo, buvo pasta
tymo svarbiausioji asmenybė. 
Neapsakomos energijos, di
džiausio entuziazmo ir talento 
universal i t ea t ro žvaigždė: 
ak torė , dainininkė, šokėja. 
Scenai paruošta New Yorke, 
vaidinusi filmuose ir keliuose 
Kanados teatruose, Stratforde 
pradeda pirmąjį sezoną. Ji čia 
buvo pagrindinė solistė, ypač 
įspūdingai sudainavusi baig
minę dainą „Cabaret". Išskir
tinai gerai pasirodė ki ta Strat
fordo debiutante. Calla Krause. 
Ilgai ir puikiai vaidinusi ko
mišką prostitutės Fraulein Košt 
dramatinį vaidmenį, pirmojo 
veiksmo gale visus nustebino di
deliu, švariu operetiniu ar 
operiniu soprano balsu, dai-

Mūsų piligriminės kelionės 
planuose buvo numatyta liepos 
1 d. iš Romos traukiniu pirmos 
klasės vagonuose vykti į Liur
dą, o iš t en į pa sku t inę 
lankytiną vietą Paryžių. 

Planuojant kelionę, Travel 
Adviser, Inc., vadovaujama 
simpatiškos ir rūpestingos Biru
tės Zalatorienės, kelionės daly
viams buvo išaiškinusi šią 
kelionę traukiniu, keliautojai 
užsisakėme pirmosios klasės 
t rauk in io bilietus, susimo
kėjome už tą klasę pinigus ir 
tikėjomės turėsią gana įdomią, 
pagal Viduržemio jūrą keliau
jančių kelionę traukiniu. O pir
ma klase keliaujant teikiamas 
išimtinis patarnavimas, pa
siūloma atsigerti ir užkąsti. 
Apie vienuolika mūsų grupės 
žmonių net užsisakė miegamuo
sius vagonus, gerai žinodami, 
kad ši kelionė į Liurdą užtruks 
apie 22 valandas. Su tokiomis 
geromis nuotaikomis svečia-
vomės Romoje, gėrėdamiesi 
gausa didingų iškilmių, apžiū
r inėdami istorines Romos 
vietas. 

Išaušo liepos 1 d. ry tas . 
Gražus, kiek vėsesnis. Po pus
ryčių skubame su lagaminais į 
vestibiulį ir dar prieš devintą 
valandą ryto atsisveikiname su 
nelabai svetingu Michelangelo 
viešbučiu, kur praleidome 
beveik 6 dienas. Viešint Romoje, 
mūsų vadovas buvo vietinis Sar
gei. Šiaip vyrukas apsukrus, bet 
j au rūpestingumu nepasižy
mėjo, išskyrus, kad kasdien 
siūlydavo savo „biznį", vakarais 
važiuoti į brangius restoranus 
(žinoma patiems užsimokant) 
vaka r i en ių arba ša lu t ines 
ekskursijas, už kurias reikėdavo 
mokėti nuo 40-80 dolerių. 

Taigi šis vadovas ir mus išlydi 
į geležinkelio stotį Romoje, kur 
turėjo būti jau sutvarkyti kelio
nės bilietai ir rezervuotos vietos 
pirmosios klasės vagonuose. 

Nurodo traukinio nr. 804. 
Traukinys labai ilgas, daug va
gonų. Sulipame į nurodytą 
vagoną, pirmosios klasės. Žiū
rime, kad beveik visos vietos jau 
rezervuotos kitiems keleiviams. 
Prie skyrių surašytos žmonių 
pavardės. Nežiūrint to, susi
tempiame savus lagaminus ir 
užimame dar tuščias vietas. 

Po keliolikos minučių įsi
veržia vadovas Sargei ir liepia 
šį vagoną apleisti ir eiti į kitą, 
jau antros klasės vagoną. Esą 
čia šis rezervuotas kitiems. 
Keliame ginčą. Grasina šauksią 
policiją ir jėga iš vagono 
išmesią. Laiko nebuvo daug. 
Turėjome išsinešdinti į antrą 
k lasę , kurioje j au nebėra 
patogumų. 

„Įsikuriame" antros klasės 
vagone. Tvanku, nėra vėsinimo, 
sėdynės kietokos, siaurokos, 
susigrūdame po 6 žmones. Toks 
pat likimas ištinka ir tuos, 
kurie Chicagoje buvo susimo
kėję už miegamuosius vagonus. 
Traukinys pajuda ilgon kelio
nėn Liurdan 10:30 vai. ryto. 
Važiuoja labai, palyginus, lėtai. 
Sustoja beveik kiekvienoje 

nuodama „Tomorrovv belongs to 
me". Pagaliau išskirtino gyrimo 
vertas ir Stratfordo lankytojams 
gerai pažįstamas Brent Carver, 
turėjęs ceremonialmeisterio 
(MC) vaidmenį, kartu dainavęs 
ir šokęs. Jis — dinamikos 
įsikūnijimas! 

