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Prezidento pareiškimas
pavergtiesiems
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(Tęsinys)

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

Washingtonas. — JAV prezi
dentas Ronaldas Reaganas
liepos 13 d. pasirašė pro
klamaciją, kuria šią savaitę,
pradedant liepos 17 diena,
skelbia Pavergtųjų tautų sa
vaite Amerikoje.
Šioje proklamacijoje preziden
tas pareiškia pagarbą visiems
tiems žmonėms, kurie kenčia so
vietų pavergti. Jie trokšta, sako
prezidentas, kas yra įprasta
žmoniškumui: laisvės, teisybės,
apsisprendimo ir nepriklauso
mybės, kaip kad amerikiečiai ir
kiti laisvi žmonės turi. Pavergtų
tautų žmonės kasdien šaukiasi
laisvės,
siųsdami
savo
pranešimus per visą žemės
rutulį, kurių balsas negali būti
nutildytas, nes tai yra
žmogiškos sielos balsas.

Žinios iš vyskupijų
Vilnius. 1987 m. liepos 15 d.
vakare iš Rygos į Vilnių atvyko
Filipinų kardinolas Chaime Sinas. Nors oficialiai iš anksto
apie tai nebuvo paskelbta, Šv.
Mikalojaus bažnyčios šventoriu
je kardinolą ir jį lydinčius
asmenis pasitiko tautiniais rū
bais pasipuošęs jaunimas bei
gausus būrys tikinčiųjų. Viena
mergina įteikė Bažnyčios kuni
gaikščiui baltą rožės žiedą ir
anglų kalba paaiškino, kad tai
dovana nuo įkalintų kunigų.
Svečias pagarbiai pabučiavo
spygliuotą rožės kotą, ir čia
nuaidėjo audringi susirinku
siųjų plojimai. Jaunimas įteikė
gėles kardinolo palydovams,
filipiniečių
ir
lietuvių
dvasininkams. Apie valandą
laiko, kol svečiai buvo Kurijoje,
tikintieji nesiskirstė. Šv.
Mikalojaus bažnyčios švento

riuje
skambėjo jaunimo
giedamos religinės giesmės
„Marija, Marija”, „Lietuva
brangi”, buvo sugiedotas Tautos
himnas „Lietuva, Tėvynė
mūsų”. Visuotinės Katalikų
Bažnyčios vienybės ženklan
susirinkusieji garsiai kalbėjo
„Pater noster”, „Avė Maria”,
„Gloria Patri”. Kai ant laiptų
vėl pasirodė Jo Eminencija su
palyda, tikintieji jį pasveikino
galingu tris kartus sutartinai
nuskambėjusi „Mabuhai kardenall”, (filipinietiškai „Tegyvuo
ja kardinolas!”), šauksmais
„Vivat Lituania libera et
catolica!” („Tegyvuoja laisva ir
katalikiška Lietuva!”) Susijau
dinęs svečias visus, susirin
kusius šventoriuje, palaimino.
Kardinolą Chaimę Siną dar il
gai lydėjo nenutylantys ploji-

(Bus daugiau)

Kun. A. Svarinskas sugrįžo
į Lietuvą
Vilnius. — Kunigas kalinys sąlyginai išleido iš lagerio.
Alfonsas Svarinskas penkta
Anot Sadūnaitės, kol kas
dienį, liepos 15 d, sugrįžo į Lie neaišku, kada leis kun. Sva
tuvą, pranešė Nijolė Sadūnaitė rinskui emigruoti, nors jam do
Lietuvių Informacijos Centrui. kumentai jau yra ruošiami.
Pasak Sadūnaitę, atsitiktinai Kun. Svarinskas yra pripažinęs,
belaukiant kitų keleivių, kad iš Lietuvos jam bus labai
pamatė kaip kun. Svarinskas, sunku išvažiuoti. „Kokia laimė
dviejų saugumiečių lydimas, tą buvo sugrįžti į Tėvynę — o, kad
dieną buvo išlaipintas iš lėktu pajustum ir suprastum tą laimę,
vo Vilniaus aerouoste. Jis jų tai būtina išvažiuoti”, sakė Sva
globoj atskrido į Vilnių iš Mask rinskas Sadūnaitei.
vos. Pastaruoju metu kun.
Viduklės parpijoj, kur kun.
Svarinskas buvo kalinamas Alfonasas Svarinskas prieš
Permės 35 lageryje.
areštą klebonavo, bus aukoSaugumiečiai iš karto norėjo ; jamos specialios jo sugrįžimo
jį nulydėti pas brolį Vytautą proga padėkos Mišios šį sekma
Ukmergėje, bet,kun. Svarinskui dienį, liepos 24, ir antradienį,
prašant, leido jam pernakvoti ir liepos 26 d. Iš 34 kunigystės
pasimelsti Vilniuje pas kun. metų, Alfonsas Svarinskas yra
Stasį Lidį. Jam ten būnant buvo 19 metų praleidęs lageriuose.
išjungtas klebonijos telefonas.
Sadūnaitė taip pat pranešė,
Kitą rytą kun. Svarinskas iš kad šį šeštadienį, liepos 23 d.,
važiavo pas brolį į Kadrėnų Paberžėje, prie Kėdainių, bus
kaimą.
meldžiamasi
už
sąžinės
Minios, ypač daug jaunimo ir kalinius. Sadūnaitė kvietė
vaikų, praėjusį savaitgalį lankė visus, Lietuvoje ir išeivijoje,
sugrįžusi kalinį, kuris anot Sa- savo maldomis prisijungti.
dūnaitės, yra labai suvargęs,
bet pakilioj ir jam būdingoj
linksmoj nuotaikoj. „Jo dvasia Neatsakė į klausimus
gera, šposus krečia ir kaip
Varšuva. — Maždaug 300
visada, optimistiškai nusi
lenkų
intelektualų buvo susirin
teikęs”, pasakojo Sadūnaitė.
kę
išklausyti
Gorbačiovo kalbos
Suvažiavusieji kunigą sutikti
ir
iškelti
jiems
rūpimus klausi
sveikino su gėlėm, trispalvėm ir
mus.
Gorbačiovas
jiems kalbėjo,
dainom.
jog
komunizmas
nėra
dėugiau
Kun. Svarinskas suimtas
koks
nors
„vienodas
modelis
”.
1983 m., tais pačiais metais
Prasidėjus
klausimams,
lenkų
nuteistas 7 m. griežto režimo
lageriu ir 3 m. tremties už ta istorikas ir „Res Publica” re
riamą sovietinės valstybės ir jos daktorius Marcin Krol paklau
socialinės sistemos šmeižimą. sė jo nuomonės apie invaziją į
Jis yra vienas iš Tikinčiųjų tei Čekosloavakiją 1968 m., kai po
sėms ginti katalikų komiteto to buvo sustabdytos ten tos pa
čios reformos, kurias jis šiuo
steigėjų.
metu nori įvesti Sovietų Sąjun
goje. Ir ką jis galvoja apie Brež
Nekalti kaliniai
nevo doktriną, kad socialisti
Valdžios atstovai jį, kaip ir nius kraštus turi jie apsaugoti
bendro likimo draugą kun. ir jų idėjas plėsti kituose kraš
Sigitą Tamkevičių, pakartotinai tuose. Kun. M. Krapiec, profe
kvietė lageryje pasirašyti kaltės sorius iš Liublino katalikų unipripažinimo pareiškimą. Kuni versitteto, taip pat klausė apie
gai Svarinskas ir Tamkevičius Brežnevo doktriną, palyginda
pareiškimo nepasirašė, moty mas ją vokiečių teutonų ordino
vuodami, kad jokių įstatymų ne puolimams. Gorbačiovas, atsa
pažeidinėjo. Svarinskas tik pa kydamas, neminėjo karinės in
reiškęs, kad sveikatos sumeti tervencijos, kuri sužlugdė „Pra
mais sutinka išvykti į Vakarus hos pavasarį” ir nekomentavo
— į Vakarų Vokietiją, kur Brežnevo doktrinos, bet į visus
gyvena kurso draugas kunigas. tuos klausimus pažadėjo atsaky
Ryšium su šiuo sutikimu, jį ti raštu.

Šią savaitę amerikiečiai mini Pavergtųjų tautų savaitę. JAV prez. Ronaldas Reaganas
Baltųjų rūmų rožių sodelyje pasirašo tos savaitės proklamaciją. Iškilmėse buvo pakviesta dalyvauti
200 asmenų, kuriuos sudarė žmogaus teisių kovotojai ir religinių bei tautinių grupių pavergtųjų
tautų atstovai. Iš kairės matyti viceprez. George Bush, Nikaragvos Rezistencijos atstovas dr. Henry
Zelaya, ukrainietis politinis kalinys Petro Ruban ir jo paraližuotas sūnus Marko, Khmerų (Cambodijos) atstovas Sichan Siv, čekoslovakų žmogaus teisių kovotoja Anna Foultas, Etiopijos
ortodoksų arkivysk. Abune Matthias ir Baltųjų rūmų visuomeninių reikalų direktorė Rebecca
Range.
Baltųjų rūmų nuotrauka

Šeši kareiviai netiki amnestija
New Yorkas. — Šeši sovietų
kareiviai, kurie pabėgo ar buvo
paimti į nelaisvę Afganistano
kovose, pasakė sekmadienį New
Yorke, kad jie abejoja sovietų
nuoširdumU'paskelbiant amnes
tiją, ir pasilieka Vakaruose.
Jie Jungtinių Tautų priežiū
roje kalbėjosi su sovietų žurna
listais ir oficialiais sovietų
pareigūnais, kurie ragino juos
grįžti į Sovietų Sąjungą, bet jie
atsisakė, sakydami, jog nėra
garantijos, kad nebus bau
džiami už tai, kad pasirinko
laisvę.
„Nesigėdinkite”, sakė Dmitri
Tirov, Sovietų misijos konsulas
Jungtinėse Tautose. „Jei jūs
norėtumėte, paskambinkite į
Sovietų ambasadą Washingtone. Niekas jus neišvilks iš
Amerikos”. Jų pasikalbėjimas
vyko dviejų valandų konferen
cijoje rusų ir anglų kalbomis. O
tą pokalbį suorganizavo Freedom House žmogaus teisių or
ganizacija, kuri yra daug
padėjusi afganų pabėgėliams.
Penki iš tų kareivių gavo poli
tinių pabėgėlių teises Ameriko
je, o šeštasis tokias pat teises
gavo iš Kanados vyriausybės.

Nesuprantamas raginimas
grįžti
Sovietų Sąjungoje sugrįžusių
belaisvių klausimas visados
buvo žiauriai traktuojamas,
kadangi sovietai mano, jog
kareiviai patys bėga iš ka
riuomenės ir įsijungia į priešo
eiles. II Pasaulinio karo metu,
kai belaisviai sugrįždavo į
Sovietų Sąjungą, būdavo
dažniausiai sušaudomi arba
tiesiog išvežami į Sibiro darbo
stovyklas. Sovietų misijos
atstovas Tito vas perskaitė jiems
generalinio prokuroro amnesti
jos tekstą ir vis ragino sugrįžti.
Maskvos sąraše yra 311 sovietų
piliečių, kurie yra arba žuvę ar
ba pasitraukę iš sovietų kariuo
menės Afganistane.
„Puiku, bet ne man”, atsakė
Igoras Kovalčiukas, 27 m.
ukrainietis, kuris buvo 4 m.
afganų partizanų nelaisvėje ir
kurį Kanados vyriausybė
priėmė. Freedom House direk
torius Bruce McColm paklausė
sovietų, ar amnestija suteikia
garantiją, kad nebus pabėgęs

TRUMPAI
IŠ VISUR

kareivis baudžiamas, jei jis
sugrįš. Jis paminėjo Nikolai
— Cape Canaveral, Florido
Ryžkovo atvejį. Kai jis sugrįžo je, esanti Erdvių įstaiga nu
iš Afganistano,buvo nuteistas sprendė praėjusį sekmadienį
12 m. sunkiųjų darbų kalėjimo atidėti Discovery erdvėlaivio
bausme. O jis taip pat buvo ra skridimą, nes vėl surado, kad
ginamas sugrįžti.
vienoje dalyje erdvėlaivis
Padėka prezidentui
praleidžia dujas. Inžinieriai
Kitas ukrainietis Vladimir turės nustatyti, ar tą erdvėlaivį
Romčiukas pareiškė prez. bus galima pataisyti ant paki
limo platformos, o gal teks jį
Reaganui padėką už asmeniškai
vežti atgal į dirbtuvės patalpas.
parodytą jiems dėmesį. Jis
Jei Discovery teks taisyti
pasakė, jog Freedom House angare, tai jo pakilimas bus
atstovė Ludmilla Thorne sausio galimas tik po kelių mėnesių.
27 d. įteikė prezidentui 18
— Brazilijoje nuskendo Ama
kareivių pavardžių, kurie yra zonės upėje laivas. Žuvo 58
Afganistane. Iš jų 4 jau yra čia. žmonės, o 30 asmenų vis dar
„Prez. Reaganas pažadėjo ieškoma. Sakoma, kad laivas
padėti atvykti į Ameriką ir jis buvo perpildytas keleiviais.
ištesėjo”, dėkojo prezidentui
— Atlantoje demokratų
Romčiukas.
delegatai sužinojo, kad vienas iš
Taras Derevlyany, 20 m. Jacksono patarėjų yra buvęs
ukrainietis, kuris po trijų prez. Carterio administracijoj^
mėnesių, kai atvyko, įsijungė į biudžeto direktorius Bert Lance,
laisvės kovotojų gretas Afganis Jacksonas su juo kiekvieną rytą
tane, čia taip pat pasakė nenorįs kalbasi telefonu, praneša John
grįžti, grįšiąs tik tada, kai Hooker, Tennessee prekybinin
kraštas bus laisvas arba kada kas. Lance buvo apkaltintas
reikės padėti kovoti už banko pinigų išeikvojimu, bet iš
Ukrainos laisvę. Dai' kitas — K. to skandalo išsisuko.
— Baghdade Irako prezi
Suleimanovas, seržantas, kuris
dentas
Saddam Hussein sekma
pabėgo pas afganus 1982 m.,
dienį,
dar
nieko nežinodamas
pasakė išbuvęs 5,5 metų
apie
Irano
pranešimą Jungti
nelaisvėje ir per tą laiką Sovietų
nėms Tautoms, dar kartą
Sąjunga nieko nepadariusi jam
pasiūlė Iranui baigti aštuonerių
padėti. O Mansur Alyadinovas, metų karą. Kalbėdamas per
Krymo totorius, tankistas, televiziją, jis pasakė: „Mes
priimtas 1983 m. į afganų tiesiame ranką garbingai taikai
nelaisvę, paklausė sovietų ir prašome Irano valdytojus pa
atstovo, ar galima patikėti daryti teisingą sprendimą iš to,
amnestija, kai praeityje sovietų kai jie buvo sumušti”. Pirmą
vyriausybė sulaužė tiek daug kartą per visą karą Irakas
pažadų.
atsiėmė visą savo prarastą
teritoriją ir nustūmė iraniečius
toliau jų pačių teritorijoje.
Grąžino nužudytojo
— Maskvoje „Tasso” žinių
agentūra pranešė, kad Sovietų
daiktus
Varšuva. — Torunės apskri Sąjunga suteikė azylio teisę
ties, Lenkijoje, teismo nuospren amerikiečiui Glen Michael Saudžiu, buvo grąžinti Bažnyčiai ter, kuris norįs pasislėpti nuo
Amerikos žvalgybos agentų.
visi daiktai, kurie priklausė,
Amerikoje jis išaiškindavo slap
prieš trejus metus milicijos nu tas satelitų fotografijas ir buvo
žudytam kunigui Jerzy Popie- Navy veteranas.
luszko. Visi šie daiktai, tarp jų
ir sutana, kuria mirties dieną
— Lyric Opera Chicagoje
buvo apsirengęs kun. Popielusz- praėjusį sezoną baigė su 141,672
ko, nuo dabar priklauso Varšu dol. pelnu. Administracija pra
vos arkivyskupijai.
neša, kad naujam sezonui jau
Tokiu būdu buvo užbaigta tre priimtas biudžetas 17.1 mil. dol.
jus metus trukusi byla, kurios sumoje. Jau baigiami užsakyti
metu jau anksčiau buvo nuteisti abonentiniai bilietai, o šių nuo
kunigą Popieluszko nužudę latinių lankytojų Lyric Opera
milicijos pareigūnai.
turi daugiau kaip 25,000.

