
THE LIBRARY OF CO.\TG?JDSS (GPJVIS) 
R E F E R E N C E D"?ART: : r : n * 
CERIAL3 DIVISIOIJ 
WASHINGTOx\T, EC 2CD25 U/r 

TTI -H l _ l " T " K H J / \ I S I I / \ r N J W O n L D - W I D E D A I L Y 
Vol. LXXXII Kaina 35 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 10, 1988 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

Nr. 155 

„LKB Kronika, Nr. 75 

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

Įš „Kronikos" archyvo 
Baudžiamoji byla Nr. 15678 

— 1921 m. Belgijoje Engeno bedievišką bolševizmą yra kova 
mieste kalbėjau tuo klausimu 
su teologijos profesoriumi dr. 
Derbinji. Jis taip pat domėjosi 
apaštalavimu Rusijoje, be to 
ruošėsi važiuoti į Romą. Todėl 
jam įteikiau ir savo projektą. 
Vėliau sužinojau, kad projektas 
apsvarstytas generolo Ledo-
chovskio kurijoje. Projekto 
tikslas — sustiprinti katalikų 
tikėjimą valstybėse, kurios ribo
jasi su Rusija, pačios Rusijos 
gilumoje ir pasiekti Provoslavų 
ir katalikų Bažnyčios sąjungą. 

— Ar nebuvo antitarybinių 
tikslų? 

— Mano tikslas — projektas 
kovoti su bedievišku bolše
vizmu. Rusijos politinės ir 
ekonominės santvarkos jos 
nelietė. 

— Ar galima atskirti ar iš
ski r t i kovą su bedievišku 
bolševizmu nuo kovos prieš 
tarybų valdžią? 

— Kadangi bolševikai kovoje 
su religija naudoja fizinę bei 
kitokią valstybinę jėgą, ad
ministracines priemones, tai 
sunku komunistinės valstybės 
santvarką atskirti nuo bedievy
bės. Todėl išvada: kova prieš 

prieš tarybinę valdžią, bet agre
sorių šioje kovoje aš laikau 
komunizmą. 

11. Balandžio 12 d. Apklausa 
prasidėjo 13 vai. 

— Kada susipažinote su Alek
sandru Markevičium? 

— 1937 m. Kaune. Jis sirgo, 
padėjau materialiai. Juo rūpi
nosi jėzuitų vienuolijos 
rektorius Juozapas Ritmeis-
ter is . Vėliau Markevičius 
mokėsi Olandijoje. 

— Kodėl jis 1941 m. norėjo pe
reiti sieną? 

— Jis dar nebuvo kunigas, 
norėjo baigti teologijos studijas. 
Žinau, kad sieną pereiti 
nepavyko, pakliuvo į kalėjimą. 

— Kada ir kas jį įšventino? 
— 1943 m. arkivyskupas Skvi

reckas. 
— Kodėl jis sakė antitarybi

nius pamokslus? 
— Antitarybinės prasmės jo 

pamoksluose nebuvo. Aš jam 
buvau uždraudęs, klausė. Mano 
nurodymu jis Šiauliuose dėstė 
religiją jaunimui , mokslei
viams. 

(Bus daugiau) 

Karo paliaubos Angoloje 
Pre tor ia . — Pietų Afrika, 

Angola ir Kuba pirmadienį pra
nešė, jog jie susitarė, kad jų 
kariniai daliniai tuojau pat 
pradeda karo paliaubas ir 
susilaiko nuo bet kokių puolimų 
Angoloje ir Namibijoje. Tos vals
tybės pasirašė bendrą deklara
ciją, kad paliaubos de facto įsi
galioja dabar ir bus pravesti 
pasitarimai, kad 13 metų karas 
Angoloje būtų visiškai užbaig
tas. 

Amerika, kuri tarpininkavo 
tarp šių trijų kraštų, pasveikino 
visas tris šalis. Bendrame pa
reiškime rašoma, kad lapkričio 
1 d. bus pradėtas nepriklauso
mybės suteikimo procesas 
Namibijai — šiai vokiečių 
kolonijai, kurią valdyti buvo 
pavesta po Pirmojo pasaulinio 
karo Pietų Afrikai. 

Kova iki nepriklausomybės 

Angola ir Kuba pažadėjo 
nustatyti datą, kada bus išvežti 
visi Kubos kareiviai iš Angolos, 
kurių ten esama apie 50,000. 
Kubiečiai ten padeda kovoti 
komunistinei vyriausybei prieš 
Angolos laisvės kovotojus, 
kuriems vadovauja Jonas Sa-
vimbi ir kuriuos remia Amerika 
ir Pietų Afrika. Lasivės kovo
tojai ta proga pareiškė kovosią 
tol, kol bus Angoloje įvesta 
visiška nepriklausomybė ir 
pašalintas komunistų režimas, 
privedęs kraštą prie bado krizės. 
Kubos kareiviai ir komunistai 
kovoja prieš Unitas jau nuo 
1975 m., kai tik Portugalija tai 
kolonijai suteikė nepriklauso
mybę. 

Pakv ies tas J T sekretorius 

Pietų Afrika pasakė, kad jie 
savo karius pradeda išvežti šį 
trečiadienį. Iki rugsėjo 1 d. visus 
savo karius Pietų Afrika bus 
išvežusi, pareiškė Pietų Afrikos 
užsienio reikalų ministeris R.F. 
Botha. Pietų Afrika Angoloje 
turėjo tik apie 600 kareivių, bet 
žymiai daugiau Namibijoje. 
Pretorijoje vyriausybė pranešė, 

kad pakvietė Jungtinių Tautų 
gen. sekretorių Cuellar atvykti 
į Pietų Afriką, išdiskutuoti 
Namibijos nepriklausomybės 
planą bei r inkimus , kaip 
pirmąjį žingsnį į nepriklau
somybę 

Sovietai už pal iaubas 

Angolos ir Namibijos situaci
ja yra labai komplikuota, nes 
čia trys reguliarios kariuome
nės ir dvi partizanų stiprios 
pajėgos kovoja apginkluotos 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
ginklais. Kubos kareiviai kovo
ja prieš Pietų Afrikos dalinius 
ir prieš Jonas Savimbi vadovau-
jamus laisvės par t izanus . 
Amerikos pareigūnai sako, kad 
Sovietų Sąjunga padėjo, 
paspausdama Kubą ir Angolos 
komunistus, kad būtų pada
rytos paliaubos. Pramatoma 
daug pasitarimų, nes Jonas 
Savimbi Angolos laisvės kovoto
jai yra labai stiprūs. 