Toks man vidurvasary suteik
tas aštuntasis spektaklis Strat
forde. Kai šias pastabas rašau, 
dar yra likę du pastatymai. 
Vienas lengvas ir juokingas, 
kitas, numanau, sunkokas ir 
gilus. Jų vardų dar neminėsiu. 
Apie juos teks parašyti jau 
Kanadą palikus. 

stotelėje ar didesnėje stotyje. 
Pradžioje ir čia jaučiamės neblo
gai, nors jau keiksmažodžiai 
nuaidi kelionių biuro ir net 
mūsų labai mielo vadovo kun. 
dr. Kęstučio Trimako adresu. 
Vadovas susijaudinęs, išsiima 
dokumentus ir bando aiškinti 
mums, kad tokį apsurdą padarė 
Romoje geležinkelio stotis, an
tra vertus, ir tas nerūpestingas 
Romoje vadovas Sargei, kurio 
pareiga buvo iš anksto rezer
vuoti, užsitikrinti mums vietas 
pirmosios klasės vagone. To, be 
abejo, šis vyrukas nepadarė ir 
gaila, kad mes jam nebeturė
jome laiko už tai gerokai kitu 
kuo, o ne sumestais doleriais 
atsidėkoti. 

Mūsų vadovas nekaltas. Ne
kalta ir Birutė Zalatorienė, nes 
ji rezervavo pirmosios klasės ir 
miegamojo bilietus. Bet kas gi 
mums atlygins už tą tikrai 
sunkų kelionės vargą ir permo
kėtus pinigus? 

Susigrupavę keliaujame sma
giai. Nenuobodžiaujame. Mūsų 
grupelėje malonūs žmonės — 
Lietuvos Dukterų pirmininkė S. 
Paulionienė ir jos puikus keliau
tojas, paslaugusis ir rūpestinga
sis vyras V. Paulionis. Su pirmi
ninke sumezgame ilgoką po
kalbį apie Lietuvos Dukterų 
draugijos gražią veiklą. Ši drau
gija rūpinasi ligoniais, bena
miais, neturtingaisiais, vargan 
patekusiais, o neturčius gražiai 
palaidoja. Turi įvairiose vietose 
skyrius su gausiais nariais. Lie
tuvos Dukterų darbas — gailes
tingumas ir meilė kitiems pa
dėti. Su pagarba prisiminė ilga
metę draugijos pirmininkę 
Emiliją Kielienę, buv. dvasios 
vad. a.a. kun. F. Gurecką, drau
gijos įsteigėją, dabartinį dvasios 
vadą kun. J. Juozevičių. Nuošir
džiai kalbėjo apie savo draugijos 
nares, kurios, kaip darbščiosios 
bitelės, neša medų į avilį, kad 
juo mistų nelaimėn patekę. 

Dalinamės apie dainą su Dai
nuojančių žemaičių atstove, 
gražiabalse Aldona Underiene. 
Jų trejetukas su K. Skaisgiriu 
yra išdainavęs nuostabių gražių 
dainų lietuviškuose renginiuose 
ir kitose kolonijose ir savo 
kuklumu, be pretenzijų išvarė 
gilią kultūrinę vagą išeivijos 
gyvenime. Žada jos dar dainuoti 
ir dainuoti. O mūsų dainos 
mėgėjai jų dainomis ne kartą 
gėrėjosi. Ir šioje kelionėje ji pir
moji savo gražiu balsu veda 
giesmę ar dainą ir džiugina 
pačią kelionę. Labai ramus, 
mielas, bendrakeleivis Markus, 
buvęs Lietuvos aviacijos kapi
tonas. O kiek įdomių atsitikimų 
išgirsti teko iš šio žmogaus, per
gyvenusio net Lietuvos kariuo
menės žlugimą okupacijų me
tais. Kelionėje rūpestingas, pa
siruošęs užmiršti net save, bet 
būtinai kitam padėti. Neatsilie
ka Aleksas Smilga, Dainavos 
ansamblio buvę? ilgametis pir
mininkas, ir s t iprusis V. 
Paulionis. 

Traukinys dunda ir dunda 
Viduržemio jūros pakrantėmis. 
Vaizdai labai gražūs. Prie jūros 
prigludę mažyčiai miesteliai ar 
net kaimai, bet skirti kuror
tams. Nematyti smėlėtų paplū
dimių. O čia pat krantus bangos 
skalauja ir glosto juodus 
akmenis. Mažytėse aikštelėse 
rikiuojasi švarios, gražios kėdės 
vasarotojams poilsiauti, o virš jų 
kyla įvairiaspalviai saulėsau-
giai. Kiekviena vietelė turi savo 
saulėsaugių ir kėdžių skirtingas 
spalvas. Ir tai sudaro gražų, 
įdomų vaizdą. 

Vasarotojų nestokojama. Net 
ant tų akmenų ir akmenėtų 
krantų pasitiesę rankšluosčius 
ilsisi vasarotojai. Iš kitos pusės į 

Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Fla. 

LIETUVOS SRIČIŲ 
MINĖJIMAS 

St. Petersburgo Lietuvių 
klubas yra žymus tautinis cen
tras, kurio veiklumui nėra daug 
palyginimų Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Šiam nepra
bangiam bet itin judriam klubui 
eilę metų yra pirmininkavęs 
Albinas Karnius, elegantiškas 
ir iškalbus tautietis, kuris 
nepriklausomoje Lietuvoje būtų 
gal tikęs užsienių reikalų 
ministerio kandidatu. A. Kar-
niaus energinga žmona Angelė 
yra nuolat regima parama. Kar-
niai praleidžia šimtus darbingų 
valandų Lietuvių klubo reika
lams. 