Visur šaukiasi laisvės

Per visus kontinentus ir jūras
skamba laisvės šauksmai ir
kova tęsiama Sovietų Sąjungos
respublikose,
Pabaltijo
kraštuose ir per visą Rytų
Europą, Kubą ir Nikaragvą,
Etiopiją ir Angolą, Vietnamą,
Laosą ir Cambodiją. Kova už
laisvę vyksta Afganistane, ne
žiūrint sovietų traukimosi, ka
dangi Najibullah režimas
primetė savo valią afganams.
Mes Amerikoje, sako preziden
tas, kurie jau daugiau kaip du

Sovietai pripažino
Lietuvos trispalvę

Maskva. — Reuterio žinių
agentūra praneša, jog pa
vergtos Lietuvos vyriausybė
paskelbė, kad suteikiamas ofi
cialus statusas uždraustai
geltonos, žalios ir raudonos
spalvos vėliavai, kuri buvo
oficiali Lietuvos valstybės
vėliava prieš ją 1940 m. okupuo
jant Sovietų Sąjungai.
Šį pranešimą padarė Lietuvos
Komunistų partijos sekretorius
Algirdas Brazauskas Vilniuje
liepos 9 d. „Sovetskaja Litva”
parašė, kad tai buvo sutikta su
ovacijomis ir sugiedant Lietuvos
himną.
Įstatymai tebegalioja, kurie
nepanaikinti, kad, kai kas nors
iškabins Lietuvos trispalvę, gali
būti baudžiamas 3 m. kalėjimo
bausme.
Panašiai praėjusį mėnesį buvo
leista Estijoje naudoti jų nepri
klausomybės vėliavą, kuri da
bar gali kalbėti šalia raudonos
sovietų vėliavos. „Sovetskaja
Litva” įsidėjo fotografiją, kurio
je matyti tūkstančiai žmonių,
dalyvavusių demonstracijoje
parke, Lietuvos sostinėje,
praneša toliau Reuteris.
Lietuviai, latviai ir estai
įvairiais būdais dabar reiškia
savo tautiškumą. Visos trys
Pabaltijo valstybės buvo jėga
prijungtos
prie
Sovietų
Sąjungos 1940 m.

į

šimtmečius nešame aukštai iš
kėlę laisvės žibintą, susi
mąstome Pavergtųjų tautų sa
vaitės metu ir reiškiame so
lidarumą su tais, kurie kovoja
už laisvę, asmeniškai labai
rizikuodami ir pasiaukodami
laimėti teisingumą savo tau
toms.
Kreipiamės į visas
vyriausybes

Mes atsimename daugel lais
vės kovotojų ir paskirų asmenų,
kaip kad lenkų kun. Jerzy
Popiluszko ir ukrainiečių poetą
Vasyl Stus, kurie atidavė savo
gyvybes už laisvės idealą. Mūsų
pareiga ir atsakomybė daryti
viską, kad būtų baigtas per
sekiojimas, tautu pavergimas ir
pavergtų tautų diskriminacija.
Mes kreipiamės į visas vyriau
sybes, prašydami respektuoti ir
pripažinti Jungtinių Tautų
chartą ir Helsinkio susitarimus.
Daugelis tebelaikomi
sovietų kalėjimuose
Praėjusiais metais Pavergtųjų
Tautų savaitės paskelbimo
proklamacijoje paminėjau ke
turis žmones, kurie Sovietų
Sąjungoje kalėjo už savo prigim
tąsias tautines teises. Dabar, po
vienerių metų, du iš jų, abu
Helsinkio akto vykdytojai,
tebėra ištrėmime — tai lietuvis
Viktoras Petkus ir ukrainietis
Lev Lukyanenko. Kitas Helsin
kio grupės narys estas Mart
Nikius vis tebelaikomas darbo
stovykloje. Paskutinis, Gunars
Astra, Latvijos žmogaus teisių
kovotojas, buvo paliegęs išleis
tas šiais metais, išbuvęs sovietų
kalėjimuose 19 metų. Jis mirė
prieš kelis mėnesius 56 m.
amžiaus, rašo savo proklamaci
joje JAV prezidentas.
Toliau prez. Reaganas sako,
kad Amerika tęs kovą už
demokratines idėjas, kurios
dabar ypač įsigali pasaulyje. Jis
dar primena, kad žmonija
niekad neužmirš tų dekadų,
kurių metu žuvo dešimtimis
milijonų nekaltų žmonių. Prez.
Reaganas sako, kad mes, lais
vieji, privalome kalbėti už tuos,
kurie negali laisvai išsireikšti,
ir padėti atstatyti laisvę ir tei
singumą tiems, kuriems ji buvo
atimta.
Raginimas amerikiečiams

Amerikos Kongresas savo
bendra rezoliucija, kuri buvo
priimta 1959 m. liepos 17 d.,
įgaliojo ir reikalauja, kad JAV
prezidentas kasmet išleistų
proklamaciją ir trečiąją liepos
mėnesio savaitę paskelbtų
Pavergtųjų tautų savaite. Visi
Amerikos piliečiai raginami šią
savaitę prisiminti pavergtas
tautas, dalyvauti tų tautų ren
giamuose minėjimuose ir prog
ramose ir padėti toms tautoms
atgauti nepriklausomybę.
Tokio turinio proklamaciją
šiais metais pasirašė JAV prezi
dentas Ronaldas Reaganas.
KALENDORIUS

Liepos 20 d.: Česlovas, Se
verą, Alvydas, Aukštuolė,
Aurelijus, Jeronimas, Vis
mante.
Liepos 21 d.: Laurynas, Prakseda, Rimvydas, Lasota, Da
nielius, Lionginas.
ORAS
Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:21.
Temperatūra dieną 84 1., nak
tį 56 1.
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MANO LIETUVA
LSS Rašinių konkurso
premijuotas rašinys
LILIJA GELAŽYTĖ

Kas yra Lietuva? Aš niekad
nebuvau toje šalyje, bet aš ją
vadinu savo tėvyne todėl, kad aš
daug žinau apie ją. Nuo pat
mažens mano tėveliai ir sene
liai pasakoja apie jų gimtinę,
kokia tai graži šalis, kokie
malonūs žmonės, kokie geri
laikai ten buvo praleisti. Mano
tėvas pasakoja, kad kaimiečiai
sueidavo j talką pastatyti tvar
tus arba namus. Talkos buvo
būdas kaimiečiams sueiti kartu
ir pabendrauti. Ir jeigu alus
buvo geras, visi buvo patenkin
ti . nq[s ąunkiai dirbo. Mano
senelių ir giminių pasakos apie
nepriklausomą Lietuvą yra
įdomios, ir, kadangi aš jas
girdžiu nuo pat mažens, jos man
kelia norą sužinoti daugiau apie
Lietuvą.
Kai aš buvau maža, mano
gyvenimas buvo visiškai lie
tuviškas. Aš kalbėjau tiktai
lietuviškai ir todėl nelabai susi
kalbėjau su kitomis mergaitė
mis, kurios netoli gyveno.
Vistiek mums buvo smagu
žaisti kartu, tiktai gaila, kad
mes dažnai nesusikalbėdavome.
Dabar aš jau išmokau daugiau
kalbų ir aš negalėčiau sakyti,
kad mano gyvenimas yra grynai
lietuviškas.
Mano gyvenimas skiriasi nuo
mano draugų ne tiktai kalbos
atžvilgiu. Mano lietuviška
kilmė man teikia ir skirtingą
kultūrą, tradicijas. Tai didžiųjų
švenčių tradicijos. Pvz. Kalėdos
yra švenčiamos lietuviškai: —
šeima susieina kartu pavalgyti
prie Kūčių stalo. Paskui einame
į Bernelių Mišias. Vasario
šešioliktą mes švenčiame
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį. Birželio mėnesį mes šven
čiame Jonines. Bet aš gyvenu ne
vien tiktai tarp lietuvių.
Aš lankiau lietuvišką vaikų
darželį, lietuviškų skaučių
sueigas ir kitus lietuvių susi-,
rinkimus. Aš turiu lietuvaites
drauges ir aš priklausau tautai,
su kuria aš niekados neatsiskirsiu — ir tėvų kraštą Lietuvą.
Bet mano Lietuva nėra ta pati
kaip mano tėvų ir senelių. Aš
išmokstu apie jų Lietuvą iš jų
pasakų. Mano Lietuva nėra ta
pati, kaip istorikų Lietuva. Ta
Lietuva buvo galinga ir didelė.
Mindaugas, Gediminas ir
Vytautas Didysis jau seniai
žuvo, bet jų tauta dar nedingo.
Aš išmokau Lietuvos istoriją li
tuanistinėje mokykloje, kurioje
aš praleidau daugelį metų
susipažindama su savo tėvų

gimtine.
Šioje mokykloje aš sužinojau
apie Lietuvos grožį ir jos gamtą.
Literatūros pamokose aš
skaičiau, ką poetai ir rašytojai
pasakojo apie Lietuvą, Perkūną,
vaidilutes, ir paparčio žiedą.
Visos pasakos, legendos, poemos
ir eilėraščiai apibūdino senovės
Lietuvos grožį. Rašytojai parodė
kokia graži ir melodinga
lietuvių kalba. Gaila, kad ši
graži ir melodinga kalba yra
tokia komplikuota — apie tai aš
sužinojau gramatikos pamo
kose.
Bet mano lituanistinės mo
kyklos dienos nebuvo praleistos
tiktai studijuojant lietuvių
kalbą, istoriją, geografiją,
gramatiką, dainas, meną ir
papročius. Daug mano brangių
studijų dienų buvo praleistos
mėginant sukombinuoti, kaip
išsprukti iš pamokų, arba kaip
apgauti mokytojus. Mūsų
mokyklos choras buvo ypatingai
įdomus: kadangi paskutinei pa
mokai visi mokiniai būdavo
suvedami į vieną kambarį ir
tada turėdavome dainavimo pa
mokas. Vieni dainavo gerai, —
kiti blogai, bet visi mokėjo
smagiai išdykauti. Mokytojai
mus barė, bet mes visvien
smagiai praleisdavome laiką.
Sekančiais metais mokytojai
turbūt nutarė, kad mūsų choras
nebuvo pakankamai geras, tai
vietoj choro pamokos gale
dienos visi mokiniai turėjo kar
tu praleisti skaitymo valandėlę.
Mokytojai pykdavo, kai moki
niai neatsinešdavo knygų į šią
pamoką.
Mokiniai ir tada labai išdy
kavo. Mes sugalvojome skaity.mo pamokos šūkį: visi mokiniai
pamėgdžiojo gyvulių balsus. Tai
nebuvo pirmos rūšies šūkis, bet
mums buvo juokinga, ir tokiu
būdu mes protestavome prieš
skaitymo valandėlę.
Lituanistinėje mokykloje aš
susidraugavau su kitais lie
tuviais ir įgijau šiek tiek žinių
apie savo tėvų gimtinę Lietuvą.
Bet aš jau gavau diplomą, ir
mano lituanistinis mokslas jau
baigtas. Aš ne tik lankiau
lituanistinę mokyklą, bet taip
pat dalyvauju šokių grupėje,
chore, liaudies instrumentų or
kestre ir kitose jaunimo orga
nizacijose. Šie užsiėmimai
sudaro mano „Lietuvą”. Mano
gyvenimas yra Amerikoje, toli
nuo mano tėvų krašto, bet aš
nelaikau
savęs
tikra
amerikiete. Aš esu lietuvaitė ir
visuomet išliksiu lietuvaitė.
Mano veikla Amerikos lietuvių
visuomenėje iš pat mažens
mane skatino nepamiršti savo
tėvynės.
Nors aš turiu daug ameri
kiečių draugų ir draugių, mano
geriausios draugės ir draugai
yra dažniausiai lietuviai. Aš
užaugau tarp lietuvių ir su jais
jaučiuosi artima. Man yra
ypatingai smagu dalyvauti
stovyklose ir suvažiavimuose,
kadangi ten sutinku savo
draugus iš kitų miestų ir kitų
kraštų. Šie draugai yra svarbūs,
kadangi mūsų tautybė mus
jungia.
Taigi, mano Lietuva nėra ta
graži paslaptinga šalis Baltijos
pakrantėj. Tą Lietuvą aš matau
mene, girdžiu muzikoje,
dainose ir pasakose ir skaitau
knygose ir eilėraščiuose. Mano

Iškilmingoje jūrų skaučių,-tų sueigoje LSS Garbės žymenimis apdovanotoms
„Nerijos” tunto sesėms j.ps. Violetai Paulienei, g.v.v. Taiydai Rudaitytei,
g. vair. Mildai Rudaitytei ir vair. Aldonai Norkutei rozetes įteikia j.ps.
Viligailė Lendraitienė.
Nuotr. Audronės Gulbinienės

KAD UŽMOJIS BŪTŲ SĖKMINGAS
Ši vasara tikrai turtinga
neeilinio pobūdžio lietuviškais
renginiais. Daugelis iš mūsų
dalyvavome Tautinių šokių
šventėje ir Kultūros kongrese
Kanadoje. Neturėtume pamirš
ti, kad šie metai yra ypatingi ir
Lietuvių skautų sąjungai, nes
švenčiame jos 70-tąjį jubiliejų.
„Skautų aidas” mini 65-tąsias
sukaktuves, o „Mūsų Vytis” —
40-tąjį gimtadienį. Prie visų šių
jubiliejų norėtume dar jungti ir
LS Fondo 13-tąją veiklos
sukaktį. Taigi, 1988-ji metai
mūsų skautijai tikrai sukaktu
viniai!
Skautų Sąjunga kas dešimtą
gimtadienį ruošia Tautinę sto
vyklą. Šiais metais vyks jau Vil
toji, kurioje bus gera proga
tinkamai paminėti 70-ties veik
los metų sukaktį. Kitos
sukaktys kai kur jau buvo ii;
žinoma, dar bus minimos bei
švenčiamos.
LS Fondas 13-tuosius veiklos
metus atžymėti ruošiasi
didesnio masto loterija.
Pasisekė numatytus planus
įgyvendinti, nes turime net 12
vertingų dovanų laimėjimams,
dabar tik lieka kuo plačiau
paskleisti laimėjimų bilietus.
Mūsų valdybos noras — į šį
darbą įjungti visą Skautų
sąjungą, nuo mažiausio brolio ir
sesės iki vyriausių mūsų skauti
ninkų. Kviečiame visas ir visus
prisidėti ne tik perkant, bet
ypač — platinant bilietus. Visi
turime draugų, kaimynų, gimi
nių ir gerai pažįstamų, kuriems
galime pasiūlyti išbandyti savo
laimę. Visi žinome, kad nuo
mūsų pastangų priklausys šio
užmojo pasisekimas, todėl
jauskime
pareigą,
kiek
aplinkybės leidžia, platinti
bilietus. Laiko turime neperdaugiausiai, tad nebegalime
atidėlioti. Išplatintų bilietų
šakneles prašome kuo skubiau
siai grąžinti nurodytu adresu.
Kad kuo daugiau skautijos
galėtų dalyvauti dovanų
paskirstyme, nutarėme tai
atlikti Tautinėje stovykloje,
vyksiančioje Kensingtone, Ohio,
rugpjūčio 21 dieną. Taigi, visi
Lietuva yra Amerikoje — Lie
tuvių namuose, Jaunimo centre,
organizacijų susirinkimuose. Li
tuanistinėje mokykloje, lietuvių
parapijoje, Rako, Neringos, ir
Dainavos stovyklose, ir visuose
kituose lietuvių veiklos centruo
se. Ši Lietuva yra kiekviename
dideliame arba mažame susi
rinkime — organizacijų savai
tinėse sueigose, repeticijose,
šokių šventėse, 600 metų
Lietuvos Krikšto šventėje ir
įvairiuose suvažiavimuose.
Lietuvos kraštas neturi didelės
įtakos mano gyvenime, kadangi
aš gyvenu toli nuo jo. Taip pat
ir Lietuvos gyventojai neturi
daug įtakos mano gyvenime,
kadangi aš bendrauju su ameri
kiečiais ir Amerikos lietuviais.
Lietuvių tautos kultūra ir pap
ročiai turi didelės įtakos mano
gyvenime.