Pasikėsinimas 
Bolivijoje 

La Paz. — Amerikos Vals
tybės departamento sekretorius 
G. Shultzas ir jo delegacija 
išvengė nelaimės Bolivijoje, kai 
buvo įvykdytas pasikėsinimas 
padedant bombą ant kelio, 
kuriuo važiavo amerikiečiai. 
Keturios mašinos buvo sužalo
tos, įskaitant ir mašiną, kurio
je buvo Shultzo žmona, kai jie iš 
aerouosto važiavo į miestą. 
Bomba sprogo už penkių 
mašinų nuo sekretor iaus 
mašinos. Shultzas pareiškė jog 
jis šio pasikėsinimo nelaiko, kad 
tai būtų prieš amerikiečius, bet 
daugiau kaip priešdemokratinį 
veiksmą ir kaip prieš civilizuotą 
žmonių bendruomenę. Bolivijos 
užsienio reikalų ministeris 
pasakė, kad tai reikia laikyti 
kaip ataką prieš narkotikų 
kovą, nes ir Bolivija bando 
sulaikyti kokaino produkciją ir 
jo eksportą į Ameriką. 

Kritikuoja sovietų 
užsienio politiką 

Ligačiovas už klasių kovą 

James A. Baker, III, kuris pasitraukė iš Iždo sekretoriaus pareigų, kad galėtų vadovauti 
viceprezidento Busho rinkimams, kalba su Nicholas F. Brady. kurį prazidentas Reaganas 
nominavo jo vieton. 

Irano — Irako karo paliaubos 
J u n g t i n ė s T a u t o s . — 

Generalinis sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pirmadienį 
pranešė, jog Iranas ir Irakas 
pradeda karo pal iaubas 
rugpjūčio 20 d. ir po penkių 
dienų Genevoje prasideda taikos 
pasitarimai. Tuo gali būti 
baigtas 8 metų karas Persų 
įlankos valstybėse. 

Trumpas paliaubų praneši
mas įvyko dalyvaujant 15 
Saugumo tarybos narių. Šis 
karas yra laikomas labiausiai 
brutaliu karu šiame amžiuje. 
Apie vieną milijoną yra žuvusių 
ir apie 1.7 mil. sužeistų, ne
skaitant 1.5 mil. pabėgėlių, kai 
prasidėjo karas 1980 m. rugsė
jį. Jungtinės Tautos džiaugiasi 
šiais metais jau antruoju lai
mėjimu. Pirmasis yra sovietų 
kariuomenės išvežimas iš Afga
nistano. 

Irakas-Iranas susilaiko 
nuo karo veiksmų 

Irano užsienio reikalų 
ministeris Ali Akbar Velayati 
spaudos konferencijoje pasakė, 
jog Iranas nuo šiandien susilai
kys nuo karinių veiksmų. Irako 
ambasadorius Jung t inėse 
Tautose Ismat Kittani pareiškė, 
kad taika prasideda šiandien. 
Prez. Reaganas, kuris buvo 
atvykęs į gubernatorių 
suvažiavimą Cincinnati mieste 
pasakyti kalbą, pareiškė pasi
tenkinimą paliaubomis, kurių 
laukė visas pasaulis ir kad 
Amerika darė visus žygius, kad 
įvyktų paliaubos. „Gal būt mes 
dar galėsime sulaukti taikos 
sutarties pasirašymo". 

asmenų grupę, kuri bus 
pas iųs ta į Persų įlanką 
prižiūrėti paliaubų vykdymo. 
Stebėtojai bus išsidėstę pagal 
Irano-Irako sieną, kuri yra 760 
mylių ilgumo, o taip pat ir pa
krančių laivuose. Ši grupė bus 
sudaryta iš 24 tautų žmonių, bet 
Amerika šioje grupėje nedaly
vaus. Saugumo taryba turėjo 
specialų posėdį, nes šią taikos 
prižiūrėtojų grupę pusmetį 
Jungtinėms Tautoms kainuos 
apie 74 mil. dolerių išlaikyti. 

Istorinė diena 

Irakas paleido fejerverkus ir 
paskelbė trijų dienų šventę, bet 
Iranas susilaikė nuo džiaugsmo 
pareiškimo, kadangi Irakas dar 
vakar vykdė puolimus. O 
Amerikos ambasadorius Ver-
non Walters pavadino pirma
dieni istorine diena Jungtinėse 
Tautose ir Amerikoje, nes ši ad 
ministracija per daugel metų 
darė viską, kad tas karas būtų 
baigtas. Gen. sekre tor ius 
pasakė, jog abi vals tybės 
užtikrino jį, kad respektuos 
paliaubų susitarimą ir rezoliu
ciją 598, kuri buvo priimta 1987 
m. 

Taikos stebėtojai 

Jungtinės Tautos pažadėjo 
suorganizuoti per 11 dienų 250 

Kardinolo pareiškimai 
pagal „Tassą" 

Roma. — Vatikano radijo 
dienraštis atkreipė dėmesį į 
naujojo Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus pareiš
k imus , kur iuos neseniai 
paskelbė , ,Tasso" žinių 
agentūra. Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas pa
reiškęs, kad Sovietu Sąjungoje 
vykstant persitvarkymo kursui, 
yra juntami kai kurie apčiuo
piami pasikeitimai santykiuose 
tarp Valstybės ir Bažnyčios. 
Šioje srityje yra šalinamos 
sąmoningai sudarytos kai 
kurios k l iū tys ir kunigai 
aktyviau dalyvauja visuome
niniame gyvenime. Kardinolas 
Sladkevičius pridūręs: išmoks
tame atsižvelgti į vieni kitų įsi
tikinimus, tapti tolerantiškes-
niais. Kardinolas taip pat 
išreiškęs viltį, kad ateityje susi
darys daugiau galimybių iš
plėsti bendradarbiavimą tarp 
vasltybės ir Bažnyčios. Lietuvos 
kardinolas mano, jog reikia 
labiau susirūpinti tautos 
dvasiniu auklėjimu. Jis pri
dūręs, kad persitvarkymo eroje 
yra svarbu rūpintis jaunimo 
dvasiniu ugdymu. Be to, kardi 
nolas išreiškęs nuomonę, kad 
Bažnyčiai atsiveria platesnės 
galimybės pasireikšti žmonių 
pagalbos srityje. 

— Prez. Reaganas praėjusį 
penktadienį nominavo buvusį 
senatorių, o dabar New Yorko 
bankininką Nicholas Brady 
būti naujuoju Iždo departa 
mento sekretoriumi. Jo nomi
naciją turės patvirtinti Senatas. 

— Rytų Vokietijos komu
nistų vyriausybe pažadėjo Pa
saulio Žydų kongresui sumokėti 
100 mil. dol., kurių turtai nacių 
karo metu buvo konfiskuoti ar 
ba sunaikinti. - —'•Ne 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Beiruto laikraštis rašo, jog 
pagrobtieji vakariečiai yra 
laikomi trijose vietose Libane, 
įskaitant ir Irano ambasadą ir 
yra kontroliuojami Irano val
džios pareigūnų. 

— New Yorko kongresmenas 
Mario Biaggi pasitraukė iš 
Atstovų rūmų, nes yra kalti
namas kriminaliniu nusikalti
mu. 