Klubo parengimų buvęs 
pirmūnas, išmaningas bei ener
gingas Algis Ulbinas ir neseniai 
atvykusi žinoma režisierė 
Dalila Mackelienė yra kūry
bingi lietuvių kolonijos meno 
vadovai. 
. Karnienės sudaryta „Audros" 
šokėjų grupė ruošiasi vykti į 
Tautinių šokių šventę Hamil
tone 1988 metais. Tai kelionei 
apmokėti „Audros" šokėjai 
rengia sekmadienio pietus su 

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 

programa Lietuvos sritims pa
gerbti: Žemaičiams, Aukštai
čiams ir Suvalkijos gentims — 
Dzūkams, Kapsams ir Zana
vykams. 

Žemaičių minėjimas buvo 
rugpjūčio 2 dieną ir jame 
susirinko apie 260 svečių, užuot 
lauktų 180. Danutė Mažeikienė, 
atl iekanti visą „žemaitišką 
programą", tarė ilgą sveikinimo 
kalbą svečiams puikia, dailiai 
skambia žemaičių tarme ir dar 
pridėjo žemaitiško nuotykio nu
pasakojimą. Pilna klubo salė 
sutiko mūsų Žemaičių kalbą il
gais plojimais stebėdamiesi, kad 
D. Mažeikienė per daugelį 
išeivijos metų sugebėjo išlaikyti 
savo gimtąją žemaitišką tarmę! 

Pasitraukę į poilsį tautiečiai, 
neturį anksčiau parinktos vie
tovės, galėtų pagalvoti apie St. 
Petersburgo aplinką, kurioje 

yra apsigyvenę šimtai gerų lie
tuvių ir jų tarpe randamų pri
mirštų prietelių. 

V. Z 

BRANGIAUSIA ELEKTRA 

Commonwealth Edison bend
rovės elektros privatūs naudo
tojai vasarą moka aukščiausią 
kainą visose JAV-se. 

MAŽIAU BEDARBIŲ 

Visose JAV-se sumažėjo be
darbių skaičius. Illinois valsti
joje liepos mėn. buv. 452,000 
bedarbių — 7,99c. Prieš dvejus 
metus liepos mėnesį buvo 
510,000, kas sudarė 9%. Spren
džiama, kad padidėjusi gamyba 
fabrikuose sumažino bedarbių 
skaičių. 

atkalnes kyla gana gražūs, mo

derniški namai, net viešbučiai. 
Tai rodo, kad čia kurortinės vie
tos. Žvelgdamas į tokią aplinką, 
ne kartą pamąsčiau, kokį mes 
nuostabiai gražų tu r ime 
Daytona Beach, Floridos 
pajūry... 

Pagaliau imame trokšti. Gal
vodami, kad pirmosios klasės 
vagonuose turėsime aptarna
vimą — gėrimu iš anksto nepasi
rūpinome. Tik mūsų skyriaus 
rūpestingosios S. Paulionienė ir 
A. Underiene buvo praktiškos ir 
nujautė kelionės sunkumus. Jos 
pasirūpino skaniomis dešromis 
ir duonute, kuo mus kelionėje 
alkstančius pamaitino ir joms 
dėkojame. 

Tvirtieji mūsų skyriaus vyrai 
V. Paulionis ir K. Markus nu
tarė eiti ieškoti traukinyje 
„valgomojo" vagono. Suplukę, 
suvargę, nuėję apie pusantros 
mylios traukinio vagonais rado 
„restoraną", bet jau buvo viskas 
„išparduota" ir vos keletą 
dėžučių tegavo minkštųjų 
gėrimų, kuriais numalšiname 
pirmąjį troškulį. 

Po keliolikos valandų trau
kinys stabtelėja stotyje, o mūsų 
vagonas ties stoties bufetu. 
Šaukiame patarnautojus, kad 
parduotų gerti. Niekas ne
kreipia dėmesio. Perone sto
vėjusi moteris ima šaukti: „Ei 
ruski, ruski, Moskva, Moskva". 
V. Paulionis pro langą šaukia, 
kad mes „ne ruski, ne Moskva". 
Tada ši moteris įbėga į bufetą, 
pasako reikalą ir ant greitųjų 
bufeto vyrukai suskuba mums 
paduoti po dėžutę gėrimo, už ką 
sumokame po 2 dolerius. Ir tai 
džiaugiamės atsigaivinę, nes 
troškulys buvo jau įvarginęs. 
Taip nutinka mūsų skyriuje. 
Tos pačios nuotaikos lydi ir 
mūsų grupės kitus žmones. Po 
vidunakčio suima baisus nuo
vargis ir tik gavęs valandėlę 
išsitiesti ant suolo, kiek prisnū
dau, atsigavau. Panašiai ir ki
tiems nutiko. 