Red. Šis rašinys LSS rašinių
konkurso Il-je grupėje įvertintas
1-ma premija. Lilija Gelažytė
yra 17 m. amžiaus, narė „Nerin
gos” skaučių tunto Clevelande.

stovyklautojai galės dalyvauti
loterijos užbaigtuvėse. Mūsų
visų bendras darbas, jei bus
sąžiningai atliktas, turėtų
atnešti gražių vaisių bei
papildyti fondo aruodus.
Norėdami
toliau
tęsti
skautiškojo auklėjimo darbą,
turime rūpintis ir lėšomis, o jų
dabar jau nemažai sutelkiame
per LS Fonflą. Taigi, remdami
mūsų fondą, drauge remiame ir
skautišką auklėjimo darbą.
Sėkmės visoms ir visiems
bilietus platinant ir iki pasi
matymo Stovykloje!
LS Fondas

Kviečiame visas seses, kurios
negalės pasiekti stovyklos šią
vasarą, stovyklaut ,in absentia’
kartu su mumis ,Mano Lietuvo
je’, VH-je Tautinėje Stovykloje.
Dar niekados to plačiu mastu
nepraktikavome, bet kiek
džiaugsmo ir paramos tai galėtų
duoti! Abipusiai! Jūs žino
tumėte, kad prisidedat prie Sto
vyklos sėkmės, o stovyklaujan
čioms tai būtų ne vien tik ma
teriali parama, nors ir toji labai
aktuali yra. Svarbiausia — bū
tume jaučiamai kartu!
Kviečiame dalyvauti, regist
ruotis .dalyve’ — 40 dol., ar tik
nors vienos dienos .lankytoja’ —
20 dol. tuo paremti Seserijos
darbą ir pastangas. Visi
stovyklautojai ir vadovai moka
40 dol. registracijos mokestį. Ir
nėra paslaptis, kad vadovau
jančių įnašas aktyviame skautavime nėra vien tik laiku.
Dalyvavimas stovykloje kai ku
riais atvejais pasidaro gana
brangu. Eventualiai turėsime
ieškoti būdų sutelkti pakan
kamai lėšų, kad vadovės ir
reikalingos paramos galėtų būti
atleistos nuo mokesčio, ko dabar
dar toli gražu negalime
padaryti. Savo ,in absentia’
dalyvavimu Jūs prisidėsite prie
palengvinimo esmos padėties.
Registratorė — s. Onutė

JŪRŲ SKAUTŲ IR
SKAUČIŲ DĖMESIUI

LS Brolijos ir LS Seserijos
jūrų skautų,-čių skyriai šįmet
ruošia ketvirtąją buriavimo
stovyklą.
Stovykla vyks rugpjūčio 6-13
dienomis prie Muskegano ežero.
Stovyklos viršininkai — g.v.v.
Laura Lapinskienė ir j.b.v.v.
Marius Naris. Štabą sudaro pa
tyrę vadovai — Antanas Levanas, Julius Butkus ir Vacys
Macieža; jiems talkins instruk
toriai: Darius Dirmantas, Vidas
ir Linas Pauliai, Audrius Rū
bas, Inga Balzaraitė, Taiyda ir
Milda Rudaitytės bei Zita Gurklytė. Kapelionas v.s. kun. An
tanas Saulaitis.
Numatyta įdomi ir intensyvi
programa.
Stovyklos kaina — 60 dol.
Iš buriavimo stovyklos bus
vykstama į VH-tąją Tautinę stovyklą^vyksiančią Seven Rangės
B.S. stovykloje, netoli Kensington, Ohio.
Visi norintieji buriavimo sto
vykloje dalyvauti prašomi iki
liepos mėn. 23 d. pranešti j.s. dr.
Algiui Pauliui, tel. 584-5527.
Registracija po liepos 23 d. nebe
priimamą. Nedelskite.
AUTOBUSAI J TS

Tautinėn stovyklon vykstan
tiems Chicagos ir apylinkių
skautams įr skautėms yra
užsakyti 2 autobusai, talpinan
tys 82 asmenis. Autobuso kaina
50 dol. asmeniui (nežiūrint ar
asmuo važiuotų į abi puses, ar
tik į vieną).
Autobusai stovyklon išvažiuos
nuo Jaunimo centro sekma
dienį, rugpjūčio 14 d., 6 vai.
ryto, punktualiai.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus i
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams
U.S.A.............................................$70.00
Kanadoje (U.S.A. dol.).............. $70.00
Užsienyje (U.S.A. dol.).............. $70.00
Savaitinis (Šešt. pried).............. $40.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Šilėnienė — 24301 Oakhill
Drive — Euclid, OH 44117 — su
džiaugsmu sudarys Jūsų sąrašą!
Čekiai rašytini Lithuanian
Scouts Assn., Ine. vardu.
Atsidėkodamos skirsime
Jums stovyklinį ženkliuką ir
Seserijos marškinėlius. Kiek
Jūsų ,stovės’ greta, Seserijai
rikiuojantis VII Tautinėje Sto
vykloje? — Laukiame VISŲ!

V4 metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.

$25.00
$25.00
$25.00

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

DR. JAMES V. HUDSON
DR. LORETA V. STONCIUS
DANTŲ GYDYTOJAI
2750 W. 71 st St.

434-0201
Valandos pagal susitarimą
Pensininkams nuolaida

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Dr. Romualdas Povilaitis

VII T.S. PAŠTAS PRAŠO

Skautai,-tės turi progos iš
Tautinės stovyklos pasiųsti pa
dėkos atvirukų savo seneliams,
tėveliams ir artimiesiems. Sto
vykloje tenka greitomis rašyti
atviruką, bet, kol įmetama į
pašto dėžutę, antrašai kartais
būna sutepti — neįskaitomi ir
adresatas negauna laukto atvi
ruko ar laiško.
Prašau tėvelius iš namų pa
ruošti adresuotas lipdės, kurias
lengvai galima užklijuoti ant at
viruko ar laiško. Sutaupysime
laiką stovykloje ir adresatas
tikrai gaus laišką ar atviruką.
Pasitaiko, kad skautai,-tės
atsineša į krautuvėlę 10 ar 20
dolerių banknotus. Patarčiau
vaikams duoti pinigų, bet po
vieną ar penkis dolerius. Čia
taikau jauniems skautams ir
skautėms. Labai ačiū!

v.s. Stasys Ilgūnas
VII T.S. Paštas.

DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5780 Archer Avė.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė.)
Valandos pagal susitarimu

DR. VUAY BAJAI, M.D., S.C.

Chicagoje organizuojama ke
lionė autobusu į LSS Vil tąją
Tautinę stovyklą rugpjūčio 20
ir 21 dienomis. Skautininkės,kai, tėveliai ir svečiai kviečiami
šia galimybe patogiai nuvykti į
šią didžiąją lietuviškosios skau
tijos sukaktuvinę šventę. Susi
domėję prašomi nedelsiant
kreiptis į s. Aid. Palukaitienę,
tel. 471-0811. Autobusas talpina
39 asmenis, todėl ilgiau
nelaukdami registruokitės.

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. L. D. PETREIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hįckory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 582-0221

DR. FRANK PLECKAS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt., antr., ketv. ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St., Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Avė.. Hįckory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses”
2618 W. 71s1 St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
" '
t ■■
.... '
Dr. Tumasonio kabinetą 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 — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71 st. St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Highvvay
Palos Heights, III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai : antr 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v p.p
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545

DR. IRENA KURAS

NANCY STREITMATTER, M.D.

DR. P. KISIELIUS

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
434-2123
Pirm. 2-7. Antr ir
ke,tv. 9-12 Penkt. 2-7
Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
„Lituanicos” tunto jūrų budys Vidas Paulius Australijoje susirado gerą
draugę.

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
(Augliai nuimami kabinete)
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Priklauso Holy Cross ir Chrisl ligoninėms
SURENDER KUMAR, M.D.
2434 W. 71 Street, Chicago
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai )
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr , ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Namų 584-5527
Ots. 735-4477;
DR. ALGIS PAULIUS
Rez. 246-0067; arba 246-6581
ORTOPEDINĖS LIGOS
, DR. E. DECKYS
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6132 S. Kedzie, Chjcago, III.
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Tel. 925-2670
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Tel. 742-0255
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą

JOKŠA

PASINAUDOKITE
GALIMYBE APSILANKYTI
STOVYKLOJE

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
pagal susitarimą
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Kur krypsta

SOVIETŲ SĄJUNGA
Įsismaginantis triukšmas už
geležinės uždangos, atviresnis ir
drąsesnis veikimas, naujų persi
tvarkymo sąjūdžių kūrimasis,
naujos demonstracijos ir pana
šūs reiškiniai įtikinančiai rodo,
kad Gorbačiovas ryžosi įvesti
šviesesnių laisvės vilčių. Ne
vieną stebina naujai už gele
žinės uždangos iškylantieji pra
nešimai apie buvusius trėmi
mus ir net balsas, kad turi būti
nubausti to kaltininkai. Šitokie
balsai visiškai derinasi su Gor
bačiovo interesais. Jis išliko
viršūnėje, nepajudintas komu
nistų partijos visuotinės konfe
rencijos, bet dar yra nemažai įsi
šaknijusių partijos aukštųjų
biurokratų, kurie nenori nustoti
savo privilegijų ir iš jų pusės
Gorbačiovui gali susiburti stam
bi opozicija. Iškėlimas Stalino ir
aukštųjų Sovietų pareigūnų
nusikaltimų, murkdo tuos di
džiuosius Gorbačiovo opozicijos
šulus ir tas viskas naudinga jo
išsilaikymui viršūnėje. Reikia
numatyti, kad buvusių nusi
kaltimų išryškinimas galės būti
gilinamas.

*
Tai viena iš vadinamo persi
tvarkymo „glasnosties” prie
žasčių. Bet yra ir kitų. Per
septynis dešimtmečius labai iš
ryškėjo komunistinės sistemos
trūkumai. Daugelyje sričių susi
darė katastrofiška padėtis. Eko
nominis nuosmukis sunkus. Tik
neseniai JAV-se išėjo iš spaudos
nauja James E. Oberg knyga:
„Discovering Soviet Disasters”.
Autorius rūpestingai surinkęs
daug duomenų, net panaudo
damas ir JAV žvalgybos deklasifikuotus faktus. Knygoje
smukmeniškai aprašo įvairias
Sovietų katastrofas, neaplenk
damas įvykių ir faktų žemėje,
erdvėse, jūrose. Vien tik
smulkus sąrašas jo surinktų ka
tastrofinių faktų iš Sovietų
gyvenimo, kiekvienam teški
nant po vieną eilutę, apima še
šis puslapius, tai tik įtraukiant
duomenis iš 1950-1987 metų.
Tame leidiny yra duomenų,
kuriuos Vakarams atnešė pabė
gęs sovietinis atominių tyrimų
specialistas Michail Chlocko. Jis
painformavo, kaip sovietai,
siekdami išvystyti savo atomi
nius ginklus, vertė gulago kali
nius dirbti pavojingiausiose
atominių sričių dirbtuvėse, kur
nebuvo būtiniausių apsaugos
priemonių, bet sovietams gula
go kalinių gyvybės buvo nesvar
bios.
Ta katastrofiška padėtis įvai
riose srityse Gorbačiovą ir jam
palankius vertė ieškoti naujų
posūkių. Ypač jautrus dalykas
ūkinis nuosmukis. Net ir užsie
nyje gyvenančių antikomunis
tinių rusų dienraštis „Novoje
Russkoje Slovo” 1988 m.
birželio 9 d. spausdino straipsnį,
pavadintą: „Didelė Rusija, o
prekiauti nėra kuo”. Ką jau čia
apie prekiavimą, kad net mais
tui, pašarui grūdus Sovietų
Sąjunga turi pirktis iš užsienio,
kai net labai žemo lygio ūkis caristinio valdymo laikais ne tik
aprūpindavo duona gyventojus,
bet net atsirasdavo ko ir ekspor
tuoti. O kai jau gyventojams
ima stigti būtiniausių dalykų,
tai jie darosi maištingi ir Gor
bačiovui reikėjo apraminimo
ieškoti persitvarkymo viltyse.