— Chicagoje buvo palaidotas 
žymus lenkų veikėjas Aloyzius 
Mazewski, Amerikos Lenkų 
kongreso organizacijos pir
mininkas. Solidarumui Lenkijo
je jis surinko 150 mil. dol. Laido
tuvių namuose atsilankė ir 
viceprez. George Bushas. 
Velionis visad palaikė gerus 
ryšius su Nixono ir Reagano 
administracijomis. 

— Washingtone Laivyno 
žvalgybos direktorius adm. Wil-
liam Studeman praneša, jog 
Sovietų Sąjunga vėl pradėjo 
patruliuoti su savo povandeni
niais branduoliniais laivais ne
toli rytinio pakraščio. Kelis 
mėnesius tie laivai buvo pasi
traukė iš šios srities ir patru
liavo prie Europos krantų. 
Šiuo metu vėl pradėtas sekimas 
prie Amerikos krantų. 

— J o r d a n a s neuždarė dviejų 
tiltų per Jordano upę ir leidžia 
palestiniečiams laisvai atvykti 
ir išvykti iš Izraelio okupuoto 
Vakarų Kranto srities. 

— Genevoje Jungtinių Tautų 
organizacijos žmogaus teisių pa
dalinys pranešė, jog šiuo metu 
pasaulyje yra daugiau kaip 
200,000 jaunuolių kariuomenės 
daliniuose, įskaitant kai kur net 
12 metų berniukus. 

— Washingtone Kongreso 
komitetų žiniomis, Amerikoje 
vis daugiau gyventojų pasisako 
už tai, kad amerikiečiai turi 
pasitraukti iš Europos ir Japoni
jos ir, kad japonai ir europiečiai 
patys privalo rūpintis savo 
saugumu. 

— Washingtone Iždo sek
retorius Jame Baker pasitrau
kė iš pareigų, kad galėtų vado
vauti viceprezidento G. Busho 
rinkiminei propagandai į 
prezidentus. Respublikonai va
kar pradėjo Nevv Orleans mieste 
svarstyti Respublikonų partijos 
programą. Viceprezidentas 
Bush paprašė respublikonų 
vadus labiau konkretizuoti kai 
kuriuo; platformos punktus ir 
vem'ti bendru pasisakymų. 

Maskva. Gorbačiovo padėjė
jas kremliuje Jegoras Ligačio
vas viešai pasisakė prieš jo ve
damą užsienio politiką, šį kartą 
aiškiai kritikuodamas jo užsie
nio reikalų ministerį Eduardą 
Shevardnadzę pagrindiniais ko
munistų ideologijos klausimais. 

Ligačiovas pasakė, jog sovietų 
užsienio santykiuose pirmiau
siai privalo pirmauti klasių 
kova prieš kapitalizmą. Per 
didelis kalbėjimas apie taikin
gą bendradarbiavimą su kapita
listiniais kraštais „tik sumaišo 
sovietų žmonių galvojimą ir 
daro blogą įtaką mūsų drau
gams užsienyje", pasakė Liga
čiovas. Jis taip kalbėjo Komu
nistų partijos nariams Gorkyje, 
puldamas Shevardnadzę, vieną 
iš svarbiausių Gorbačiovo rėmė
jų Politbiure. 

Prieš 10 dienų Shevardnadzę 
kalbėjo užsienio poli t ikos 
klausimais specialiame politikų 
būryje. Jis sakė, jog taikinga 
koegzistencija padeda išvengti 
branduolinio karo, ekologinės 
suirutės ir neturto ir kad sugy
venimas su kapitalizmu nėra 
labai didelis blogis. „Dabartinės 
eros metu kova tarp dviejų 
priešingų sistemų nenustato 
pasaulinės krypties įvykių". 

Pirmasis jo žodis užsienio 
politikoje 

Ligačiovas pareiškė nepa
sitenkinimą užsienio politikos 
bendruoju tonu, ką Gorbačiovas 
yra pavadinęs „nauju galvo
jimu". Paskutiniais dvejais 
metais Gorbačiovas yra nusisu
kęs nuo ritualinio komunistų 
galvojimo ir pradėjęs drau
giškus ryšius pirmiausiai su In
dija, Meksika, Brazilija, Argen
tina, Saudi Arabija ir Kuvvaitu. 
Ligačiovas dažnai pasisako už 
kietosios linijos išlaikymą 
krašto viduje, nors kai kurie jo 
kolegos Politbiure kitaip galvo
ja, primindamas, kad sovietų 
istorija yra viešai juodinama ir 
kad spauda pasuko į kraštutinu
mus. 

Užsienio žurnalistai, kaip 
praneša AP agentūra, pastebi, 
kad iki šiol Ligačiovas niekada 
nėra pasisakęs užsienio klausi
mais ir atrodė, kad tais reika
lais partijos viršūnėje yra har
monija. Vakarų diplomatai pra
neša, kad Gorbačiovas šiuo 
metu yra išvykęs atostogų, o 
Shevardnadzę buvo Afganis
tane. Ligačiovas visada, kai 
Gorbačiovas yra išvykęs iš sos
tinės, pasireiškia priešiškais 
pareiškimais, pastebi žinių 
agentūros. 

linija. Paskutiniu metu atrodė, 
kad Gorbačiovas jaučiasi stip
riai ir Ligačiovo įtaka yra 
susilpnėjusi. Savo kalboje per 
Gorkio televiziją, Ligačiovas 
pasisakė prieš Vakarų ekonomi
nius metodus, kurie netinką so
vietams ir kad politinė opozici
ja negali būti toleruotina, o ypač 
streikai, kurių pagrinde yra 
politiniai motyvai siekti jų už
maskuotų tikslų, ka ip 
kad buvo su armėnais. 

Gorbačiovas 
„užmiršo revoliuciją" 

Jis priminė klausytojams, jog 
nuo pat bolševikų revoliucijos 
pradžios 1917 m., sovietų 
užsienio politika rėmėsi 
pasaulinės revoliucijos plėtimu 
visame pasaulyje. Gorbačio
vo daugiau akcentuojamos 
„bendros žmogaus problemos" 
ir užmirštama revoliucija. Gi 
Shevardnadzę, kuris minėtame 
susirinkime kalbėjo, kaip tik la
biau pasisakė už sugyvenimą su 
užsienio kraštais, ir tai turį būti 
pagrįsta nepuolimo principu, 
bet respektuojant suverenitetą 
ir tautines nepriklausomybes, 
nes ik išant į kitų vidaus 
gyvenimą ir nekeliant klasių 
kovos". 

Ligačiovas prieš visus tuos 
Shevardnadzės pasisakymus 
išėjo su priešinga nuomone. Jis 
ragino neatsisakyti klasių ko
vos. 