Nice stotyje prikabino mie
gamąjį. Turintieji miegamojo 
bilietus turėjo persėsti į jį. De
ja, kol su lagaminais išlipo,kol 
pasiekė vagoną, nebuvo laiko. 
Tik berods 5 keleiviai teįlipo į 
miegamąjį, o kiti 6 liko perone 
ir traukinys išėjo, juos palikęs. 
Varge, vargeli, kiek tie žmonės 
vargo. Turėjo susirasti nakvynę 
prie stoties ir tik kitą dieną 
pasiekė Liurdą vėlai vakare. 
Taigi Liurde nieko gero ne
bematė. 

Tai šitaip keliavome iš Romos 
į Liurdą. Tą traukinį minėsime 
ilgai. Vis tik pasaulyje yra ir 
nesąžiningų pareigūnų, kurie, 
paėmę pinigą, nesiskaito su 
žmogum. Liurdą pasiekėme 
liepos 2 d. 9 vai. 10 min. ryto. 

A.tA. 
VYTAUTUI SAULIUI 

staigiai iškeliavus pas Viešpatį, nuliūdime likusią, 
mūsų draugijos narę, velionio žmoną JULIJĄ ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
JUSTINUI MAŠIOTUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu klasės draugę JŪRĄ 
BAKAITIENĘ, jos seserį MILDĄ POVILAITTENE ir 
jų šeimas. 

Rima Kašubaitė-Binder 

L 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. oOth A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

•• 



DRAUGAS, trečiadienis. 1987 m. rugpjūčio men. 12 d. 

x „Draugo" pokyliui stalus 
jau baigia visus užsisakyti šei
moms ar draugams. Pokylis bus 
rugsėjo 27 d., sekmadienį. Mar-
tiniąue restorano pokylių salėje, 
Evergreen Park. 111. Bus taip 
pat ir menine programa ir nau
jojo Marijonų vienuolijos gene
ralinio vyresniojo kun. Donaldo 
Petraičio pagerbimas. 

x Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos narės ateinantį 
sekmadienį, švęs savo auksinį ir 
sidabrinį vienuoliško gyvenimo 
jubiliejus. Bus šv. Mišios, spe
cialios giesmės, pagerbiant 
jubiliates. Koncelebruos visa 
eilė kunigų, kurie turi pažįs
tamų ar giminių vienuolyne. 

x Lietuvos Vyčių seime 
Kansas City iš Brighton Parko 
46-tos kuopos dalyvavo pir
mininke Marija Kinčius. vice-
pirm. Evelyna Oželienė. Scottie 
Žukas. Sabina Klatt. Helen ir 
Jonas Meižiai. Jie visi aktyviai 
dalyvavo seime ir aktyviai 
pasižadėjo ateityje veikti vyčių 
tarpe. 

x „Eglutė", rugsėjo mėnesio 
numeris, il'ėjo iš spaudos. Tai 
lietuvių vaikams skirtas žurna
lėlis, pilnas gerų pasiskaitymų 
ir gražių spalvotų iliustracijų. 
Redaguoja ses. Ona Mikailaitė. 
administruoja Danguolė Sa-
dūnaite. Leidžia Nekalto Prasi
dėjimo Marijos seserys Putnam, 
Conn. 

x T r a d i c i n i s r u d e n i n i s 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos parengimas bus rug
pjūčio 29 d., šeštadienį. Šaulių 
namuose. Programoje šaudymo 
varžybų laimėtojams dovanų 
įteikimas, šaltais užkandžiais ir 
šilta vakariene vaišės, šokiai. 
Veiks gausus laimėjimais lai
mes šulinys ir baras. Kviečiami 
šauliai, svečiai ir jūriniai šauliš-
kos veiklos rėmėjai dalyvauti. 
Pradžia — 7 vai. vak. 

x Lemonto apyl inkės ge
gužinė bus rugsėjo 13 d. Atei
t ininkų namuose. Valdyba 
kviečia visus atsilankyti ir pa
bendrauti su draugais ir pažįs
tamais. Bus laimėjimai, daug 
skanaus maisto ir gėrimų. 
Gegužinė prasidės tuojau po šv. 
Mišių, kurios atnašaujamos 11 
vai. ryto. 

x Irena Rinkūnienė, ilga
mete Balfo veikėja, buvusi sky
riaus valdybų narė. su šeima 
persikėlusi gyventi į Michianą 
ir toliau rūpinasi Balfo 
reikalais. Visados dalyvaudama 
Balfo Beverly Shores skyriaus 
renginiuose, šį sekmadienį 
atvykdama į Pocių sodyboje 
Balfo rengiama vasaros šventę 
gegužine, pažadėjo atvežti dova
nų. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV 63 St., Chicago, IL 6062<» 

Te! — 776-5162 
14300 S Bell Rd . Lotkport. IL 60441 

Tel 4*0-W66 
Valandos pagal susitarimą 

x Pavergtųjų tautų posėdis 
bus rugpjūčio 20 d., ketvirta
dieni, 7:30 vai. Latvių centre, 
4146 N'. Elston Ave., Chicago. 
Posėdyje bus tariamasi dėl 
Juodojo kaspino dienos progra
mos. Juodojo kaspino diena bus 
rugpjūčio 23 d. — Molotovo-Rib-
bentropo pakto 48 metų sukak
tis. 