*

Toli nesidairant, mes galime
žvelgti į okupuotos Lietuvos
Sovietų kontroliuojamą spaudą.
Matome, kiek ten daug priežas
čių nepasitenkinimams. „Tieso
je” 1988 m. birželio 24 d. vienas
skundėsi dėl statybininkų bro
ko. Palijus į naujus butus jau

sunkiasi vanduo. Kitas skun
dėsi, kad statybininkų darbai
vyksta vėžio tempu, taip viskas
darosi pamažu. J. Meškauskas
tame pat „Tiesos” numery ap
taria sovietinio planavimo eigą:
„Trukdo biurokratinis valdymo
aparatas, komandavimas „iš
viršaus”. Štai pernai gavom
valstybinį užsakymą pagaminti
milijono rublių vertės rotorines
linijas. Tai trečdalis metinės
gamybos. Užsakėme medžiagas,
metalą. Pasiruošėme ir štai vėl
naujiena „iš viršaus” rotorinių
linijų nereikia...”
Kolektyviniame laiške kele
tas Lietuvos vyrų paskelbė nusi
skundimą, kad „darbininkams
pažadai, administracijai — pre
mijos”. Tos visos neteisybės, ka
tastrofos, ūkinis atsilikimas pri
vertė ieškoti kitų kelių, skelbti
persitvarkymą. To poveikyje
atsirado visai kitokios nuo
taikos Sovietų kontroliuoja
mose žemėse. „Tiesa” nr. 147
birželio 25 d. išspausdino V.
Tamašausko laišką, kuriame jis
pripažįsta: „Kai Stalinas mirė,
verkiau. Kai vežė į Sibirą
žmones, tikrai maniau, kad jie
yra liaudies priešai. Pasirodo,
buvome klaidinami ir apgaudi
nėjami. Stalinas pridarė marias
skausmo ir skriaudų. Tai kodėl
jo kūnas yra Raudonojoje aikš
tėje... Siūlau Stalino palaikus
perkelti kitur”.
Sovietams ėmė darytis gėda ir
dėl jų teisinės sistemęs ar,
geriau sakant, dėl pareigūno
beteisiško savivaliavimo?. Fak
tai tuo reikalu vis garsiau pa
saulyje skardenosi. Pierre
Rigoulot neseniai Prancūzijoje
išleido dokumentinį veikalą:
„Dės Franęais au goulag” —
Prancūzai gulage. Įvairios tau
tos ėmė kelti faktus apie So
vietų gulaguose kalintus ar tebekalinamus nekaltus jų kraš
to žmones. Gilų įspūdį darė ir po
visą pasaulį pasklidusi Avrahamo Shifrino knyga, jos verti
mas anglų kalba. Joje surinkti
faktai apie Sovietų lagerius,
kalėjimus, duodant brėžinius,
nuotraukas,
statistinius
duomenis.
Nenuostabu, kad V. Rapoportas laikrašty „Novoje Russkoje
Slovo” paskelbė: „Sovietų
Sąjunga pergyvena krizę —
valstybinę, ūkinę, ideologinę,
karinę... Konstitucinė reforma
neišvengiama... Gyventojai
neturi laisvių, kuriomis jau nuo
seno naudojamasi Vakaruose...
Reikia baigti valstybinį nuo
savybės ir gamybos priemonių
monopolį...”
Dėl tojau „Tiesoje” dar prieš
partijos konferenciją buvo pa
skelbtas komunistų partijos
centro komiteto nutarimas prieš
plintančius grobimus, kyši
ninkavimą, kritikos užgniauži
mą, karjerizmą. Po partijos kon
ferencijos pasirodė sovietinėje
spaudoje ilgi straipsniai su di
džiulėmis antraštėmis: „Atsi
naujinimas nesulaikomas”.
Gorbačiovas savo kalboje bai
giant partijos konferenciją pa
brėžė: „Mes turime kaip rei
kiant padirbėti, kad būtų iki
galo demontuotas stabdymo me
chanizmas... Kol kas dar biu
rokratizmas, taip sakant, rodo
dantis, priešinasi, kaišioja pa
galius į ratus... Mes pasiūlėme
persitvarkymo politiką ir al
ternatyvos jai nėra”. Liepos 2 d.
„Tiesa” paskelbė instrukciją
politiniams formatoriams — už
tikrinti „nenutrūkstamą ■ ir
nesulaikomą persitvarkymą”...
Gorbačiovui asmeniškai svar
bu murkdyti Stalino palikuonis
biurokratus. Tai bus gilinama,
tačiau Gorbačiovas dar nesi
traukia nuo vienos — komunis
tų partijos sistemos ir čia glūdi
persitvarkymo silpnumo pradai.
Juoz. Pr.

Šokėjai iš Chieagos Hamiltone. Iš kairės: Rita Likanderytė, Lora Vasiliauskaitė, Jdozas Vieraitis, Žiba Kairytė ir Kristina Likanderytė.

ŠOKIŲ ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI
Aštuntoji laisvojo pasaulio
Tautinių šokių šventė jau yra
praeityje. Liko tik prisiminimai,
nuotraukos bei išmainyti įvairit} grupių marškinėliai. Ji ilgai
bus nepamiršta ir, anot vienos
mano draugės, ilgai bus apkal
bėta ir aprašyta spaudoje.
Šventės ruošimo darbai prasi
dėjo gerokai prieš metus laiko
— meno vadovams turbūt ir il
giau — ir baigėsi žodžio Lietuva
formavimu bei finaliniu maršu
Hamiltone.
Mūsų šokių grupė — Spin
dulys — šiuos visus šokius
mokėsi nuo praeito rugsėjo.
Kadangi laiko turėjome daug ir
beveik visus šventės šokius
esame vienu ar kitu laiku šokę,
o be to, turėjome atlikti dar
daugumą kitų programų bei
balių, tai rimtai treniruotei su
siėmėm tik gegužės mėnesį. Re
petavome, prakaitavome, nervavomės ir tobulinom visus
šokius, kol jautėmės patogiai ir
tuos šokius galėjom atlikti per
miegą. Laukėm ne tik pačios
šventės, bet ir progos susitikti
su seniai nematytais draugais
ar susipažinti su kitais šokėjais
iš kitų grupių, kitų miestų per
įvairius ruošiamus susipa
žinimo šokius.
Į Hamiltoną suvažiavom įvai
riais laikais ir valandom.
Penktadienio popietė buvo
laisva įsikūrimui ir bendram
miesto apžiūrėjimui. Penk
tadienį vakare visi traukė
link Mohavvk College, kur vyko
pirmieji jaunimo šokiai. Čia
matėsi visokiausio amžiaus jau
nimo (nuo 13-40 metų!). Nors

RITA LIKANDERYTĖ
žmonių buvo labai daug, bet
eilės judėjo ir po truputį visi
suėjom į salę. Čia tuoj susitikau
str įvairiais draugais — iš
Kanados, iš kitų JAV miestų ir
taip pat iš ekskursijos B iš kon
greso Australijoj. Buvo gerai
visus vėl pamatyti ir pasidalin
ti visokeriopais įspūdžiais.
Nutarėm padaryti bendrą
nuotrauką prisiminti puikius
Australijoj praleistus laikus.
Kadangi šioj salėj buvo per tam
su ir per tvanku padaryti visų
ekskursantų nuotrauką, tai visi
tarėmės susigrupuoti rytoj per
, jaunimo susipažinimo vakarą”
ir padaryti bendrą Australijos
dalyvių nuotrauką. Deja, tai
niekad neįvyko...
Šeštadienis — ilga darbo
diena. Rinkomės 8:30 vai. ryto
repeticijai. Repeticija tęsėsi net
iki 6 vai. vakaro. Pirmiausia
repetavom su akordeonu, tada |
vėl visk? perėjom su orkestru.
Kol visoo grupės priprato ir susiorentavo naujose vietose,
truko beveik visą dieną. Galų
gale viskas buvo padaryta,
sustatyta ir sutvarkyta. Visi
išėjo iš salės pavargę, bet paten
kinti ir tarėsi vakare susitikti
per šokius!
Įsivaizduokite, kaip mes
jautėmės, kai, greitai išsimaudę
ir persirengę, grįžom iki šokių
salės ir sužinojom, kad jau nėra
bilietų, kad jau visi bilietai
išparduoti ir daugiau į salę
nieko neįleidžia!!!! Laikas —
7:45 vai. vak. (šokiai prasidėjo

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
VLADAS RAMOJUS
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— Lietuviško kaimo mitas jokiu būdu nėra
nepralaužiamas fortas net ir man, užtikrintai rimtam
kaimiečiui. Tiesa, gal ši — tai geriausiai man pažįs
tama sritis, bet ji jau turi dviejų dešimtmečių atstumą.
Galima vartytis, it sniego pusnyje, prisiminimų srau
joje, kalbėti apie alų ir jo darymą, apie rūteles ir mer
geles, apie vainikėlius ir jų praradimą, tai daug ir labai
daug. Grupei raštingų piliečių, man užkrovusiai gar
bingas kaimo (lietuviško) buities vaizdavimo pareigas,
šiandien gal liūdna, kad tose pareigose apsileidom.
Siūlyčiau jiems pragysti riestadalgių gaidžių balsais.
O didžiai rėksmingi tie gaidžiai ant savo laktų. Nebū
damas sukonservuotas silkių statinėje, už savo
prakaitą gaudamas ne litais, bet doleriais, savaitga
liais išgerdamas ne skaidriosios iš Panevėžio gamyklos
ir puikiojo Gubernijos .Kunigaikščių’ alaus, o ,Vat 69’
tiesiog iš Glasgovvo pilstytuvų, smelkdamas iki nagų
parūdimo ,Lucky Strike’, bet jau nebe .Regatta’, drį
sau pakalbėti ir kitaip. Jei dievai bus palankūs, tokia
knyga turėtų netrukus pasirodyti.
— Siurprizas buvo ir neseniausiai spaudoje
paskelbti eilėraščiai. Ar tai neatsitiktinis
reiškinys, ar galima laukti ir viso Katiliškio poezi
jos rinkinio?
— Poezijos rinkinio neruošiu ir bent artimoje atei
tyje tokio nepramatau. Nors atskirų gabalų vienas po
kito pasitaiko. Kartais pagalvoji, kad poetu būti reikia

7:30 v.v.), o jau bilietų nėra!
Pasakyta, kad dėl gaisro ap
saugos taisyklių daugiau
žmonių nepriima ir baigta — jūs
galite eiti kur tik norit, bet tik
ne čia!
Pasirodo, kad bilietus prie
durų jau pardavinėjo nuo 6 vai.
vakaro. (Įdomu, kodėl šokėjams
apie tai niekas nieko nesakė?
Kai mes repetavom ir plušom,
bilietus išpirko kanadiškiai ir
vyresnio amžiaus žmonės —
visi ne šokėjai). Iki šokių pra
džios (7:30) neliko jokio bilieto!
Štai susirįųko visas išvargęs
jaunimas,,visį gražiai apsirengę,
visi svetimam mieste ir niekas
neturi kur eiti. Kas nori
šeštadienį vakare 8 vai. vakaro,
atvažiavę iš įvairių miestų,
grįžti atgal į savo viešbučio
kambarį ir žiūrėti į keturias
sienas? Arba praleisti visą
vakarą savo kambariuose
nesutikę nei vieno kito draugo,
nei vieno kito pažįstamo? Jeigu
nenorima, kad jaunimas baliavotų savo karhbariuose, tai rei
kia parūpinti Visiems pasilinks
minimą, o nė tik saujelei.
Nors čia buvo neva jaunimo
susipažinimo šokiai, bet salėje
buvo tik visas senimas.
Jaunimas, lyg mirtinai nusi
kaltęs ir blogai pasielgęs, sto
vėjo lauke už durų ir tik galėjo
žiūrėti, kaip visi vyresnio
amžiaus žmonės eina į vidų.
Viena mūsų šokėja mama
klausė sūnaus, kur visas jauni
mas. Jis turėjo pasakyti, kad
negavę bilietų, stovėjo lauke. Ji
tuoj surado aštuonis bilietus ir
atidavė savo sūnui ir jo

draugams, kad ir jie galėtų įeiti
į vidų.
Net nebuvo palikta bilietų iš
užsienio atvykusiems — lauke
taip pat stumdėsi braziliečiai ir
argentiniečiai. Po tokio netikėto
įvykio baisiai nuotaika nusmu
ko ir niekas nežinojo ką toliau
daryti. Vieni pyko, kiti malda
vo, treti net verkti pradėjo, bet
niekas nieko negalėjo padaryti.
Prasistumdę pusantros valan
dos prie durų, vis tikėdami
kokio nors stebuklo, pagaliau
daug kas išsiskirstė ir nuėjo
savais keliais. Kur tas jaunimas
nuėjo ir ką jie darė, aš tikrai
nežinau, bet atgal į „šokių” salę
jie nebegrįžo. Gerai, kad tuo
laiku neturėjau jokio pagalio
rankoje, o tai būčiau turbūt
kai kuriuos gerai pridaužiusi...»
Aš su savo draugais
nusibaladojom iki vieno
restorano ir ten gan skaniai
pavalgėm vakarienę, bet
nebuvo tas, ko aš labai ti
kėjausi, ko labai laukiau. Po
vakarienės
aš
nutariau
pamėginti savo ,laimę’ ir vėl
nueiti į šokių salę. Dabar jau
beveik 11 vai. vak. bilietų buvo
kiek norėjai — vieni juos
pardavinėjo,
kiti
juos
atidavinėjo ir visi galėjo įeiti į
vidų. Matyt vyresniems nepa
tiko .laukinė’ muzika ir jie greit
apsisuko ir išėjo, bet kol jie buvo
viduje ir dairėsi, mes negalėjom
įeiti į vidų.
Bet jau mano nuotaika tam
vakarui buvo pagadinta.
Pasiskundžiau draugams, visi
mane užjautė ir kartu pykome.
Šokiais galėjau pasidžiaugti vos
dvi valandas. Mūsų šokių
grupei buvo pranešta, kad
bilietai bus laisvai pardayin^jami prie įėjimo — kitaip
mes būtumėm užsisakę bilietus
iš anksto.
Mano pagrindiniai klausimai
yra šie: jeigu parengimų
vadovai žinojo, kad bus tiek
daug žmonių, tai kodėl jie ne
paėmė didesnių salių, kuriose
visi galėtų tilpti? Mes prieš at
vykstant į Kanadą jau
girdėjome, kad dalyvaus dau
giau kaip 2000 šokėjų. Jeigu
mes tai žinojom, tai kaip
organizatoriai to nežinojo? Kam
samdyti salę, kurioj tilps tik
trečdalis visų dalyvių ir svečių?
Salėje tilpo tik 2500 žmonių, o
organizatoriai turėjo skaičiuoti
bent 4000 dalyvių. Čia dar
reikia įskaičiuoti visus L.
Bendruomenės
seimo
ir
Kultūros kongreso dalyvius,
šokėjų antras puses, tėvus,
mecenatus, garbės svečius ir
kitus suinteresuotus asmenis.
Kodėl nebuvo palikti bilietai
pirmiausia visiems šokėjams, o
tik tada atiduoti bendram
pardavimui? Kodėl sekantį

tik noro ir pretenzijų. Juk mūsuose pasitaikė, kad skur
di, idilėmis besivadinanti, tačiau donelaitiško šešėlio
neprilygstanti proza, surašyta poetinėmis eilėmis buvo
premijuota kaip poezijos veikalas. Tokiu atveju aš įgau
nu drąsos, nes mano buitinė proza atitinka visus poezi
jos reikalavimus.
— Katiliškis — labiau tradicinio mūsų beletris
tikos sukirpimo atstovas. Kaip žiūrite į kai kuriuos
mūsiškių ir ypač į Vakarų pasaulio literatūros
naujoviškus, avangardinius eksperimentus, jų
forminius ir turininius išpuolius?
— Kiek galima ir įmanoma, domiuosi visais tiek
mūsiškių, tiek svetimųjų darbais. Galima su viskuo
nesutikti, bet negalima nepripažinti ieškojimo svarbos.
Tai tiesiog, ir verktinai, būtina. Geležies rūda bei siera
ir šiandien ramiai sau tūnotų dirvožemy, kaip trąša
daržovėms ir javams, jei ne alchemikai ir neramuoliai,
vienuolynų kazematuose ir pilių virtuvėse grūdę
piestą. Ir dabar kalami kardai ir šautuvai ir mašinos
įspūdingoms kelionėms.
— Kokie Paties linkėjimai lietuviui rašytojui
ir skaitytojui abiejose geležinės uždangos
pusėse?
*
— Rašyti ir skaityti lietuviškai. Labai nedidelis,
nesudėtingas ir iš lietuvio nieko nereikalaujantis
veiksmas. Ir čia ir ten tas pats — palikti lietuviu...
* * *
Šią nuotykių seriją pradėdamas ir aš kėliau
klausimą: kaip svetimame krašte gyvenant reikės
lietuviais užauginti Amerikoje gimusį atžalyną. Todėl
per visą eilę atkarpų, nors ir netiesiogiai, atspindėjo
susirūpinimas bei pastangos išauginti juos tokiais
žmonėmis, kad jie nedarytų gėdos tėvams, giminėms
Lietuvoje ir aplamai išeivijos lietuvių tautinei ben