P r ieš politinę opoziciją 

Kai kurie sovietų ir Vakarų 
užsienio politikos ekspertai jau 
seniai mano, kad Ligačiovas 
vadovauja frakcijai, kuriai 
nepatinka Gorbačiovo užimta 

— Vilniuje liepos 26 d. Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
mitinge buvo aptartas komunis
tinėje spaudoje skelbtas praneši
mas apie susirinkimų, mitingų, 
gatvės eitynių ir demonstracijų 
sąlygas. Jonas Gureckas, Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
sekre tor ius , a i šk ino , jog 
paskelbtas dokumentas ne 
draudžia mitinguoti, bet nusako 
kokia turi būti mitingų tvarka. 
Jis sako, kad tuo įsaku nebus 
ribojamos žmogaus teisės ir 
laisvės. 

Pažadėjo skelbti 
biudžetą 

Maskva. AP žinių agentūros 
pranešimu, sovietų pareigūnai 
pažadėjo atskleisti savo gi
liausią karinę paslaptį, tą apie 
kurią ir marša las Dmitri 
Yazovas yra pasakęs, kad ir jam 
yra didelė misterija: tai karinis 
biudžetas. 

Praeityje sovietai yra pasakę, 
kad jų metinis karo išlaidų biu
džetas yra 20 bilijonų rublių ar
ba 33 bil. dolerių. Tai yra tik 
dešimtadaliu daugiau negu 
Pentagono biudžetas. Yazovas 
pasakė Gynybos sekretoriui 
Carlucci , kad jų karinis 
biudžetas yra beveik 16*J visos 
jų produkcijos. 

Amerikoj 1986 m. karinių 
reikalų biudžetas buvo tik 6.6% 
nuo visos Amerikos ekonominės 
produkcijos. 

Sovietai sakosi nežiną, kiek 
jie išleidžia apsigynimui, nes jie 
viską skaičiuoja kartu, tačiau 
amerikiečiai pareiškė, kad jie 
tuo netiki. Vadim Kuznetsovas, 
sovietų Užsienio ministerijos 
direktorius, pasakė, kad apie 
1990 metus ir jie galės paskelbti 
detalų gynybos biudžetą. Jis 
taip pat pasakė, jog netoli ta 
diena, kada Sovietų Sąjungos 
Gynybos ministeris atvyks pas 
jų įstatymų leidėjus ir viešai 
gins savo prašomą apsigynimo 
biudžetą. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 10 d.: Laurynas, 
Asterija. Laima, Tautenis. 
Aistė, Nerimantas. 

Rugpjūčio 11 d.: Tiburcijus, 
Klara, Filomena, Pūtis, Zuzana. 

ORAS 

Saulė teka 5:52, leidžiasi 7:59. 
Temperatūra dieną 851., nak-

• ; c- 1 
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„MANO LIETUVA", TA, 
KURIOJE AŠ GYVENU 

AIDA BUBLYTĖ 

..Pasakojo tėtis, kalbėjo mama, 
kokia mūs tėvynė graži Lietuva, 
Ten upeliai sraunūs Nemunėlin 

teka, 
Ten broleliai ir sesutės 

lietuviškai šneka..." 

Lietuva toli prie Baltijos jūros. 
Lietuva, sako, gintaro kraštas. 
Sako... sako. pasakoja...Aš Lie
tuvos nemačiau. Labai norėčiau 
kada nors ją pati pamatyti. 
Norėčiau paliesti Nemuno, Ne
ries vandenį... Apie tas upes vis 
kalbėdavom lituanistinėje 
mokykloje. Pieštuku vedžio
dama ieškodavau žemėlapyje 
upių. kalnų, piliakalnių, ežerų, 
miestų. Kartais ir nusibosdavo 
vis tą patį kartoti. Kartojom gal 
ir murmėdami... Murmėjom, 
nes Lietuvos nematėm. Kad, aš 
turiu savo Lietuvą čia. Čia aš 
gimiau (Amerikoj), lietuviškoj 
šeimoj. Šeimoje aš jaučiu, kad 
esam maža Lietuva. Kalbam lie
tuviškai. Tėveliai įspėja, kad lie
tuviu būti yra garbė, kad 
lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių kalbų. Kitataučiai 
kalbininkai mokosi lietuvių 
kalbos, nagrinėja jos praeitį, ieš
ko ryšio su kitomis kalbomis. 
Lietuvių kalba labai svarbi. Jei 
lietuvių kalbą pamiršime, tai iš
nyks ir tauta. Šeimoje kalbos 
netikslumus vienas kitam tai
some. Mūsų kambarių sienas 
puošia lietuvių dailininkų pa
veikslai. Lentynose knygos 
mums yra brangios, nes lie
tuviškos. Mėgstu skaityti, mėgs
tu kelionių aprašymus, noveles, 
poeziją. Žinoma, turiu skaityti 
daug angliškų knygų, tai lietu
viškos knygos, manau, jaučia
si nuskriaustos. Kai aš į jas 
pasižiūriu, man truputį jų gaila. 
Bet aš jas myliu... Šeimoje esam 
trys seserys ir brolis. Mes mėgs
tam ginčytis ir dažnai gaunam 
barti. Mano brolis ir dvi sesutės 
buvo Lietuvoje. Jie daug 
pasakojo grįžę iš Lietuvos. Jie 
sakė, kad pajutę ypatingą jaus
mą išgirdę lietuviškai kalbant. 
Visur lietuviškai. Aš klausiau 
ir galvojau... Visi kalba lie
tuviškai . Visur girdėti 
lietuviškai... Gražu... Aš nenusi
miniau, kad neteko būti Lie
tuvoj. Mano Lietuva čia. 
Lankiau lituanistinę mokyklą. 
Aš džiaugiuos, kad galėjau ją 
lankyti, nors ir reikėjo anksti 
keltis šeštadieniais. Žinojau, 
kad reikia, tai reikia. Mokykloje 
dienos buvo įvairios. Kai pamo
kas paruošdavau, tai būdavo 
smagu, kai neparuošdavau 
pamokų — imdavo baimė. 
Reikėdavo mokytojams tei
sintis, kad neturėjau laiko pa
ruošti pamokas. Mokytojai, 
žinoma, norėjo mums gero, kaip 
ir mūsų tėveliai. Kai baigiau 
aukštesnę lituanistinę mo
kykla, tai džiaugiausi, kad ište
sėjau, o kartu buvo ir trupu
tį liūdna, kad daugiau nebeatei
siu į lituanistinę mokyklą. Kad 
nematysiu gerųjų mokytojų, 
kurie taip sielojosi, kad mes 
išaugtume gerais lietuviais, kad 
niekad nepamirfitumėm. jog 
Lietuva yra mūsų tėvynė, kad 
lietuvių kalbą visada gerb-
tumėm, ja kalbėtumėm. 
Mokytojai skatino branginti 
lietuvišką knygą, ragino patiem 