x Vilijos Sutkutės ir Ar
vydo Kielos užsakai eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Vestuvės numatytos 
rugpjūčio 29 d. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje nuo rugsėjo 25 d. 
iki spalio 14 d. bus Prano 
Gailiaus meno kūrinių paroda. 
Dailininkas gyvena Paryžiuje. 
Jis jau pasirodė su savo kūri
niais 1981 m. Lietuvių ir 
amerikiečių publika jo paroda 
buvo sužavėta. 

x St. Xavier College (3700 
W. 13 St.) duos plačias informa
cijas gailestingoms seserims 
• nursėms) rugpjūčio 15 d., šeš
tadieni, 10:30 vai. ir rugpjūčio 
18 d., antradienį, 7:30 vai. vak. 
Informacijoms galima tele-
fonuoti 779-3300, ext. 220. 

x Karolis Milkovaitis, Chi
cago, 111., visuomenininkas, 
..Draugo" renginių komisijos 
narys, grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka. Alex Ne-
vardauskas, Portage, Ind., Irena 
Kairys, Chicago, 111., atsiuntė po 
15 dol. Visiems nuoširdus ačiū. 

x Ju l ius Širka, Chicago, 111., 
Kristijono Donelaičio aukšt. 
lituanistinės mokyklos direk
torius, sol. Prudencija ir inž. St. 
Jokubauskai, Palos Hills, 111., 
Joseph Jurkenas. Chicago, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Stasys Povilenskis, To
ronto. Kanada, mūsų garbės 
prenumeratorius, nuoširdus 
..Draugo" rėmėjas, per St. 
Prakapą, mūsų bendradarbį, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
atsiuntė 36 dol. auką. Labai 
dėkojame. Taip pat ačiū ir St. 
Prakapui už auka., 

x „Švytur io" jūrų šaulių 
kuopa , Detroit. Mich.. per 
mūsų bendradarbį A. Grinių 
atsiuntė „Draugo" paramai 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū už 
gražią paramą savai spaudai. 

x V a i g a i l ė K a v a l i ū n a i -
tė-Duers, New Smyrna Beach. 
Fla. grąžino laimėjimų šakne
les, prašė sustabdyti jai siunčia
mą „Draugą", nes jos tėveliai 
Jonas ir Stase Kavaliūnai apsi
gyveno jos šeimoje ir j ie 
prenumeruoja „Draugą". Ta 
pačia proga pridėjo 50 dol. auką. 
o likutį savo prenumeratos taip 
pat paaukojo dienraščiui. Nuo
širdus ir didelis ačiū. 

x Leonora P a k e t u r i e n ė , 
Chicago. 111.. ..Draugo" nuoširdi 
rėmėja, grąžino laimėjimu 
šakneles su 16 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x A. T u m o s a , nuo s.m. 
rugpjūčio 1 d., persikėlė į naują 
gyvenvietę. Naujieji namai su 
dukters Lilės Gražul ienės 
šeima Adresas: 2446 Tread-
vvell Str., Westland, Mich. 
48185, tel. (313) 729-1953. 

' p r j 

x Dr. Kazys ir Marija Am-
brozaičiai , nuoširdūs Balfo 
rėmėjai, šį sekmadienį grįždami 
iš Fronto bičiulių studijų dienų, 
pakelyje sustos Beverly Shores 
ir dalyvaus Pocių sodyboje vyks
tančioje gegužinėje. I šią Balfo 
Beverly Shores skyriaus rengia
mą vasaros šventę atvažiuos 
daug svečių iš Chicagos, Union 
Pier. Michianos. Harbeit ir kitų 
apylinkės vietovių. 

fl^k ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J Platas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 

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

x Seselių pranciškiečių rė
mėjų gegužinė bus šį sek
madienį, rugpjūčio 16 d., 2326 
So. Morgan St., Chicago, 111. 
60608. Pradžia 12 vai. dienos. 
Visi rėmėjai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. 

x Kun. Ignas Urbonas, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary. Ind.. „Draugo" ir kitų 
gerų darbų rėmėjas, 
grąž indamas laimėjimų 
šakneles , pridėjo 55 dol. 
dienraščio stiprinimui Labai 
dėkojame už realią paramą. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
paga! susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Av?., St*. 182 
Hinsdal<\ II. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

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

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(ak.) 

x Dr. Audra Deveikis, Ran-
cho Palos Verdes, CaL, mūsų 
garbės prenumeratorė ir „Drau
go" nuoširdi rėmėja, grąžino 
laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x O. ir E. Reingoldai, Wor 
cester, Mass., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 35 dol. auką su 
laiškučiu: ,,...auka 35 dol. 
.Draugui' paremti, nuoširdžiai 

linkime Jums sėkmės vykdant 
taip svarbų darbą del mūsų 
tautos". Malonus ačiū uš pa
ramą ir gražų laiškutį. 

x Vincas Simaška, A'.bion, 
Mich., suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 20 
dol. auka. V. Simaška skel
biame garbes prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x J a d v y g a Jankauskienė, 
Chicago, 111., mūsų nuolatinė ir 
nuoširdi „Draugo" rėmėja, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū už 
mielą paramą. 