vakarą į tą pačią salę suleido
visus žmones, o ne tik tuos,
kurie turėjo vakarienės bilietus,
bet ir tuos, kurie turėjo bilietus
tik šokiams — nejaugi per vieną
vakarą pasiketė gaisro ap
saugos taisyklės? Jeigu Hamil
tone rengėjai nerado pakan
kamai didelės salės, tai kodėl
nežiūrėjo į gretimą Toronto
miestą? Man tikrai atrodo, kad
niekas nebūtų nusiskundęs, jei
reikėtų pavažiuoti truputį
toliau iki šokių salės.
Sekmadienis — iškilmingoji
ir didžioji šokių šventė. Nors
mes pačios šventės ir nematėm
— nematėm iš žiūrovo taško, bet
labai jautėm nepaprastai
aukštą energijos ir pasidi
džiavimo laipsnį ne tik šokėjų
tarpe, bet ir iš žiūrovų. Kuo mes
daugiau tą energiją pajutom,
juo labiau įsismaginę šokom.
Kai du tūkstančiai šokėjų, išsiri
kiavę žodyje Lietuva, atsakė į
Arūno Čiuberkioi šauksmą —
„Aš čia gyva...” „LIETUVA”,
ne vienam nuriedėjo ašara. Visi
šokėjai buvo patenkinti labai
gerai pavykusia švente ir laim
ingi, kad sunkaus darbo metai
pasibaigė ir išėjo visiems į gerą.
Čia labai reikėtų padėkoti meno
vadovams, ypač Ritai ir Juozui
Karasiejams bei muzikos vado
vui Jonui Govėdui, už tikrai
puikiai sustatytą šokių šventės
programą bei šokių sklandumą
ir įvairumą. Šokiai ne tik
gražiai perėjo iš vienos figūros
į kitą, bet iš viršaus labai
įspūdingai atrodė.
Sekmadienio vakaro uždary
mo banketas įvyko toj pačioj
vietoj, kur buvo vakarykščiai
šokiai. Gal salė padidėjo per
vieną vakarą, o gal daug kam
atsibodo stumdytis lauke už
durų ir jie iš viso nepasirodė, bet
žmonių atrodė mažiau negu aną
vakarą. Gaila, kad net Punsko
šokėjams nebuvo bilietų į
uždarymo banketą — pagaliau
Los Angeles Spindulys paaukojo
savo bilietus, kad mūsų svečiai
galėtų dalyvauti bankete.
Šokiai buvo labai smagūs ir gal
net šiek tiek įelektrinti, bet
užsibaigė žymiai per anksti —
truputį po vidurnakčio jau visus
varė lauk. Ar nebuvo įmanoma
salę išnuomoti dar kokiai valan
dai ar dviem, kad ir be baro?

Bendrai, bent man, šokių
šventė praėjo labai smagiai ir
per greitai. Turėjau progos, nors
ir trumpai, susitikti su seniai
nematytais draugais, pasidi
džiuoti, kad esu lietuvaitė, ir pa
justi tikrai didelę meilę lietu
viškam tautiniam šokiui bei
pačiai Lietuvai. Gaila tik, kad
tie jaunimo susipažinimo šokiai
šeštadienį vakare, kaip juodas
debesėlis, temdė visą aplinką.

druomenei — kad kalbėtų lietuviškai ir jaustųsi esą
mūsų tautinės bendruomenės nariai.
Tuo tarpu aš 1963 m. rudenį iš dr. M. Morkūno
spaustuvės perėjau dirbti į „Draugą”, kur prasidėjo
naujas keturių metų gyvenimo tarpsnis.
(Pabaiga)

AUTORIAUS PASTABOS:

1. Šiuose nuotykiuose kai kur buvo sumaišyta
mokyklų lankymo trukmė. Tiek amerikietiškose, tiek
ir lituanistinėse šio krašto pradžios mokyklose mokslas
tęsiasi aštuonerius metus, o aukštesniojoje mokyklo
je — High School — ketverius metus.
K. Donelaičio lit. pradžios mokyklai mokslo metų
skaičių sumažinus dvejais metais, pasidarė tik 6 metai
ir dar keturi aukštesniojoje mokykloje, taigi, iš viąo 10
metų. Tuo tarpu Chieagos aukštesnioji lit. mokykla dar
turėjo ir parengiamąją klasę, į kurią, baigę K.
Donelaičio pradžios mokyklą, įstojo mūsų abu sūnūs.
Tad iš viso jie lit. mokyklose mokėsi 11 metų: 6 metus
K. Donelaičio pr. mokykloje ir 5 m. Chieagos aukšt.
lit. mokykloje.
2. Šiuos nuotykius (Dieve, gink, tai nėra prisimi
nimai) skaitąs mano geras draugas kun. dr. E. Gerulis
man parašė laišką, pastebėdamas, kad „Donelaičio
mokyklos steigėjai ir iniciatoriai buvo ne vienas, bet
trys asmenys”. Taigi tarpe jų ir E. Gerulis. Savo nuo
tykiuose pasinaudojau man prieš keletą metų A. Kašubos duotu, J. Užraguvio „Draugo” 1959.X.23 nr.
paskelbtu straipsniu, kur buvo rašoma, kad „pirmajam
tos mokyklos tėvų susirinkimui ir iškilmingam ati
darymui vadovavo pats tos mokyklos steigimo inicia
torius Antanas Kašuba”.
VI. R.

I
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DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. liepos mėn. 20 d.
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DALYVAVO KARDINOLO
ĮVESDINIMO IŠKILMĖSE

Kun. Petras Šakalys, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos
Brocktone klebonas, buvo nuvy
kęs į Romą dalyvauti kardinolo
Vincento Sladkevičiaus įvesdi
nimo iškilmėse. Tuo metu para
pijoje jį pavadavo kun. Rafaelis
Šakalys, pranciškonas iš Kennebunkport, Maine. Tai buvo
vienintelis lietuvių atstovas iš
Bostono ir apylinkės tose iškil
mėse. •
PAVYZDINGI ATSTOVAI

Bostono ir apylinkės lietu
viams VH-tajame PLB seime
Toronte, Kanadoje, atstovavo
Česlovas Mickūnas ir Alfonsas
Petrutis, abu iš Cape Codo, iš
rinkti LB-nės Bostono apygar
doje. Jie buvo pavyzdingi atsto
vai, nes ne tik dalyvavo seime,
bet sugrįžę iš jo suteikė reika
lingą informaciją „Laisvės Var
pui”, kuris Česlovo Mickūno te
lefoninį pranešimą apie seimo
eigą, dalyvių skaičių ir naujai
išrinktą valdybą įjungė į liepos
3 d. laidą, o Alfonso Petručio
platesnį reportažą apie kultūros
kongresą, seimą ir tautinių šo
kių šventę perdavė liepos 10 d.
laidoje. Taip teisingai supratus
atstovo pareigas, visuomenė
buvo ne tik tinkamai atstovau
jama, bet taip pat greitai pain
formuota, kas ir kaip seime bei
kultūros kongrese buvo svarsty
ta ir nutarta. Norint visuomenę
sudominti lietuviška veikla, rei
kia, kad jos atstovai informuo
tų visuomenę aktualiais veiklos
reikalais.
NAUJA UŽKANDINĖS
VEDĖJA

So. Bostpno Lietuvių Piliečių
d-jos užkandinės ligšioliniam
vedėjui Jonui Stankui pasitrau
kus iš tų pareigų, nauja užkan
dinės vedėja pakviesta ir sutiko
būti Ona Mileikienė iš Randolpho, buvusi Sandaros klubo
Brocktone virtuvės vedėja. Tuo
būdu nuo liepos 16 d. užkandinė
vėl veikia normaliai šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 12
vai. Joje pigiomis kainomis ga
minami įvairūs lietuviški val
giai ir kepama pica. Nauja už
kandinės vedėja Ona Mileikie
nė turi šioje srityje didelį paty
rimą.

RETAS SVEČIAS

vimo Welfare įstaigai paruošia
mieji darbai jau baigiami. Rei
kalingi miesto leidimai gauti,
tad telieka paruošti galutinius
namo vidaus pertvarkymo dar
bų planus, kurie turi atitikti
Welfare įstaigos reikalavi
mams. Tai atlikus, bus pereita
prie konkrečių remonto darbų.
Pagal principinį susitarimą su
Welfare įstaiga pirmas ir antras
namo aukštas, o taip pat ketvir
to aukšto dalis, bus išnuomota
Welfare įstaigai penkeriems
metams. O namo trečias aukš
tas su didžiąja sale liktų lietu
vių reikalams.
Su įvairiom vėliavom įeina jaunimas į Tautinių šokių šventės areną.
Taip reikalą sutvarkius, būtų
išspręstas tolimesnis namo išlai
kymas, kuris surištas su didelė
mis išlaidomis, kaip nekilnoja
mojo turto mokestis miestui,
draudimas, remontai ir kita.
Uždarius d-jos vestą barą pirma
jame aukšte, pajamos gerokai
sumažėjo, o pagrindinės išlai
dos liko beveik tos pačios. Ieš
kant išeities iš šios keblios pa
dėties, minėtas namo žymios
JURGIS JANUŠAITIS
dalies išnuomavimas įstaigai at
rodo pats geriausias sprendimas
Birželio 29 d. priešpietiniame, ninkais. Pasidžiaugė paskyrimu
iš visų kitų galimybių. Svarbu, aštuntame posėdyje, ši tema naujo kardinolo Vincento Slad
kad trečio aukšto salė liktų lie buvo plačiai ir atvirai nagri kevičiaus, kuris esąs tikras ko
tuviškiems reikalams.
nėta. Dr. Saulius Girnius iš V. votojas, perėjęs kančios kelią.
Vokietijos aptarė dabartinę Arkiv. L. Povilonis buvęs per
SKUBI IR AKTUALI
padėtį Lietuvoje. Dr. Vytautas daug nuolaidus. Tačiau, kad
INFORMACIJA
Skuodis analizavo tautos ryšius komunistinė santvarka suby
Apie IV kultūros kongresą, su išeivija. Abu kalbėtojai iš rėtų bent artimoje ateityje, maža
VII PLB seimą ir VIII Tautinių samiai nagrinėjo temas, vilčių.
Dr. Vytautas Skuodis savo
šokių šventę „Laisvės Varpas” duodami daug ir įvairių pavyz
plačiai informavo savo klausyto džių savo teiginiams paremti. apžvalginėje kalboje pažymėjo,
jus, ragindamas visus įsijungti Dr. Saulius Girnius pažymėjo, kad jis tebežiūri Lietuvos
į tuos renginius ir remti juos kad dabar Lietuvoje vyksta akimis, jos mąstymu. Jis per
aukomis. Vos tiems renginiams didelės demonstracijos, sutrau keletą mėnesių spėjo gerai
pasibaigus, vėl perduota skubi kiančios iki 50,000 dalyvių. Tai susipažinti su išeivijos lietuvių
sąjūdžiai. gyvenimu, darbais. PLB esanti
ir aktuali informacija apie tai, demokratėjimo
Demonstracijų
dalyviai
stato didelė jėga. Jos svarbą pajutęs
kaip jie praėjo. Šiuo reikalu lie
reikalavimus
delegatams,
vyks
 ir šiame seime. Reikėtų seimus,
pos 10 d. laidoje plačiai kalbėjo
tantiems
į
Maskvą,
komunistų
kongresus ruošti dažniau, kur
Alfonsas Petrutis, buvęs Ameri
partijos
suvažiaviman.
Intelek

būtų
greičiau sprendžiamos
kos Balso lietuvių skyriaus ilga
iškylančios
problemos. Kul
tualai,
rašytojai
jau
atvirai
metis vedėjas, kuris dabar yra
reikalauja
atitaisyti
istorijos
tūrinė
veikla
išeivijoje ir
„Laisvės Varpo” bendradarbis.
tėvynėje
stiprina
tautinę
klastojimą,
Stalino
žiaurumus
Jis įdomiai nušvietė kongreso,
sąmonę
ir
tai
svarbus
veiksnys
pasmerkti,
net
nubausti
kalti

seimo ir tautinių šokių šventės
gerą suorganizavimą ir pravedi- ninkus. Lietuvoje, jaučiami Lietuvos laisvės byloje. Kultū
mą. Šalia to perduotos ištraukos drąsūs, nauji vėjai. Rašytojai ra — didelis veiksr s, ją reikia
iš LB-nės krašto valdybos pirmi taip pat kritiškai vertina pra ugdyti ir puoselėti. Lietuvos
ninko Vytauto Volerto kalbos, eitį, iškelia senųjų rašytojų kultūra tesanti tik viena. Laiš
kai giminėms ir kovotojams —
pasakytos prie paminklo, prisi kūrybą, jos prasmingumą. Pre
legentas
citavo
visos
eilės
ra

didelė moralinė parama. Gimi
menant ir pagerbiant bolševiz
šytojų
pasisakymus.
Palietė
nės ir draugai laukia pasima
mo sunaikintą lietuvių tautos
ekologines
problemas,
taršą,
tymų
su savo artimaisiais. Išei
trečdalį ir kovojantį tautos ka
vija
nuo
senų laikų Lietuvai
atominių
jėgainių
kenksmin

mieną tėvynėje.
siekė
gero
ir laisvės, o paverg
gumą,
lietuvių
toms
proble

O kardinolo Vincento Sladke
moms
pasipriešinimą.
Dr.
S.
tieji
su
viltimi
žiūri į mus.
vičiaus įvesdinimo iškilmes
Girnius
teigiamai
vertino
išei

Kalbėtojas
pasisakė
prieš
Romoje ir lietuvių susitikimą su
vijos
glaudžius
ryšius
su
brangių
dovanų
vežimą
Lie
juo nupasakojo liepos 10 d. lai
kovojančia
tauta,
jos
kultūrituvon.
Reikia
daugiau
dvasinių
doje Vliko pirmininkas dr. Ka
vertybių, gerų knygų, atviro
zys Bobelis, dalyvavęs tose iškil
pokalbio, kas padėtų kovojan
mėse. Pasikalbėjimo forma su
čiai
lietuvių tautai. Prelegentas
Alfonsu Petručiu jis nušvietė džiui, į Lietuvos krikšto sukak
plačiai
pailiustravo lietuvių
aplinkybes, kuriomis kardino ties minėjimo iškilmes Romoje,
tautos
galvojimą,
jos siekius. Ne
las Lietuvai paskirtas, sąlygas, į IV Kultūros kongresą, į VII
okupantui,
bet
Lietuvai yra
kuriomis jis atvyko į Romos PLB-nės seimą, į VIII Tautinių
reikalingi
kultūriniai
ryšiai.
iškilmes, o taip pat ir jo domėji šokių šventę, į Premijų šventes
Neskaldykite
lietuvių
tautos,
mąsi lietuviška veikla ir įvairio ne visos lietuvių radijo progra
mis jos apraiškomis už Lietuvos mos gali pasiųsti savo atstovus nes ji yra vieninga. Visa galvo
ribų. Ypač jautrus buvo kar ar korespondentus, bet tų ren janti, kovojanti Lietuva yra už
dinolo susitikimas su akt. Vita ginių organizatoriai nesunkiai glaudžius ryšius su išeivija,
lių Žukausku, su kuriuo jis mo galėtų parūpinti reportažus iš baigdamas savo įdomią kalbą
kėsi vienoje gimnazijoje, gyve tų įvykių, kaip tai padarė „Lais pabrėžė dr. V. Skuodis. Seimas
vės Varpas” iš Premijų šventės, kalbėjusiems sukėlė audringas
no viename bendrabutyje...
Toks skubios ir aktualios in 1986 m. vykusios Bostone. Tada ovacijas ir seimo dalyviai ilgai