Aida Neri ja B u b l y t ė 

kurti. Lituanistinėje mokykloje 
mokėmės lietuvių literatūros, 
lietuvių kalbos (gramatikos), is
torijos, geografijos, visuomenės 
mokslų, dainavimo, kanklių 
muzikos, audimo... Tie visi da : 

lykai mums atvėrė akis į Lie
tuvos kultūrą. Mus ragino 
rašyti laiškus Lietuvos kali 
niams, ruošėm Vasario šešio
liktos minėjimą ir daug įvairių 
renginių. Todėl l i tuanist inė 
mokykla man labai svarbi. 
Nebuvo lengva, kartais atsidur
davau tarp lietuvių ir angliškos 
mokyklos pareigų. Reikėjo kar
tais smarkiai bėginėti. Kartais 
aš pavargdavau, kartais — pyk
davau... Bet., č ia „Mano 
Lietuva". Aš noriu išlikti Lie
tuvos dukra. Lietuvoje broliai ir 
seserys trokšta laisvės. Lietuva 
rusų okupuota, o aš gyvenu lais
vame krašte. Esu laisva už juos 
kalbėti, sakyti kitataučiams, 
kad Lietuva kenčia, kad ji nori 
būti laisva. Todėl angliškoj mo
kykloj turiu progos papasakot 
apie Lietuvą, apie jos gamtą, 
senovę, apie jos kovas už lietu
vių kalbą...Turiu progos padai
nuoti lietuviškas dainas ir t.t. 
Mano noras išlaikyti ir gilintis 
į lietuviškas tradicijas, papro
čius, dainas. Dainas, kuriomis 
žavisi kitų kraštų muzikai. Tra
dicijos, papročiai tai yra pagrin
das pažinti savo tautą. Papročių 
'Kalėdų, Velykų, Vėlinių, ves
tuvių) išlaikymas mums labai 
svarbus, nes mus išskiria iš kitų 
tautų. Išlaikyti tradicijas, pa
pročius pradedam šeimoje, o jas 
giliname organizacijose. Esu 
skautė, todėl tur iu galimybės 
skautų organizacijoj tobulintis, 
plačiau išvystyti draugystę, 
labiau pamilti gamtą. Sto
vykloje žvaigždėtą nak t į 
prisimenu rašytojos Marijos 
Pečkauskaitės parašytą Irkos 
pokalbį su žvaigždelėm. Irka 
mąsto ir įsivaizduoja, kad pro 
dangaus žvaigždeles angeliukai 
stebi ir Dievulis žiūri į žmonių 
gyvenimą... Džiaugiuos, kad 
galiu vadovauti mažom lieps
nelėm ir ugdyti jų meilę gam
tai, Lietuvai.. Priklausau ir 
ateitininkų organizacijai. Esu 
Maironio moksleivių kuopos 
pirmininkė. Manęs neapsunki
na. Aš myliu abi organizacijas. 
Kaip aš gyvenčiau be organiza
cijų? Jausčiausi lyg uždaryta. 
Dalyvauju savo parapijoj, šoku 
tautinių šokių ansamblyje 
„Grandinėlė". Dabar ruošiamės 
tautinių šokių šventei. 

Mūsų mieli Z. ir A. Sagiai 
labai rūpestingai j au eilę metų 
mus moko, kantriai mūsų jude
sius dailina, kad mes būtumėm 
tobulesni šokėjai. Aš labai 
džiaugiuos, kad galiu dalyvauti 
„Grandinėlėje". Man patinka 
kanklės, kuriomis mokausi 
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»J ,LAUMIŲ TAKAS" VII-JE 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE 

Vyr. skaučių pastovyklė VII-
je Tautinėje stovykloje pava
dinta „Laumių tako" vardu. Čia 
stovyklaus iš Visur suskridusios 
vyr. skautės. Numatyta plati 
programa, kurios didžiąją dalį 
sudarys praktiškas susipaži
nimas su lietuviškąja tau
tosaka, papročiais, istorinėmis 
ž iniomis ir is torinėmis 
asmenybėmis. 

Pastovyklės vadovybė sudary
t a iš vadovių atvykstančių iš 
įvairių JAV-ių lietuviškų telki
nių: Bostono, New Hampshire, 
Connecticuto, Marylando, New 
Yorko, Clevelando, Los Angeles, 
San Francisco, Rhode Island. 

Viršininkė — v.s. fil. Dalė 
Lukienė. 

Virš. pavaduotoja — v.s. Gied
rė Stankūnienė 

Programos vedėja ps. — 
Aldona Marijošienė. 

Draugininke — ps. Asta Dab-
rilaitė 

Komendante — ps. fil. Daina 
Penikaitė 

Laužavedė — ps. Rima Navic
kaitė 

Dainų vadovė — v. sk. Vija 
Bublytė 

Tautosaka — literatūra — v. 
sk. Regina Kulbytė 

Tautodailės-meno vad. — v. 
sk. Vaiva Ulėnaitė 

Koresp. — laikraštėlis — v. sk. 
Gailė Radvenytė 

Fotografė, susipažinimas, re
gistracija — v. sk. Loreta Lukai-
tė 

Sportas - iškylos — ps. Brigi
t a Novickytė, v. sk. Andrėja 
Mackevičiūtė ir v.s. Vida Vodo-

skambinti, nes tai lietuvių tau
tinis muzikos instrumentas. 

Kaip minėjau, man svarbi lie
tuvių parapija, kurioje dalyvau
jame lietuviškose Mišiose, gir
dime lietuvišką pamokslą, gie
dame lietuviškas giesmes... 
Parapijos salėje vyksta kiek
viena pirmadienį skautų suei
gos, renginiai ir kita veikla. 
Aš jaučiuos, kad čia „Mano Lie
tuva" gyva, kuri tiesia kelią į 
Lietuvą, bet „Mano tėvynėj 
svečiai neprašyti... 

Palauk dar tėvyne, 
Palauk mūs jaunų... 
Žydėsi tu vėliai 
Kaip žydi žolynai, 
Klestėdama laisve, 
Per amžius amžinai". 

Red. Šis rašinys LSS rašinių 
konkurso II-je grupėje įvertintas 
H-ra premija. Aida Bublytė, 17 
m. amžiaus, yra narė „Nerin
gos" tunto Clevelande. 

polaitė. 
Paskutiniu laiku į vadovių 

tarpą įsijungė ir Aldona Linger-
taitienė, daug metų vadovavusi 
liet. tautinių papročių progra
moms „Neringos" stovykloje, 
Vermonte. VH-je TS ji praves 
vyr. skautėms lietuviškų merg
vakar ių papročių vakarą, 
supažindindama stovyklautojas 
su mergvakario ypatybėmis, 
kad, grįžusi s į savo gyvenamas 
vietas, vyr. -kautės galėtų kitas 
su šiais paj očiais supažindinti 
ir juos gy- enime praktikuoti. 