x Dr. E. Vasiliauskas, Glen 
Ellyn. 111.. A. Ažubalis. Fox 
River Grove, 111.. Stasė 
Bublienė, Birminham, Mich.. 
Jonas Rudaitis. Orland Park. 
111.. A. K. Rastauskas, Rich-
mond Hts., Ohio. A. Masiulis. 
Manchester. Conn.. S. Kaula-
kis, Bruno Sedleckas, Chicago, 
111.. G. Brazaitis. Highland. Ind.. 
V. Kažemekaitis, Racine, Wisc.. 
Adolfas Švažas. Dovvners Grove. 
111.. V. ir M. Krauchunas, Chi
cago. 111., kiekvienas grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Žurn. Alfonsas Nakas, 
mūsų bendradarbis. Sunny 
Hills. Fla.. dr. E. Šilgalis. 
Euclid. Ohio. P. Staniūnas. Fox 
River Grove. 111.. Juozas Šulai-
tis. La Grange. 111., Vyt. Cecha-
navičius. Dovvners Grove. 111.. J. 
Gramas. Oak Lavvn. 111.. P Ku
rnėta. Worcester, Mass.. B. 
Pilipauskas. Lemont. 111.. D. 
Mitkienė. Los Angeles. CaL. J. 
V. Lopatauskas. Santa Monica. 
CaL. Z. T. Mišauskas, Union 
Pier, Mich.. grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Kazys Aiženas, V. A. 
Gudas, Chicago, I1L. Jonas 
Jasaitis, East Chicago. 111.. Pra
nas Povilaitis. Evergreen Park, 
111.. lankėsi „Drauge" ir įsigijo 
naujausių leidinių. 

MŪSŲ KRAŠTAS 

Mūsų tėvelių kraštas — 
Brangi Lietuva. 
Rusai tikrina paštą 
Ir laisvės nėra! 
Seneliai nori pabėgti, 
Bet komunistai neleis. 
Visi užrakinti 
Savame krašte. 
Bet vieną dieną ateityje, 
Kas nors atsitiks. 
Ir mūsų gražioj tėvynėj 
Vėl bus laikai kiti! 

Undinė Mulokai tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Spindinčios mintys") 

J o n a s Minelga 

GENYS 

Rytą liepoj matėm genį — 
Tokį margą. 
Eglė šildo, beržas peni 
Miško sargą. 

Lengva kalti kai šaltoka: 
Tuku-tuku... 
Tik geneliai šitaip moka — 
Be kaltukų. 

MAMYTEI 

Tu kaip šviesus žiburėlis 
Aną tamsią naktį 
Rodai man kelią. 
Kuriuo turiu eiti. 

Visada rūpestinga. 
Visada teisinga; 
Mano numylėta 
Ir man Dievo pažadėta... 

ty'illiam Linas , 
Marquette Parko lit. 
m-los 8 sk. mokinys. 

AŠ IR MANO 
P A R A P I J A 

Si parapija yra man labai 
svarbi, nes ji man daug duoda. 
Beveik kiekvieną dieną aš 
lankau šią parapiją, nes čia 
susirenka beveik visos jaunimo 
organizacijos. Iš pat mažens aš 
čia klausau šv. Mišias. Čia 
buvau pakrikštyta. Čia nuo 
vaikų darželio iki aštuntojo 
skyriaus lankau mokyklą. 

Aš manau, kad daug duodu 
savo parapijai. Daug kar tų 
dalyvavau procesijose. Giedu 
parapijos chore ir daug kartų 
padedu kavinėje. Kiekvieną tre
čiadienį ir sekmadienį susi
renkame salėje ..Grandinėlės" 
repeticijoms. Aš nežinau, ką 
lietuviai darytų be šios pa
rapijos. 

Nida Gelažytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(..Mūsų Žingsniai") 

REIKIA DAUGIAU 
SKAITYTI IR PRISIMINTI 

x Pe t ras Čelkis, Chicago. 
111.. P. Brizgys, Hickory Hills. 
111.. Ona Kaselienė. Detroit. 
Mich.. Aleksandra Sakas. Lan-
caster. Ohio. Algirdas Ši-
mukonis, Richmond Hill, N*.Y., 
Aurelius Prapuolenis. Dovvners 
Grove, 111.. L. Rociūnas. Phila 
delphia. Pa.. A. Vidugiris. San
ta Monica. CaL. Vladas Bačiu
lis. Willowick. Ohio. kiekvienas 
pratęsė ..Draugo" prenumeratą 
su 10 dol. auka. už kalėdines 
korteles, kalendorių arba kaip 
auką dienraščiui. Labai dėko
jame. 

Kai kas pasikeitė, kai perėjau 
į aštuntąjį skyrių. Namu darbai 
padaugėjo, nors jie ir anksčiau 
buvo sudėtingesni . Reikėjo 
daugiau skaityti ir prisiminti. 
Pajutau, kad mokytojai mane 
ruošia aukštesnei mokyklai. 
Man pačiam buvo įdomu save 
stebėti, kad aš į visus darbus 
pradėjau žiūrėti rimčiau ir 
labiau susikaupęs. Kai užimtas. 
laikas eina labai greitai. 