Garsusis Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis, po ilges
nio gydymosi šiame krašte, lie
pos pabaigoje grįžta į Lietuvą.
Liepos 31 d., sekmadienį, jis už
suks į Bostoną, kur jo susitiki
mą su vietos lietuvių visuome
ne organizuoja So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos valdyba. Tuo
Arvydo Sabonio priėmimu ir pa
gerbimu jaučiamas didelis susi
domėjimas visos Bostono apylin
kės lietuvių gyvenamose vieto
vėse. Tai reta proga sutikti as
menį, kuris lietuvio vardą yra formacijos perdavimas ne bend
plačiai ir aukštai iškėlęs.
ra forma, bet gyvu pasakojimu
asmenų, kurie buvo dalyviais ar
ŠAULIU VEIKLOS
liudininkais svarbių įvykių, at
SUKAKTIS
skleidžia „Laisvės Varpo” dar
Martyno Jankaus šaulių kuo bo metodus ir pastangas padary
pa Brocktone šiemet mini savo ti radijo programą galimai įdo
veiklos 30ties metų sukaktį, mesnę, aktualesnę ir patrauk
kuri plačiau bus išryškinta lesnę.
specialiu renginiu. Jis įvyks lap
Žinant lietuvių radijo tarny
kričio 19 d., šeštadienį, 6:30 v.v. bos ribotas finansines galimy
Sandaros salėje, Brocktone. Tai bes, aišku, kad tai nėra lengvas
bus vakarienė su atitinkama uždavinys. Jis pasiekiamas tik
programa. Toji kuopa yra viena dideliu atsidėjimu ir savanoriš
iš
veikliausių
lietuvių kų bendradarbių tinklo sudary
organizacijų Brocktone. Dabar mu bei nuolatiniu jo plėtimu.
jos pirmininkė yra Stasė Gofen- Darbas būtų sėkmingesnis ir
sienė.
lengvesnis, jie organizacijos, ku
rios imasi didesnių darbų atliki
BAIGIAMI
mo, aprūpintų lietuvių radijo
PARUOŠIAMIEJI DARBAI tarnybą ne tik skelbimais apie
So. Bostono Lietuvių Piliečių tuos renginius, bet taip pat re
d-jos namo remonto ir išnuoma portažais iš tų renginių. Pavyz-

ŠIANDIENINĖ
LIETUVA IR JOS
KOVA UŽ LAISVE (6)

reportažai iš tos šventės pasiųs
ti lietuvių radijo programoms
net į Australiją...

RENGINIAI
„Laisvės Varpo” rudens
koncertas rugsėjo 25 d. 3 vai.
p.p. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečio aukšto salėje, 368
W. Broadway, So. Bostone.
Balfo 72 skyriaus pobūvis
lapkričio 5 d. 6:30 v.v. Sandaros
salėje, 30 Intervale St., Brockto
ne.
Martyno Jankaus šaulių
kuopos veiklos 30-ties metų
sukakties minėjimas lapkričio
19 d. 6:30 v.v. Sandaros salėje,
30 Intervale St., Brocktone.
Šv. Petro lietuvių parapijos
So. Bostone metinis banketas
1989 m. balandžio 23 d. Lantano
restorane, Randolphe.

plojo.

Bendrų pietų metu dr. Vy
tautas Skuodis ir dr. Algirdas
Statkevičius plačiai papasaojo
apie Helsinkio grupės veiklą,
disidentų planus ir savo
asmeniškus pergyvenimus,
dalyvaujant tuose sąjūdžiuose
bei kalėjimuose ir koncentracijų
lageriuose.
Devintame, popietiniame,
seimo posėdyje buvo nagri
nėjama išeivijos lietuvių kova
už Lietuvos laisvę. Gintė Damušytė pabrėžė informacijos
svarbą kitataučiams apie Lie
tuvą. Dabar labai gerai veikian
tis informacijos centras, turįs
moderniškas informacijai telkti
ir jas perduoti priemones,
atlieka didelį informacijos
darbą. Yra glaudūs ryšiai su
Lietuvoje kovojančiais as
menimis. Gautos žinios tuojau

RE/MAX REALTORS

greit
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS1
361-5950

636*6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, praSome
paminėti, kad esate arba .norite būti
Rimo Stankau* klijentais. NuosaĮ vybės įkainavimas nemokamai.

miscellaneous
Nuotr J. Tamulaičio

A

VILIMAS

REAL ESTATE
kompiuteriu

'pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE

■.

778-2233

GREIT IRSĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
. BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei1 davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

Tel. 376-1882 ar 376-5996

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

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

HELP VVANTED

MOVING
perduodamos mūsų ir kitų vals
tybių informacijų centrams. Jie
gerai paruoštas svarbias žinias
komentuoja savoje spaudoje,
radijo ir televizijoje. Ir tai esąs
nepaprastai svarbus ir naudin
gas darbas kovoje už Lietuvos
laisvę.
Viktoras Nakas, jaunosios
kartos atstovas, dirbąs informacioje Washingtone, kalbėjo apie
išeivijos reagavimą į įvykius
Lietuvoje. Jis kritiškai vertino
ankstyvesnę išeivijos veiklą, ne
buvę tiksliai ar laiku rea
guojama į iškylančius įvykius.
Tai buvo sustingimo laiko
tarpiai. Mes neturime save va
dinti rezistentais, nes mes
esame tik talkininkai ko
vojančiai tautai. Daug kalbama
apie veiksnių vienybę, bet tai
mitas. Reikią vįęningos akcijos,
kai kyla reikalas. Kai tauta
tėvynėje išėjo afcviron ir didelėn
demonstracįjon, išeivija jų
savomis demonstracijomis nepa
rėmė. Reikia visuose laisvojo
pasaulio kraštuose nedelsiant
suorganizuoti greitosios akcijos
būrelius, kurie organizuotų
greitą reakciją į įvykius.
Būrelių darbą reikia visapusiš
kai remti. Šiais metais ar mi
nint pragfti&tijdgą Ribentro
po-Molotovo sutarties sukaktį,
reikia suorganizuoti Washingtone bent 15,000 lietuvių de
monstraciją. Tas įvykis atkreip
tų pasaulio dėmesį ir lietuviai
daug padėtų. Samdyti Washingtone profesionalus Lietuvos
laisvė bylai ginti ir vesti, nes
tokius politikos vykdytojus turi
kitos tautybės ir sėkmingai dir
ba.
Paulius Klimas, keliavęs pės
čias kelis šimtus mylių į Washingtoną, reikalaudamas Pet
rui Gražuliui laisvės, pailiust
ravo savo žygį skaidrėmis ir
papasakojo kelionės įspūdžius.
Jo žygis atkreipė amerikiečių
spaudos ir radijo dėmesį, o jis
reporteriams išpasakojo savo
kelionės tikslą ir Lietuvos
problemas.
Juozas Danys ir Narcizas
Prielaida seimo dalyvius
supažindino su PLB politinės
veiklos pasiekimais, aptarė
Vienos ir kitų konferencijų dar
bus bei PLB įnašą į šias konfe
rencijas, pristatant Lietuvos
problemas. Buvę drauge su
Vliku paruošti memorandumai,
dalyvauta demonstracijose
Vienoje, buvo suruošta keletas
spaudos konferencijų. PLB ir
kraštų LB atlieka kaip tik ir
politinius darbus savo kraš
tuose, nes kitų veiksnių ten
nėra.
Visa eilė seimo atstovų iš įvai
rių kraštų pasisakė iškeltais
klausimais ir davė daug, nau
dingų, būdingų pačiai veiklai,
siūlymų, išeinant iš įvairių
kraštų veiklos sąlygų.
Šios Lietuvą ir išeiviją liečian
čios paskaitos ypač buvo nau
dingos kitų kraštų seimo atsto
vams. Jie arčiau susipažino su
Lietuvos laisvinimo proble
momis ir kuo kitų kraštų Bend
ruomenės galėtų prisidėti prie
kovos už Lietuvos išlaisvinimą.

,

--- ---- :-----------------------

FRANK ZAPOLIS
32O8'/a VVest 95th Stret
Tel. — GA 4-8654
ELEKTROS '
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020

KLAUDIJUS PUMPUTIS

I

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė

JANITORIAL SUPERVISOR
Major janitorial contractor needs
individual to fili outside supervisor's position. Ps. requires working eve. hrs, occasional vveekends
and a lot of driving in Chicago &
sub. areas. Good benefits. Mušt
speak English, have janitorial experience & supervisory qualities.
Call Madla 860-0997.

MAJESTY MAITENANCE, INC.

JANITORS
' VVe need individuals with cars to
ciean Office bldg. in the Bedfrd Pk.
area, near Midvvay airport. Apply
in person Mon. thru Fri. 10:30 to
6 pm at 390 E. Irving Pk. Rd.,

Šiomis dienomis „Draugo”į
Wood Dale, IL 60191.
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
J D. ACRYLICS ieško fabriko darbiTai geriausia dovana nau-;
ninkų pilnam laikui. Pageidaujama,
joms žmonoms ar marčioms.
kad mokėtų angliškai. Atvykite
Daugelis apdovanojo kita
asmeniškai tarp 10 v. ryto ir 12 v. p.p.
taučius supažindindami juos <■
1800 W. Foster
Chicago, IL 60640
su lietuvišku maistu ir virimu.!
šios knygos susidomėjimas ir
Šiaurinėje Čikagos dalyje plasti
pasisekimas tarp lietuvių ir
kos dirbtuvė ieško prityrusio formano
i kitataučių visuomet buvo
(5
m. patirties) dirbt prie ASSEMBLY,
didelis.
MACHINE & DOCK.
Kaina su persiuntimu $6.50
Resume siųsti: P.O. Box 406439
Illinois gyventojai moka $6.94
Chicago, IL 60640
Užsakymus siųsti;

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys

Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
ŠAMO EŽERO SEKLIAI, apysaka. II laida. Nijolė
Jankutė. 133 psl. 1988 .............................
DIENOS ĮVYKIŲ SUKŪRIUOSE 1915-1986. Atsi
minimai. Stepas Jakubickas. 248 psl. 1986
LIETUVOS ISTORIJA, 7-ji laida. V. Daugir
daitė-Sruogienė. 526 PSL. 1987 .............
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA.
Nr. 8. 527 psl. 1987 ..................................
ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas
Šimutis. 227 psl. 1987 .............................
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava
Saudargienė. 224 psl. 1985 ... m. virš.
k. virš.
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242
psl. 1986 psl. 1986 ....................................
CROSSES IN THE ARCTIC, atsiminimai. Matilda
Strimaitė-Mėlienė. 179 psl. 1987 .............
ČEKISTO NAGUOSE, atsiminimai. Br. Daunoras.
111 psl. 1987 ............................... m. virš.
k. virš.
PRIERAŠAI, poezija. K. Bradūnas. 79 psl. 1983
SUKILIMAS, LIETUVOS SUVERENUMUI AT
STATYTI. Kazys Škirpa. 583 psl. 1973 . .
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D. Mackialienė.
324 psl. 1986 ............................................

$6.00

$10.00
$10.00
$10.00
$8.00
$9.00
$10.50

$9.00
$5.00
$7.50
$10.00
$6.00

$25.00

$10.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųstų,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Washington, D. C.
SOSTINĖS FESTIVALYJE
LIETUVIŠKA DAINA
Smithsonian institutas kas
met sostinėje rengia liaudies
festivalį, vykstantį Washington
Mali — didžiųjų renginių aikš
tėje, prezidentinių paminklų ap
linkoje. Šių metų festivalis,
birželio paskutinę savaitę iki
liepos ketvirtos, buvo jau
dvidešimt antras. Jo tikslas —
sutelkti amerikiečių folkloro
mėgėjų grupes ir pademonstruo
ti plačiajai visuomenei krašto
liaudies kūrybos turtą — dainas,
šokį, tautinius papročius.
Festivalio rengėjai, atsiliep
dami į gerėjančius Jungtinių
Amerikos Valstybių ir Sovietų
Sąjungos oficialius santykius,
šiemet pakvietė ir Sovietų
Sąjungą jame dalyvauti. Savo
ruožtu Sovietų Sąjungos
pareigūnai parinko iš jos
valdomos teritorijos tautų
grupes ir pavienius asmenis: iš
pietų Rusijos, Jakutijos, Gruzi
jos, Azerbaidžano, Ukrainos,
Uzbekistano,
Estijos
ir
Lietuvos. Lietuvių liaudies
kūrybai atstovauti parinkta
folkloriste dainininkė Veronika
Povilionienė iš Vilniaus.
Kasdien rytais ir popiet V.
Poviliopienė pasirodydavo ren
ginyje su liaudės dainomis,
kanklėmis ir skudučiais. Kiek
vieno pasirodymo pradžioje
dainininkė pasakydavo žodį
kitą apie lietuvių tautos seną,
garbingą praeitį, apie jos kalbos
grožį, šalies gamtos jaukumą,
jos žmonių nuoširdumą. Jos
įvadinius žodžius ir dainų turinį
bei jos aiškinimus anglų kalba
perduodavo Washingtono lie
tuvių jaunuomenės veikėjai, o
dėl jų šaunaus, entuziastiško in
terpretavimo Povilionienės pasi
rodymas buvo dar patraukles
nis. Savo programos pabaigoje

su malonumu atsakydavo į klau
sytojų paklausimus apie lietu
vius ir jų tautinius papročius.
Kiekvieną kartą ji kvietė visus
atsilankyti Lietuvoje. „Pas mus
klimatas švelnesnis ir kiek šal
tesnis, nei dabartinis Washingtone, — čia dabar netrūko
karščio, nei tvankos, — bet sve
čius Lietuvoje sušildys mūsų
daina ir žmonių nuoširdumas”,
sakė dainininkė. Klausytojai
domėjosi ne tik jos dainavimu,
bet ir jos tautiniu drabužiu.
Būdama dzūkė, Povilionienė su
dvasiniu pakilimu aiškino dzū
kiško drabužio ypatumus. Buvo
paklausimų ir apie nuometo
reikšmę.
Publikai patiko ir dainininkės
pastangos išmokyti ją bent kelis
lietuviškus žodžius ir tokiu
būdu įsijungti į sutartinę.
Į lietuvišką renginį susirink
davo po kelis šimtus festivalio
lankytojų. Kadangi Povilionie
nė dainavo devynias dienas
bent po du kartus, lietuviškų
liaudies dainų bus išgirdę keli
tūkstančiai amerikiečių. Turėjo
atsivežusi keliolika skudučių,
kuriuos išdalindavo arčiau
scenos esantiems ir mokė jais
„pagroti”. Esą, išplaukią
skudučių garsai skambą kaip
Lietuvos paukščių čiulbėjimas
anksti pavasarį. Dainininkė
labai maloni su mažais vaikais
— ji išsikviečia jų būrį į sceną,
vieną kitą pasisodina ant kelių,
padainuoja jiems lopšinę,
pamoko lengvo bendro šokio —
žaidimo.
Viename renginyje pastebė
jusi publikoje dr. Joną Balį,
mūsų žymų tautosakininką,
Povilonienė pranešė klausyto
jams, kad jų tarpe yra, kaip ji
sakė, įžymiausias lietuvis
folkloristas ir tuojau paskyrė
jam vieną dainą. Po programos
su Povilioniene lietuviai ir kiti
turėjo progą arčiau susipažinti.
Tarp jų buvo ir tokių, kurie