Vadovės ruošia ir įdomią is
torinę programą pavadintą „Žy
mių lietuvių moterų taku". Čia 
bus išryškintos tokios istorinės 
asmenybės, kaip DL kunigaikš
tienė Birutė, Gražina — karžy
gė, Ona Vytautienė, Sofija 
Vytautaitė, Barbora Radvilaitė, 
Emilija Platerytė, rašytoja 
Žemaitė, Nijolė Sadūnaitė ir kt. 
Sesės, turinčios žinių apie šias 
moteris, ar tinkamą aprangą 
gyvajam paveikslui — prašomos 
atsivežti. 

Stovykloje numatomas „Lau
mių vakaras". Visos sesės pra
šomos nepamiršti atsivežti baltą 
paklodę ir tautinę juostą, šio 
vakaro programos aprangai, 
kurią vėliau bus galima naudoti 
ir Seserijos dienos vakare 
ruošiamai „Puotai Trakų pily
je". Tai tik trumpas žvilgsnis 
programon, o ji bus plati, įdomi 
ir įvairi, tik atsivežkime visos 
gerą nuotaiką ir nusiteikimą 
visame dalyvauti ir įsisavinti 
bent dalį minčių iš teikiamų 
žinių lobyno. 

Visoms linkima smagaus ir 
prasmingo stovyklavimo Lietu
viškos Skautybės sukaktį šven
čiant. 

I. 

STOVYKLON 
VYKSTANČIŲ 
CHICAGIEČIŲ 

DĖMESIUI 
Autobusai stovyklautojams 

Autobusai su stovyklautojais 
Vll-ton Tautinėn stovyklon iš 
Chicagos išvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 14 d. rytą. Vykstan
tieji skautai ir skautės prie Jau
nimo centro renkasi nuo 6:00 iki 
6:30 vai. ryto. Išvyksime 
punktualiai — nesivėluokite, 
nes besivėluojančių nebus 
laukiama. Visi stovyklautojai 
privalo vilkėti stovyklines dar
bo uniformas su savo skautiš 
kais kaklaraiščiais. 

Vyksime patogiais Grayhound 
autobusais. Su savimi pasiima-
me ir lengvąjį bagažą — mažus 
lagaminėlius ir miegmaišius. 
Taip pat prašoma neužmiršti 
pasiimti sumuštinių ir atsigė
rimui vaisvandenių (skardinėlė
se), nes bus stojama gamtoje 
užkandžiui ir pasimankšti-
nimui. 

Sunkusis bagažas 
Stovyklon vykstančių skautų 

ir skaučių sunkusis bagažas — 
lovelės ir didieji lagaminai 
sunkvežimiu bus vežami sto
vyklon penktadienio naktį. Visi 
prašomi tinkamai supakuotą ir 
adresuotą bagažą atvežti prie 
Jaunimo centro šį penktadienį, 
rugpjūčio 12 d., tarp 7 - 9 vai. 
vak. Daiktai bus kraunami tie
siai į sunkvežimį. Neturintieji 
reikalingų adresavimo kortelių, 
galės jas įsigyti prie sunkveži
mio pas v.s. A. Paužuolį. Prieš 
galutinai paruošdami bagažą 
t ranspor tui , dar kar tą 
pažvelkite į stovyklinės 
informacijos lapus. 

Autobusiukas stovyklos 
lankytojams 

Skautininkės Aldonos Palu-
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anksto susitarus. Redakcija už 
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kaitienės rūpesčiu organizuo
jami norintieji apsilankyti VII-
je Tautinėje stovykloje. Nu
samdytas 15-kos vietų autobu
siukas. Dar yra šešios laisvos 
vietos; planuojantieji pasinau
doti šia galimybe, prašomi ne
delsiant skambint i sesei 
Aldonai tel. 471-0811. Stovyk
lon išvykstam penktadienį, 
rugpjūčio 19 d. rytą. Grįžtama 
sekmadienį, rugpjūčio 21 d. 
vakare. 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. ViJAY BAJAI, M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Street. Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Te l . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Sutto 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tel . 585-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 i t Street 

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

Dr. Tuntasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS j 

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Te l . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Te l . 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. U 
1 myha | vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai . pirm , antr. ketv ir penkt. 
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Kodėl turės suirti 

SOVIETŲ IMPERIJA 
Labai svarbią pamoką yra 

palikusi istorija. Militarine jėga 
sukurtos, policinėmis priemo
nėmis palaikomos imperijos yra 
ne amžinos. Ypatingai galinga, 
išsiplėtusi Romos imperija suby
rėjo. Didžiosios Britanijos impe
rija buvo išsiplėtusi po visus 
penkis kon t inen tus . Britų 
režimas buvo netgi švelnesnis ir 
vis t iek i šaugus i t a u t i n ė 
sąmonė, nepriklausomybės ilge
sys ir šią imperiją suskaldė. 
Kolonialinės imperijos, į kurias 
buvo išsivysčiusios kelios Eu
ropos valstybės, suskilo į nepri
klausomus kraštus. Koloniali-
nis laikotarpis pasibaigė. Tėra 
dabar tik viena kolonialinė vals
tybė, išplėtusi savo kolonijas 
keturiuose kontinentuose. Tai 
Sovietų Sąjunga, kurios išsi
skaidymo laikas taip pat artėja. 
Tas irimo laikotarpis gal net 
bus greitesnis, nes ir pavergtų 
kraštų žmonės daugiau apsi
švietę, o pilną pavergimą kliu
do radijas, slapta ir pripuolamai 
iš užsienio gaunama laisvoji 
spauda. Gyvenimas parodė, kad 
net dešimtmečiais pavergtų tau
tų augančioms kartoms pa
vergėjo propaganda nėra pilnai 
veiksminga ir, sąlygoms nors 
šiek tiek palengvėjus, prašliau
žia laisvės ir nepriklausomybės 
šauksmai, kaip tą dabar gir
dime iš Pabaltijo valstybių. 

Sovietų imperijos subyrėjimą 
artina dar viena priežastis — ne
vykusi komunistinio ūkio sis
tema. Niekas taip sovietinio 
gyvenimo neseka, kaip revoliu
cijos iš Sovietų Sąjungos išblokš
ti rusai ir jų ainiai. Jie New 
Yorke leidžia savo dienraštį 
„Novoje Russkoje Slovo" ir čia 
birželio 25 d. buvo išspausdintas 
neseniai iš Sovietų Sąjungos 
vakarus pasiekusio autoriaus 
Nikolai Rudenko straipsnis, 
nagrinėjęs faktus, iššaukusius 
perestroiką. Autorius išryškina, 
kad komunistinė sistema taip 
sužlugdė Sovietų ūkinį 
gyvenimą, jog žmonės nėra 
reikiamai aprūpinami būtiniau
siais kasdienio gyvenimo 
reikmenimis, ir tai yra viena iš 
svarbių tos grobuoniškos impe
rijos subyrėjimo priežasčių. 
Rudenko primena, kad Sovietų 
Sąjungoje vidutinis inžinie
riaus, gydytojo, mokytojo atly
ginimas yra 150 rublių mėne
siui , o k i logramas dešros 
vadinamoje kooperatyvinėje 
parduotuvėje kainuoja 10 
rublių. Taigi net minėtų profe
sijų žmonės turi dirbti dvi die
nas užsidirbti kilogramą dešros. 
Kaip šeimai išgyventi be kyšių, 
be vagysčių, be spekuliacijos, o 
tas viskas žlugdo visą valstybi
nį gyvenimą. 