VVilliam Linas , 
Marųuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinys. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ VOKIETIJOS 

'Tęsinys) 

Birželio 16 diena. Šiandien 
mes ir mūsų studentai nuva
žiavome prie Šiaurės jūros 

„Base". Tai Amerikos bazė. 
J ie mums papasakojo apie 
visokius lėktuvus ir viską 
parodė. Po to, mes valgėme jų 
pagamintus priešpiečius: vištą, 
bulvių košę ir saldaus. 

Birželio 17 diena. Mes nuva-
žiovome prie Šiaurės jūros 
(North Sea;. Ten vyksta pot
vyniai ir atoslūgiai. Apsi
movėme prastus batus ir kelnes. 
Nuėjome prie kranto. Jau prieš 
keletą minučių vanduo slūgo 
atgal į jūrą. Mes ėjome į salą, 
kuri buvo tolokai nuo kranto. 
Bridom per 4 inčus purvo ir 2 
inčus vandens. Per 3 vai. 
turėjome prieiti salą. Kartais 
vanduo buvo gilesnis, tarpais 
visai nebuvo vandens, bet vis-
tiek buvo sunku eiti. Ėjome 
pustrečios valandos laiko. Sala 
buvo nebetoli, bet negalėjome 
prieiti, nes vanduo buvo per 
gilus. Reikėjo grįžti atgal, dar 
pustrečios valandos. Poilsiui 
nebuvo laiko, nes vanduo vėl 
pradėjo kilti ir tvinti į krantą. 
Grįžę į krantą buvome labai pa
vargę ir ėjome namo. 

Birželio 19 diena. Apie 3 vai. 
ryto, aš su savo , .šeima" 
važiavome i Hannover. Iš Han-
nover skridome lėktuvu į 
vakarinį Berlyną. Iš Vakarų 
Berlyno, mes su vokiečių kelei
viais (tour) vykome autobusu į 
Rytų Berlyną. Rytų Berlyne 
jautėmės kaip Rusijoje. Miestas 
pilkas ir bespalvis. Mus vežiojo 
po miestą, bet niekur neleido 
išlipti. I viską reikėjo žiūrėti tik 
pro autobuso langą. Leido išlipti 
iš autobuso pavalgymui ir 
kitiems reikalams susitvarkyti. 
Kiek pavažiavus, autobusas 
sustojo prie kažkokio karo 
paminklo, kurį leido fotogra
fuoti. Vistiek buvo įdomu 
pamaty t i Rytų Berlyną. 
Gr įž tan t a tga l į Vakarų 
Berlyną, mes matėme sieną. 
..Victory Tovver". Berlyno 
miestą, Gedechniskirche. Gėdos 
siena yra pilna prirašinėta 
visokių žodžių ir piešinių. 
Vakarų Berlynas yra gražus, 
švarus miestas. Žmonės atrodo 
linksmi, patenkinti. Vakare 
nuskridome atgal į Hannoverį, 
kur praleidome naktį. 

(Bus daugiau) 

Edvyna K. Valkiūnaitė 

TAUTINĖ FORMA 

Po Antrojo pasaulinio karo. 
sugrįžę į Lietuvą bolševikai emė 
skelbti šūkį: ..Tautinė forma, 
socialistinis turinys". Pagal tą 
šūkį turėjo būti tvarkomas visas 
kultūrinis gyvenimas: menas, 
literatūra ir kt. 

Tuo pačiu laiku miestuose, 
parduotuvių vitrinose, vietoje 
tikros mėsos produktu: kumpiu, 
dešrų — buvo sudėti mediniai, 
nudažyti mėsos produktai. 
Žmonės vienas kitam, slaptai 
rodydami į vitrinas, šnabždėjo: 
,,Tautinė forma, socialistinis 
turinys". 

(Viešai kalbėti apie tai buvo 
pavojinga, grėsė kalėjimas). 

Iliustracija iš A. Gustaičio Knygos vaikams „Žuvininkai" 
Jina Leškienė 

KONKURSINĖ LIETUVIU 
LIAUDIES PASAKA 

Rytų šalies b ū r a s 

(Tęsinys) 

Pati savo motina gražiai 
aprengė, iškepė pyrago, privirė 
gardaus maisto. Viską sudėjo į 
maišą, o pasigardžiavimui 
smetonos puoduką. Vyras ją 
nuvežė i ta pačia jaują. Ji 
atsisėdo prie pakuros lango ir 
valgė pyragus su smetona. 

Netrukus velnias šmakšt prie 
lango ir šaukia žmogaus balsu: 

— Katre. Katre, paduok man 
ragučius su nagučiais! 

— Kokia aš tau Katre! Be to, 
aš nesu tau jokia tarnaitė, o tu 
man joks ponas, pasitrauk nuo 
manęs! — tokiais žodžiais prabi
lo pačios motina. 