lietuviškai beveik nekalba,
kurių tėvukai jau Amerikoje
gimę ir išaugę. Vienos jaunos
šeimos namuose vieną vakarą
įvyko jaunų lietuvių susitiki
mas su viešnia iš Lietuvos.
Dalyvavo per 30 asmenų.
Namuose ir sode klegėjo jaunų
šeimų ir jų vaikučių balsai.
Povilionienė,
atsinešusi i
kankles, padainavo gal daugiau
dainų, negu festivalyje. Drauge
su ja dainavo ir visi susirinkę,
Visiems patiko apie Lietuvą j
pasišnekučiuoti. Linkėta dai-1
nininkei sėkmingai atstovauti
savo tautos liaudies kūrybai,
skelbti Lietuvos vardą kuo pla
čiausiai.
Kadangi visas festivalis vyko
daugiau pramoginio pobūdžio
rėmuose, vargu ar buvo galima
daugiau laukti iš dainininkės.
45 minučių ar vieno pusvalan-i
džio apimtyje nedaug dainų ga
lima pademonstruoti, ypač kai
nemaža laiko atitenka ver-1
timams, lengvesnio pobūdžio
paįvairinimams. Būtų įdomu
Veroniką Povilionienę išgirsti
scenoje.
Festivalyje paminėta ir
Amerikos folkloro draugijos
Šimtametė sukaktis. Gal dėl šios
sukakties šiemetinio festivalio
programa buvo įvairesnė,nei
anksčiau. Festivalis galėtų
dominti ir mūsų organizacijas,
kaip Lietuvos Vyčius, Liet.
Bendruomenę. Iš anksto pasi
tarus su Smithsonian instituto
žmonėmis, kuriems rūpi
tautinis folkloras, gal nebūtų
sunku ir Amerikos lietuviams
turėti festivalyje savo prog
ramą. Šiemet,kiek šiam kores
pondentui pasisekė pamatyti,
stipriai reiškėsi Amerikos
italai. Festivalis sutraukia
tūkstančius lankytojų, daugiau
sia sostinėje besilankančių tu
ristų. Taigi nemažas forumas ir
lietuviškam folklorui pade
monstruoti,
jeigu
būtų
įmanoma į jį patekti, žinoma,
gerai pasiruošus.
j.k.

MERAS IŠSTŪMĖ
PRIEŠININKUS

Chicagos meras Sawyer liepos
13 d. iš įtakingų miesto komite
tų, ypač turinčių didesnių ryšių
su finansais, išstūmė savo prie
šininkus, o įstatė savo šali
ninkus, gaudamas tarybos pri
tarimą 26 prieš 17 balsų. Tarp
išstumtų yra trys aldermanai,
kurie pareiškė intenciją
busimuosiuose rinkimuose
patys kandidatuoti prieš
Sawyer.

Fr. Schiller

Pradėk nuo mažo darbo —
padarysi didelį.
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Armėnų patarlė

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Sau mus sutvėrei, Viešpatie,
Ir mano širdis bus nerami,
Kol nepasieks poilsio Tavyje.

šv. Agustinas

A.tA.
MOTINA M. CONCEPTA
UNGURAITIS
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Motiniško Namo
Infirmary 1988 m. liepos 18 d., sulaukusi virš 100 metų.
Vienuolyne Įžaduose išgyveno 73 metus.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir gimines.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Road, Chicago, ketvirtadienį, liepos 21 d. 10:00 vai.
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios penktadienį, liepos 22 d., 9:30 vai.
ryto Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Koplyčioje.
Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse penktadienį, liepos
22 d.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Unguraičių šeima.
Laidotuvių Direktorius Jean Vance — Funeral Home,
Cicero, IL.

agr. SALOMĖJA
JANULAITIENĖ

agr. NATALIJA
ŠANTARIENĖ

Minėdami mirties metines, kviečiame kolegas, drau
gus ir pažįstamus pasimelsti už abiejų velionių sielas
šv. Mišių aukoje š.m. liepos mėn. 24 d. 9 vai. ryto Tėvų
Marijonų koplyčioje.
Janulaičių ir Šantarų šeimos

Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?
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3001 VVEST SOTH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629
PHONE: (312) 471-3900
U-S.A.

A.tA.
BRONĖ GALECKIENĖ
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. liepos 19 d.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Augustinas, dukra
Audronė, du anūkai ir vienas proanūkes.
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 20 d. nuo 4 iki 9 v.v.
S. C. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 21 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus, dukra, anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. tel.
737-1213.

LIETUVIU. FONDAS /^ilIHIlANlAN FOONOAIION
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
= aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo,
suma po pavardės = įnašų iš viso.

GAIDAS—DAIMID
' E U DE I K IS

1988 m. gegužės mėn.

BUVO 102 LAIPSNIAI
Chicagoje liepos 15 d. tempe
ratūra pasiekė rekordinį aukštį
— 102 laipsnius. Penkias dienas
iš eilės buvo šimto laipsnių
karštis. Panašiai tėra buvę tik
1934, 1947 ir 1953 metais.
Liepos 15 dienos 102 laipsniu
karštis prašoko tos dienos
karštį, buvusį praeity.

Geras darbas meistrą girią, bt
palaimą Dievas skiria.

A.tA.
PRANĖ PATLABIENĖ
KUZINAITĖ
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. liepos 17 d., 1:50 vai. p.p., sulaukusi 71 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys, dukros Frances Nikolic, žentas Frank, Lietuvoje Jadvyga Matulienė su
šeima; anūkai: Linda Konecy su vyru James, Christine
Nikolic; proanūkai: Jennifer ir Nicholas Konecy ir kiti
giminės.
Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 19 d. nuo 3 iki 9 v.v.
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 20 d. Iš koplyčios 10
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, dukros, anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

midlcind
Federal
Savings and Loan Association
70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžidS"

MARQUETTE PARK
2657 VVEST 69th STREET
925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEW
8929 S. HARLEM AVĖ.
598-9400

2 x $20 LB Waukegan/Lake County apylinkė, $3,430; Rukštelienė Elena atm. įn., $20.
1 x $25 De Sa Pereira Daiva, $25.
1 x $40 Chicagos Aukšt. Lit. mokykla, $1,465.
2 x $50 LB Brocktono apylinkė, $525; Navickas Peter, $150.
1 x $75 Reventas Antanas atm.: Punkriai Justas ir Marijona
$50, Kindurienė Ona $25, $525.
1 x $80 Mackiala Balys (miręs) ir Dalila, $1,000.
3 x $100 Kindurys Alfonsas atm. 1-mų mirties metinių pro
ga: Kindurienė Ona, $3,925; Lietuvių Padėkos Paminklo Fon
dui įm. LB Palm Beach apylinkė K. Žilienės, A. Garmaus, M.
Slavinskienės ir P. Gailiūno atm. , $5,200; Vaitkus Andrius ir
Marija, $2,000.
1 x $400 Astašaitis Algimantas atm.: Svera Jonas ir Birutė
$50, Balynas Placidas ir Vanda $30, Sabaliūnas Leonas ir Ona
$25, Sonta dr. Juozas ir Teklė $25, Vaitas dr. Otonas ir Vanda
$25, Zotovas Aleksas $25 ir 15 kt. asm., $520.
1 x $1,020 Lapšys Ignas ir Genovaitė, $2,570.
1 x $2,000 Kudirka Albin, $6,000.
Iš viso $4,080.00.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-0852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — 027-1741-1

4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUN LIS

1988 m. birželio mėn.

1 x $60 Durickas Stasys atm.: įm. 5 asm., $160.
7 x $100 Baltutis Vytautas ir Ona, $700; Grigaitis Joseph
ir Zinaida, $400; Ivašauskienė Juzė, $100; Krauchunas Victor
atm. įn.: įm. Remeika Ruth, $100; Kuprėnaitė-Gelažauskienė Sta
sė atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga, $1,100; Mikalauskai.tė-Kuprėnienė Anelė atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga,
$1,100; Vaitkus Andrius ir Marija, $2,100.
1 x $125 Stočkus Albertas atm. įn.: Juška Vilius ir Zita $25;
Krasauskas Mečys ir Elena $25, Radvila Zigmas ir Elena $25,
Slavinskas Eugenijus ir Irena $25 ir 3 kt. asm., $325.
1 x $150 Riesen-Krasauskaitė Irena atm. įn.: Krasauskas
Zenonas, įm. 8 asm., $150.
2 x $200 Kačinskas Jeronimas ir Elena, $700; Rožėnas Alber
tas ir Konstancija, $1,000.
2 x $500 Nevvark NJ ir apylinkės LF vajaus komitetas; $500;
Širmulienės Veronikos atm. mirties metinių proga: Germanienė
Liuda, $1,500.
1 x $1,000 Kudirka Albina, $7,000.
Iš viso $3,435.00.

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.VI.30 pasiekė
4,117,337 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,307,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso
palikimais gauta 1,095,273 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą;

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”
EOUAl HOSMC

LENDER

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas lietuvybės išlaikymas.

Sally

Donald M., Jr.
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x Šiandien „Draugo” at
karpoje baigėme Vlado Ramo
jaus „Dienai riedant vakarop”.
Rytoj pradėsime spausdinti Vin
co Šalčiūno kelionių aprašymus
„Palikau pėdas Europoje”.
x Rašytojas, poetas kun.
Ričardas Mikutavičius, sve
čias iš Lietuvos, skaitys savo
poeziją penktadienį, liepos 22 d.,
7:30 v.v. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Po programos
— susipažinimas su poetu. Visi
kviečiami į poezijos vakarą.
x Šių metų Ateitininkų sen
draugių stovykloje, vyks
tančioje Dainavoje liepos 31 rugpjūčio 7 dienomis, viena pa
skaita yra skirta tautinės sąmo
nės gyvastingumui, šiandien
taip aktualiam išeivijoje ir Lie
tuvoje. Šitai akcentuojant,
Elenutė Aglinskienė rugpjūčio
2 d., antradienį, kalbės tema
„Tautinio sąmoningumo ugdy
mas praeityje ir dabarty”.
x Bronius Blinstrubas, Oak
Lawn, III., mūsų garbės
prenumeratorius, lietuviškos
spaudos rėmėjas, lankėsi „Drau
ge” ir pratęsė prenumeratą su
visa šimtine. Nuoširdus ačiū už
lietuviško žodžio stiprinimą.

x Teresė Kučienė, Lemont,
III., atsiuntė „Draugo” paramai
20 dol. Nuoširdus ačiū.
x A. Genčius, Indianapolis,
Ind., pakeisdamas „Draugo”
siuntinėjimo adresą, pridėjo ir
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū už
savos spaudos palaikymą.
x Joseph Martin iš Chicago,
III., pratęsė prenumeratą ir
paaukojo 20 dol. „Draugo
palaikymui. J. Martin skelbia
me garbės prenumeratorium, o
už paramą tariame nuoširdų
ačiū. Malonu paminėti, kad J.
Martin užbaigė 86 metus, bet
„Draugą” skaito kiekvieną
dieną.
x Jonas Martinkus, Chipago, III., su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė ir 20 dol. auką.
J. Martinkų įrašome į garbės
prenumeratorių sąrašą, o už
paramą dienraščiui labai
dėkojame.
x Maria Ročkus iš Chi
cagos, III., dažnai mus paremia
auka, pratęsdama prenume
ratą, pridėjo 20 dol. „Draugo”
Stiprinimui.
M.
Ročkų
skelbiame garbės prenumera
tore, o už paramą tarime nuošir
dų ačiū.

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

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

Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. 778-0800
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą.

ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS
201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521
Tel. 325-3157
Valandos pagal susitarimą