Autorius atkreipia dėmesį į 
tai, kad tada, kai despotizmas 
užgula žmones, atsiliepia ir į 
ūkinį gyvenimą. Tada jau 
reikiamai nebepaisoma žemės 
derlingumo ir tokia imperija 
neturi tvirtos ateities. Taip 
vyko vergijos laikais, taip ir 
feodalizmo laikais, ta kryptimi 
pasukusi ir Sovietų imperija. 
Ūkininkaujant ne savoje, o 
suvalstybintoje žemėje nėra 
tokio rūpesčio palaikyti jos 
derlingumą, o bandoma griebti 
kiek ta i s me ta i s gal ima. 
Rudenko pabrėžia, kad dabar 
Sovietų Sąjungai kasmet 
t rūks ta 100 milijonų tonų 
grūdų. Maskva kasmet perkasi 
iš vakarų po 35-40 milijonų 
tonų. Laisvė vakaruose padėjo 
išsivystyti tokiam ūkiui, kuris 
įstengia palaikyti derlingumą, 
džiaugiamasi didele žemės ūkio 
gaminių gausa. Rudenko skel
bia, kad Gorbačiovas veltui tiki
si derliaus pagerėjimo, daugiau 
reikia tikėtis, kad derlius kris. 
Sovietų Sąjungoje, skelbia 
Rudenko, miršta žemė, nes ten 
nebėra re ikiamo skaičiaus 

gyvulių, t rūksta natūralių 
trąšų. Tiesa, Rudenko pripažįs
ta, kad per porą perestroikos 
metų lyg pajusta šioks toks že
mės ūkio pagerėjimas, bet jis 
nežymus ir nepastovus. Vien 
mineralinės trąšos žemės na
šumo neišlaikys. Kai trūksta 
natūralių trąšų, žemėje nyksta 
vadinama biosfera (reikiamos 
bakterijos, lietaus palaikomi 
gyvieji žemės purentojai), dirva 
darosi nevaisinga. Žemė reikia
mai palaikoma, kai ją dirba 
savininkas, pramatantis ją 
perleisti savo vaikams. Tačiau 
Sovietų imperija nelinkusi 
pereiti prie privačios žemės nuo
savybės ir, kaip skelbia Ru
denko, tuo suka į sugriuvimą. 

Rudenko daro išvadas, turė
damas galvoje žemės ūkį, tačiau 
ir kitose srityse komunizmo 
vais iai nežada šviesios 
išsilaikymo vilties. Apskritai, 
kaip paskutinių mėnesių 
įvykiai patvirtina, komunis
tinės diktatūros dešimtmečiai 
daugiau atgrasė žmonių nuo 
komunizmo, kaip juos pri
t r a u k ė . Prasiveržiantieji 
kunkuliavimai už geležinės 
uždangos akivaizdžiai rodo, kad 

yra gausaus nepasitenkinimo 
komunistine tironija. 

SIGITO GEDOS ŽODIS LIETUVAI 
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Pasakytas liepos 9 d. Vingio parke Vilniuje 

Net ir užsienyje pasitikėjimas 
komunizmu blėsta. Viena iš pa
čių stipriausių komunistų parti
jų buvo Italijoje. Dabartinę ko
munizmo padėtį Italijoje gerai 
nušviečia W. Goral savo straips
nyje „Dziennik Zwiazkowy" lie
pos 30 d. Autorius pažymi, kad 
Italijos komunistų partija dar 
t ebėra didžiausia Vakarų 
Europoje, bet ji ima žlugti. Jeigu 
1976 m. Italijos komunistai sa
vivaldybių rinkimuose surinko 
34.4% balsų, tai šiais metais te
gavo 21.9%. Ir Parlamento 
rinkimuose praeitais metais nu
stojo 5%. Jeigu 1976 metais 
Italijos komunistų partija turėjo 
milijoną 800 tūkstančių narių, 
tai šiemet jau yra praradę 300 
tūkstančių. Stipriausi pasilieka 
krikščionys demokratai, o 
komunistų saskaiton kiek paau
go socialistai. 

Paskutiniuose prezidento rin
kimuose Prancūzijoje komunis
tų kandidatas tesurinko 6.8% 
balsų — mažiausiai nuo pat ko
munistų partijos Prancūzijoje 
įkūrimo 1920 m. Net ir Mask
vos ,,Izviestija" padejavo, kad 
Prancūzijos komunistai ne
be tur i reikiamo ryšio su 
darbininkija. 

Ne vien tik ūkiniai trūkumai 
skaldo komunizmo imperiją. 
Žmonėms darosi kaskart labiau 
nepakeliama tironija. Jaus
damas žmonių nuotaikas, 
Kremlius jau pasmerkė Stalino 
kruvinus darbus. Jaučiamas 
demokratijos ilgesys. Gorbačio
vas bando čia ateiti su savomis 
reformomis, bet jos susiduria su 
biurokratine opozicija. Šioj sri
ty būdingą smulkmeną užtin
kame „Gimtojo krašto" liepos 
20 d. numeryje. Rašoma, kaip 
Molėtų rajone Dudėnų „tarybi
niame ūkyje" vyko ūkio vadovo 
rinkimai. Apie rinkimus žmo
nės išgirdo tik tą pačią dieną. 
Rajono komiteto pirmoji sekre
torė E. Blaževičiūtė pasiūlė 
atvežtąjį kandidatą A. Šatraus-
ką, paprašė už jį balsuoti. To 
ūkio žmonės norėjo išrinkti M. 
Rukuižą, laikinai ėjusį ūkio di
rektoriaus pareigas. Tačiau par
tijos pareigūnė spyrė išrinkti 
atvežtąjį. Tada vietiniai prabilo, 
kad dabar persitvarkymo 
laikas, ir kolektyvas turi teise 
siūlyti kandidatą. I tai partijos 
pareigūnė atšovė: „Gorbačiovo 
idėjos iki Molėtgų rajono neatėjo 
ir nepageidautina, kad ateitų". 
Kai protestuodami vietiniai 
iš salės išėjo, pareigūnė pažy
mėjo: „Stalino laikais aš su 
jumis kitaip šnekėčiau". 

Juoz . Pr . 