Velnias švilptelėjo ir nubėgo 
daugiau velnių atsivesti. Pri
sirinko jų daug kaip juod
v a r n i ų ir pradėjo kelt i 
vestuves. Dalis įsiveržė į 
pakurą, nutvėrę motiną ir 
pradėjo sukti. Motina pailso ir 
galva apsisuko. Greit pavargo ir 
parvirto ant žemės. Velniai ją 
gulinčią plėšė ir vilko, kol 
visiškai nukankino. Ir mirusiai 
nedavė ramybės: ėmė traukyti 
rankas ir kojas sukinėti, kol ją 
visai sudraskė. 

Būras ėjo ieškoti pačios mo
tinos ir galvojo, kad ją ras tokią 
turtingą, kaip savo motiną. 
Radęs ją velnių sudraskytą, tuoj 
pranešė savo pačiai. Pat i 
netikėjo, bėgo pasižiūrėti. Grįžo 
labai verkdama. Surinkusi jos 
kūno dalis sudėjo į maišą ir 
nunešė i kapines palaidoti. 

Tas atsitikimas įvyko dar pa
gonių laikais. 

Ši pasaka užrašyta 1884 m. 
Pakalnupio kaime, Raseinių 
valsčiuje iš Mataušo Bakučio. 

Tamsesnėmis raidėmis iš
spausdintus žodžius paaiškin
kite. 

Paaiškinkite šią patarlę: 
..Tėvynės dūmai už svetimą 
ugnį šviesensni". 

Palyginkite du žodžius; grį
žo — pasiryžo. Parašykite, kurie 
tų žodžių balsiai visškai vieno
di, kurie labai panašūs, bet 
nevienodi. Paaiškinkite jų 
skirtumą. 

KAI AŠ UŽAUGSIU 

Aš dar nesu tikra kas aš būsiu 
kai užaugsiu. Aš turiu porą su
gestijų. Norėčiau būti mode
liuotoja. Man labai patiktų 
dėvėti brangiausius ir gra
žiausius pasaulio drabužius. 
Norėčiau būti ir baleto šokėja. 
Man labai patinka šokti. Kai 
žiūrėjau baletą ..Spragtukas" aš 
norėjau būti viena iš tų šokėjų. 
Man labai patiko cukrinių slyvų 
fėja. Man taip pat patiko 
mergaitė Klara. Aš mačiau 
baleto šokėjus simfoninio kon
certo metu. Visos buvo ap
sirengusios kaip čiuožėjos. Kai 
jos šoko. atrodė, kad jos tikrai 
čiuožė. 

Vaiva Underytė, 
Toronto Maironio lit. m-los 

mokinė. Kanada. 
(Maironio mokyklos metraštis). 

MANO ĮDOMIAUSIA 
GIMINĖ 

Mano pusseserė yra septynių 
mėnesių kūdikis. Aš ja kartais 
prižiūriu. Ji visada yra linksma. 

Ji turi du dantukus ir truputį 
plaukų. 

Angelė De Secki 

Mano broliai Gytis ir Danius 
lanko Michigano universitetą. 
Gytis yra ketvirtokas, o Danius 
trečiokas. Šiais metais Danius 
y ra vyriausias berniukų 
vadovas Dainavoje. Abu žaidžia 
tinklinį universiteto koman
doje. Aš jų abiejų pasiilgstu, nes 
jie namuose nebegyvena. 

Vytas Barzdukas 

Mano močiutė yra žilaplaukė 
ir mėlynakė. Ji yra mano tėtės 
mama ir gyvena Clevelande. Ji 
mėgsta megzti. Antra močiutė 
turi truputį juodų plaukų, gy
vena Chicagoje. 

Audra Grigaliūnaitė 

Mano tėtė yra labai įdomus. 
Jis turi aeronautikos inžinerijos 
doktoratą. Jis baigė mokslus 
Ohio State universitete ir 
pradėjo dirbti Wright Patterson 
Air Force bazėje, Daytone. Jis 
dirbo tyrimo laboratorijose. Po 
dešimties metų buvo darbui pa
siųstas į Vokietiją. Po dviejų 
metų grįžęs į Daytoną pradėjo 
dirbti prie F-20 Tigershark sta
tybos. Tuo metu jis labai dažnai 
skrisdavo į Californiją. Baigęs 
tą projektą, jis pradėjo dirbti 
prie naujo projekto Raudonajai 
Kinijai. Dabar jis keliasi į 
Angliją. Aš pas jį už metų 
nuvažiuosiu. 

Audrius Lazdinis 
(Iš „Spygliukų ir dygliukų") 

LIGONIS 

Susirgo žmogus. Nuvežė j 
ligoninę. Atėjo gydytojas ir 
apžiūrėjo ligonį. Po to ligoniui 
pasakė; 
— Aš nenoriu nieko slėpti 

nuo jūsų. Jūs esate sunkiai 
sergąs žmogus. Gal norite, kad 
kas nors jus aplankytų? 

— Taip, — atsakė ligonis. — 
Kitas gydytojas. 

senis šypsosi 

ž i e m ą 

Vidury' dvaro 
(Mėnulis). 

Vasarą nesušyla, 
nesušąla (Akmuo) 

Po paklode dig dig dig. (Kal
varija) (Vanduo po ledu?. 

Juodas jautis dangų laižo. 
(Debesis). 

Vasaros muzikantai. 
PioSė Adomas Didžhal is 