x Lietuvių Kunigų Vieny
bės seimas bus Washingtone
liepos 27-28 dienomis Wax „Draugo” metinė gegu shingtone, D.C. Lietuviai kuni
žinė, rengiama renginių komi gai savo seimą jungs su vyčių
teto, vadovaujama Marijos jubiliejinio seimo pradžia. Dalis
Reinienės, bus liepos 24 d., sek kunigų, kiek žinoma, pasiliks
madienį, tuoj po 12 vai. šv. dalyvauti ir vyčių seime.
Mišių ir pamokslo. Administra
x Viltis, rugsėjo - lapkričio
cijoje bus galima susimokėti
mėnesių nr. 3 d., išėjo iš spau
Redaguoja J. Plutas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
skolas, prenumeratas, įsigyti
dos. Tai įvairaus folkloro
knygų ir dirbinių. Gegužinėje
bus pietūs, baras, laimėjimai, žurnalas, leidžiamas Vytauto
KODĖL AŠ MOKAUS
Beliajaus Denveryje. Šiame
įvairenybės ir muzika. Visi yra
LITUANISTINĖJE
numeryje daugiausiai yra apie
kviečiami sekmadienio popietę
MOKYKLOJE
svetimus šokius, bet informa
praleisti Marijonų vienuolyno
cijoje yra ir apie lietuvius, taip
sode.
Aš mokaus lituanistinėje mo
pat apie Denverio tautinių
kykloje
lietuvių kalbos, nes
x Lietuvos Vyčių jubilieji šokių grupę „Rūtą”.
mano
tėveliai
man liepia. Aš
nis seimas, minint įsisteigimo
žinau,
kad
man
reikia mokytis
75-rių metų sukaktį, bus Wax A. Žemaitis, Leonia, N.J.,
shingtone, D.C., liepos 27-31 pratęsė „Draugo” prenumeratą, lietuviškai, bet aš nenoriu. Man
dienomis Washington-Shareton pridėjo 20 dol. auką, o laiškely kartoja tėveliai ir mokytojai,
viešbutyje. Iš Chicagos vyksta į pasiskundė, kad akys silpnėja ir kad reikia mokytis, jau man per
seimą ne tik delegatai, bet ir pa su regėjimu turi problemų. daug tų kalbų...
Aš esu laisvas žmogus, visi
vieniai vyčiai, kurie visą savo „Draugą” skaito nuo pat at
dalykai
turi būti mano spren
gyvenimą yra praleidę vyčių vykimo dienos į Ameriką, tai
džiami.
Po kelių metų aš iš
tarpe ir lietuviškus darbus yra nuo 1947 m. pavasario.
važiuosiu
iš namų, gal tada aš
jungė su šia sena organizacija. Dienraštis visą laiką patiko.
daugiau
nebekalbėsiu
lietu
Buvo laukiamas ir su malo
viškai,
nes
niekas
man
nesakys,
numu skaitomas. Palinkėjo ir
toliau geros sėkmės. A. Žemai kad aš turiu kalbėti ir išmokti
tį skelbiame garbės prenumera lietuviškai. Yra daug populiarių
torium, o už auką ir gražius žo žmonių, kurie nemoka lietuviš
kai. Ann Jillian lietuvė, bet jei
džius tariame nuoširdų ačiū.
ji tokia gera lietuvė, tai kodėl ji
x Inž. Renius Dičius, Dow- pakeitė savo vardą ir kalba tik
ners Grove, III., parėmė „Drau kelis žodžius lietuviškai. Kiek
gą” 20 dol. auka ir pratęsė žinau lietuvių, kurie šiais
prenumeratą vieneriems me- .laikais pagarsėjo pasaulyje? Gal
tams. R. Dičiui, mūsų garbės vienas, gal du. Kiek žydų? Šimprenumeratoriui, rėmėjui, tai. Tai kodėl man reikia
tariame nuoširdų ačiū.
mokytis lietuviškai? Man iš to
x Stasys Vaičekauskas, nėra jokios naudos. Gal tik tiek,
VVoodhaven, N.Y., atsiuntė 20 kad susikalbėčiau su tėveliais ir
dol. auką ir pratęsė prenumera seneliais. Jeigu Lietuva būtų
tą vieneriems metams. St. laisva, kiek lietuvių paliktų
Prezidentas paskelbė pavergtų tautų savaitę. Visi prisiminkim
Vaičekauską skelbiame garbės Ameriką ir kitus kraštus,
tą buvusią kryžių šalį, kurią komunistai — bedieviai kankina ir
kryžius naikina.
prenumeratorium, o už paramą parduotų visus savo daiktus ir
savai spaudai labai dėkojame. ten važiuotų? Taip, kai kurie rėjome ežerą su mano tėvelio
Bet Jurgis nesidžiaugė.
taip žmonės kalba.
žiūronais.
Nieko
nuostabaus
x Motina Concepta UnguNenoromis Jurgis sugrįžo
x Antanas Šeputis, PickerAš esu lietuvis. Jeigu man ir
raitytė, mirusi liepos 18 d. su ing, Ont., Kanada, pratęsė nebus jokios naudos, aš vis tiek nepamatę, įlipome paskutinį namo. Su šypsena sutiko jį prie
laukus daugiau kaip 100 metų, prenumeratą, pridėjo 10 dol. mokysiuos lietuviškai. Tai yra kartą į valtį ir nuplaukėm durų mama.
yra gimusi Sheanandoah, auką už kalendorių, o laiškely man svarbu. Gal aš būsiu TV pažiūrėti mažučių kiručių. Ta
— Ar gavai pažymių knygu
Pa. Viena iš pirmųjų įstojo į rašo, kad 1987 metais buvo la kalbėtojas ir galėsiu visiems pačia proga mečiau bendrą tę? — paklausė mama.
naują Šv. Kazimiero seserų bai sunkiai susirgęs ir dabar dar plačiai papasakoti apie Lietuvą. žvilgsnį į Žuvinto ežerą. Pakraš
— O... ne. — atsakė Jurgis.
vienuoliją. Dirbo kaip mokyto nėra pasveikęs. Be to, matomu Gal aš būsiu miesto burmistras, čiais mačiau daug miškų, laukų.
— O, aš žinau, kad gavai!
ja šv. Antano mokykloje Cicero, mas darosi silpnesnis ir „Drau ar bendrovės prezidentas. Gal Tarp jų tyvuliavo didesnių ir Greičiau! Greičiau parodyk, nes
Roselande, Chicago Heightš, gą” visą perskaityti nespėja, nes būsiu kongresmanas, ar pre mažesnių ežerų bei upelių. Pa žinau, kad pradėjai gauti geres
Marųuette Parke ir kt. Buvo jis ateina nereguliariai, keli zidento kabineto patarėjas, tai vaikščioję ežero pakraščiais, vėl nius pažymius.
novicijų vedėja, patarėja ir ėjo numeriai, o kartais ir daugiau galėsiu gerai papasakoti apie įlipome į valtį. Dabar turėjau
Jurgis lėtai padavė mamai
rankose savo tėvelio foto apara knygutę.
kitas pareigas iki 1970 m. iš karto. Linkime pasveikti ir Lietuvos padėtį.
Pašarvota ketvirtadienį, liepos nuoširdus ačiū už auką.
Mamos veidas buvo pilnas
Jei ir nebūčiau žymus žmogus, tą. Priplaukėme prie tos vietos,
kur
kiručiai
cypsėjo.
Darius
21 d., o vakare 7 vai. nunešta į
džiaugsmo,
kai ją pamatė.
x Stasys Strasius, Ann Ar vis tiek reikia mokėti lietuvių paėmė vieną jauniklį, kuris vos
—
Žiūrėk
kas čia parašyta!
koplyčią. Laidojama po šv. Mi
bor, Mich., pratęsdamas prenu kalbą, gerai susipažinti su neįkrito į šaltą, gilų vandenį.
šių, kurios bus seserų koplyčioje
Jurgis
pirmas
mokinys!!!!
lietuvių gyvenimu, nes mes jau
meratą,
pridėjo
30
dol.
Prie
lizdo
matėme
kelis
kirų
9:30 vai., penktadienį, liepos 22
Nežinau kaip atsitiko, bet tu esi
ni turime išlaikyti senelius ir
kiaušinius, kurie plūduriavo pirmas mokinys!
d. Liko tik tolimesni giminės. „Draugo” paramai. St. Strasių tėvelių paliktą testamentą.
Prieš ketverius metus mirė jos skelbiame garbės prenumerato
Kai tėtė sugrįžo namo, labai
Tomas Beržinskas vandenyje. Aš vieną pakėliau,
rium, o už paramą savai spau
kuris susprogo mano rankoje. apsidžiaugė. Jis apkabino sūnų
sesuo sės. Christina, Sv.
Clevelando
Šv.
Kazimiero
dai labai dėkojame.
Kazimiero vienuolijos narė.
lit. m-los mokinys Raudonas skystis iš jo išsiliejo. ir jam davė 10 dolerių.
Visi buvo laimingi. Tik Jurgis
x M. Kizis, Tecumseh, Ont.,
(„Mūsų žingsniai”) Darius man paaiškino, kad kas
x Angelė ir Romas Nelsai,
nors yra blogai su tais plūdų nesidžiaugė.
Kanada,
pratęsė
prenumeratą
Fullerton, Cal., mūsų garbės
Red. Nemaža dalis lietuvių riuojančiais kiaušiniais, geriau
Jis gavo pinigų ir sveikinimų
prenumeratoriai, rėmėjai, bend vieneriems metams su 10 dol. kilmės jaunuolių panašiai jų neliesti. Aš nufotografavau
iš
giminių. Bet jis vis dar
auka.
Labai
dėkojame.
radarbiai, pratęsė „Draugo”
galvoja, kaip Tomas pradžioj šio Darių su tuo kiručiu. Tuo ir liūdėjo.
x Dr. Antanas Čiuris, Lake rašinio rašė. Jie nesupranta lie
prenumeratą dviems metams su
pasibaigė mano išvyka į Žuvinto
Už savaitės jie vėl nuvažiavo
Zurich,
III., „Draugo” garbės tuvių k. reikšmės. Visi turėtų
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū.
pas
senelius.
ežerų.
Gytis
Vygantas,
prenumeratorius, rėmėjas, su perskaityti šį Tomo rašinėlį ir
Jurgis užlipo į pastogę, paėmė
Dariaus Girėno lit. m-los
x A. a. Elenos Songinienės prenumeratos pratęsimo mokes
panašiai elgtis, kaip Tomas
8 sk. mokinys dėžutę ir įdėjo atgal pieštuką.
dešimties metų ir a.a. Genriko čiu atsiuntė ir 25 dol. auką.
pasielgė. Pagarba Tomui už gar
Uždarė dėžę ir nulipo žemyn.
(Bus daugiau)
Songino vienuolikos metų mir Nuoširdus ačiū.
bingą apsisprendimą.
Rimas Putrius,
ties sukaktį minint, šv. Mišios
x DRAUGO gegužinei (pik
PIEŠTUKAS
K.
Donelaičio
lit. m-los
bus atnašaujamos liepos 26 d.
nikui) reikalingi daiktai laimė
LIETUVA,
KURIĄ
AŠ
(Tęsinys)
9 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje.
jimams. Renginių komisija
APLANKIAU
Draugus ir pažįstamus prašome
Lėtai jis paėmė pieštuką, pri
nuoširdžiai prašo DRAUGO
prisiminti juos savo maldose.
(Tęsinys)
dėjo
prie popieriaus ir perskai
skaitytojų bei rėmėjų paaukoti
Šeima
Pasiėmę žuvaviino įrankius, tė antrą klausimą. Pieštukas
įvairių daiktų arba bent mažą ėjome žuvauti. Vos įlipus į valtį,
(sk)
piniginę premiją tam tikslui. pradėjo lyti. Nepasidavėme. Su parašė atsakymą. Ir taip
paruošė pamokas per penkias
x Greit parduodu vienos ir Dovanos priimamos iki liepos
grįžome atgal, pasiėmėme liet minutes ir be klaidų!
dviejų šeimų namus Chicagoje 22 d. DRAUGO administraci
palčius ir plaukėm toliau. Vidu
Po pamokų jis išėjo į lauką.
ir apylinkėse. Skambinkite joje, 4545 W. 63rd St., tel.
ryje ežero susitikome su Da Pamatęs draugą, Jurgis
RE/MAX FIRST, Rimas 585-9500 nuo 9 vai. ryto iki
Stankus, tel. 361-5950 arba Į 4:30 v. p.p. Taip pat jas galima riaus tėvu, kuris turėjo sugavęs užkalbino:
keturias dideles lydekas. Mums
— Ei, Gyti, nori pažaisti?
636-6169.
įteikti renginių komisijos na
bežuvaujant, staiga kažkas
—
Negaliu — atsakė Gytis, —
(sk) riams. Iš anksto nuoširdžiai
mane pradėjo traukti į vandenį. rytoj turėsim didelį rašomąjį
x Dėmesio turintiems gi dėkojame ir kviečiame visus Maniau, kad pagavau banginį, darbą, turiu pasimokyti.
dalyvauti gegužinėje liepos 24
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
bet po pusės valandos kovos su
— Kam reikia mokytis? — pa
d., sekmadienį, Marijonų sode
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju
ta žuvimi sužinojau, kad paga sakė Jurgis, — aš gausiu penke
prie DRAUGO.
į Lietuvą. Tarpininkauju ne
vau dvylikos svarų lydeką. Žuvį tuką.
(sk)
brangiai automobilių ir kt.
išvalėme, nupjovėme galvą ir ją
— Kuriuo būdu? — paklausė
prekių pirkime Lietuvoje, pa
gerai
išdžiovinome. Gerai išdžio Gytis — su stebuklingu pieš
x Darome nuotraukas pa
likimų sutvarkyme. Siunčiu sams ir kitiems dokumentams, vinę, pakabinome prie apvalaus tuku?
kargo, parūpinu video, stereo kurias galima tuojau atsiimti. medžio gabalo. Paskiau api— Taip, — pasakė Jurgis ir
aparatūrą. Giminėms iškviesti American Travel Service Bu- purškėme galvą plastika. Nors įėjo į vidų.
patarnavimas nemokamas. Ge reau, 9727 S. Western Avė., tas darbas turėjo ją pilnai kon
Kitą dieną Jurgis gavo penke
riausiai skambinkite rytais 7-9 Chicago, III. 60643. Tel. servuoti, vis tiek šioks toks tuką. Ir po to gavo vien penke
vai. ir šeštadieniais bei sekma 238 9787.
žuvies kvapas liko. Dabar ta tukus. Jam užtrukdavo porą
dieniais. Tel. (312) 430 4145.
(sk) galva kabo mano kambaryje. minučių paruošti pamokas. Ne
Rašydami pranešikite savo tele
Vos įeinu į savo kambarį, tuoj reikėjo mokytis. Turėjo daug
foną. Romas Pūkštys, 9040 S.
x Ieškau pirkti dviejų ar prisimenu žuvavimą Lietuvos laiko žaidimams.
Roberts Rd., Hickory Hills, daugiau butų namą. Skambin Žuvinto ežere.
Po savaitės Jurgis gavo pažy Lietuvos gėlės
IL 60457.
ti 425-7160.
Paskiau su Dariumi užlipome mių knygutę. Vieni penke
Piešė Renata Kvantaitė
(sk)
(sk) ant stogo pasižvalgyti. Žiū tukai!! Pirmas mokinys!!
M.P. lit. m-los mok.

Jonas Minelga
KELIONĖ ERDVĖMIS
— I erdves keliausiu!
Kartą sau tariau.
Eiklią raketėlę
Pats pasidariau.

Daug draugų ir draugių
Apsupa ratu.
— Puoškis, Audronėle,
Skrisime kartu!
Paukščių Takas šviečia —
Veda į erdves.
I tėvų namelį
Vėl jis mus parves.
Grigo Ratai dunda
Marso kryptimi.
— Ko, Neptūne, pyksti,
Ko audrot imi?

Meteorais lyja,
Ne lietaus lašais.
Na, tegu! Skrajokim
Žemės pranašais.
O gimta žemele,
Tu toli, toli.
Čia — dangaus mėlynė,
Ten — laukai žali.
— Dar palauk, Sietyne,
Negesink šviesų,
Kol prisegsiu žvaigždę
Sesei prie kasų!

Suspindi Aušrinė
Toliuos mėlynuos.
Jai vienai beauštant
Šienpjoviai dainuos.
— Sveikas, mėnulėli!
Dairėmės tavęs.
Gal piršaisi saulei —
Kelsit vestuves?

Sukame namolia.
Jie arčiau, arčiau.
Tėviškės namelį
Pirmas pamačiau.
VISI TURI ŽINOTI
LIETUVOS PRAEITĮ

Aš pradėjau lankyti Lemonto
lituanistinę mokyklą, būdamas
darželio amžiaus, kai dar
buvome kitame pastate. Man
patiko, nes galėjau su kitais
vaikais padraugauti. Darželyje
nereikėjo pamokų ruošti.
Metams bėgant, pamokos darėsi
vis sunkesnės. Aš žinau daug
vaikų, kurie pradėjo, bet ne
baigė šios mokyklos.
Aš esu patenkintas, kad
pasilikau iki galo, nes yra mano
pareiga žinoti lietuvių kalbą ir
istoriją. Aš manau, kad visi
jauni lietuviai turėtų žinoti Lie
tuvos praeitį, geografiją ir
kalbą. Lemonto Maironio litu
anistinė mokykla yra geriausia
vieta tai išmokti.
Andrius Gvidas,
Lemonto Maironio lit. m-los
mokinys („Laisvės balsai”)
RENKANTIS PROFESIJĄ

— Kokią profesiją galvoja
pasirinkti tavo sūnus Jonas,bai
gęs gimnaziją? — įdomaujasi
kaimynė, atėjusi į svečius
mokslo metų pabaigoje pas
vieną abituriento motiną.
— Jį vilioja medicina. Dabar
pas žmones daug širdies ligų,
norėtų specializuotis toje srity
je, — atsakė paklaustoji.
— Turėtų rimčiau pagalvoti.
Jei nori studijuoti mediciną,
tik jau ne širdies ligas, o
odontologiją. Juk kiekvienas
žmogus turi daugiau nei tris
dešimt dantų, o širdį tik vieną,
— nepatenkinta aiškina
kaimynė.
— Na tai kas iš to? — paklau
sė abituriento motina.
— Daugiau galimybių uždirb
ti, — užbaigė kaimynė.