Mieli lietuviai ir visi, kuriuos 
svetingai laiko Lietuvos žemė! 
Reikia galingų manifestacijų, 
kad galėtume sukrėsti Lietuvos 
biurokratiją k iekviename 
žingsnyje. Gal tada ji, kai pra
dės galvoti apie kitką, atsipei
kės. Tada bus kitaip. O dabar 
pradėkime nuo to, kad kiekvie
nas iš mūsų turime ar neturime 
didesnį ar mažesnį butą, namus, 
stogą viršum galvos, kampą ir 
kiemą, į kurį turėsime grįžti šį 
vakarą arba rytoj pas savo 
tėvus, brolius ir seseris, vaikus 
artimuosius. Ką pasakysime 
jiems, ką pasakysime patys sau, 
l ikę vįeni su savim, ką 
pasakysime tiems, kurie atgu
lė amžino poilsio šiandien, 
vakar ar užvakar, kurie guli 
šventoje lietuviškoje žemėje ir 
dar toliau — visuose pasvie-
tuose: Jakutijoje, ir Udmur-
dijoje, netoli Arkties rato ir čia 
pat neteisingai sušaudyti tam
siuose ir klaidžiuose Vilniaus 
kiemuose ir pusrūsiuose. 
Pasakysime jiems tai , kad 
esame viena iš seniausių tautų, 
kad turėjome didžiulę valstybę 
ir nepajėgėme jos išsaugoti, kad 
išgyvenome begalę tautinių iš
niekinimų, okupacijų, sukilimų, 
tremčių ir prisikėlimų. 

Ar taip reikia kalbėtis su gy
vais ir su mirusiais? 

Visa tai būtų graži ir liūdna 
poezija. Bet svarbiau nūnai yra 
pasakyti jiems, kad ir tas pasku
tinis žemės lopas po mūsų kojo
mis nėra tvirtas, ir mes ban
dysime tvirčiau įsispirti į jį, kad 
gražiai, tauriai ir paprastai 
galėtume gyventi ir mirti, jeigu 
taip pasisuks, sykiu su visu 
pasauliu, su visomis tautomis, 
kaip garbinga tau ta , kaip 
nepanikuojantys paskutiniai 
skęstančios Nojaus arkos 
plaukikai. 

Mums yra daugybė šansų iš
plaukti, tiktai reikia susirinkti 
tai, kas priklausė mūsų tėvams 
ir seneliams, mūsų daiktus ir 
mūsų žaislus, mūsų vėliavas, 
mūsų knygas, mūsų bažnyčias 
ir visas mūsų relikvijas. Ir tegu 
mums niekas netrukdo. Nes 
galutinėje sąskaitoje visi esam 
tokie pat vargšai. 

O svarbiausia kiekvienam 
mūsų reikia prisiminti, kad mes 
turime nepakartojamas ir ne
mirtingas, unikalias sielas. Aš 
nesakau, kad kiekvienas mūsų, 
išaugintas kaip ateistas ar indi
ferentas, cinikas, pragmatikas 
ar nihilistas nuo rytdienos imtų 
tikėti į Dievą, tačiau viena iš 

didžiųjų priežasčių, kodėl šian
dien lietuviai tokie baikštūs, 
skeptiški, pasimetę, apatiški 
yra ta, kad visi mes išaugom 
šėtono paunksmėje. Tiktai 
aukštesne, nebijokime pasaky
ti — kosmine žmogaus pašauk
tini, tikim, yra sukrovusios žie
dus ir išsiskleidusios visos 
pasaulio kultūros, tautos ir 
civilizacijos. Aukštesne, 
dvasine, žmogaus prigimtimi 
tikint, sukurti nernirtingi meno 
kūriniai, pastatytos bažnyčios, 
rūmai, dvarai, tėvų pirkios. 
Nebijota numirti vardan savo 
tautos. Aukoti ir pasiaukoti. 

Aukštesnį ir tauresnį pradą 
privalome įžiūrėti gamtoj, kad 
galėtume ją apginti. Ar svetima 
tai moderniajai civilizacijai, XX 
amžiaus technokratijai ir būsi
mam ateities kompiuterių ir 
superlaidumo amžiui? Toli 
gražu — ne. Mūsų nelaimė, kas 
sukurta ir kuriama Lietuvoje 
yra neskoningas ir nešvarus 
monstras. Monstras yra išgar
bintoji mūsų kosmopolitinė 
architektūra, kolūkinės gyven
vietės; monstrai yra mūsų išgar
binti fabrikai, jėgainės, mūsų 
pačių klebančios, amžinai re
montuojamos ir nesuremontuo
jamos mašinos. Mums, kaip ir 
daugeliui neteisingai orientuo
tų vidurio ir rytų Europos šalių, 
gresia groteskinis konglomera
tas iš socializmo ir kapitalizmo 
atliekų. 

Kiekviename žingsnyje, kiek
vienu savo žodžiu ir veiksmu 
mes turime siekti, kad mūsų 
veiksmas, funkcija pereitų į 
plastiką, o plastika į dvasią — 
grožio ir gėrio vienybe. Tokią 
civilizacijos perspektyvą regėjau 
Japonijoje, kuri giliu senųjų, 
vidurinių ir naujųjų amžių 
suderinamumu man priminė 
Lietuvą. Kažkas panašaus 
galėjo būti ir Lietuvai artimojo
je Suomijoje, jeigu jos tėvų pali
kimo, tradicijų, charakterių, 
polinkir unikalumo nebjaurotų 
neskor tgas amerikonizmas. 

Daug kas svetimo ir grėsmin
go Lietuvai gali pasikartoti iš 
sumaitotos socialistinės Len
kijos. Didžiai gerbdamas šią 
tautą, su kuria mus sieja ne tik 
daugelis nuoskaudų, bet ir 
gražių praregėjimų, negaliu 
ramiai žiūrėti į jos dramą, kon
vulsišką pasimetimą dabartyje. 

Mes turime ieškoti savo kelio, 
laikytis savų papročių ir tra
dicijų, savo kultūrinio palikimo, 
turime dar sykį sugrįžti į 
tvirčiausias iš tvirčiausių pilių 

ir tvirtovių — į lietuviškas 
galvas, kad išsilaikytume ne 
kaip trečiarūšė, o unikali tauta 
tarp tautų, suvereni valstybė 
tarp tokių pat suverenių valsty
bių. 

Ne kartą esu kalbėjęs ir rašęs, 
kad man nepatinka aborigeno 
statusas, kad nenoriu gyventi 
Lietuvoje kaip kokiam zulų re
zervate. 

Saugokimės tų, kurie nuolat 
pabrėžia, kad esam žemdirbių 
šalis, kurie nori priminti, kad 
mums nereikalinga aukštoji 
žmogiška sąmonė, savi politikai 
ir kariniai veikėjai, savi įmonių, 
institutų, susvienijimų direkto
riai, savi lakūnai ir savi šturma
nai, savi atominių jėgainių spe
cialistai ir kosmonautai. Šimt
mečiais prieš Ciolkovskį lie
tuviai turėjo Simanavičių, o 
1933 — Darių ir Girėną, įrodžiu
sius, kad mes pajėgūs ne vien 
imti iš pasaulio, bet ir duoti jam 
proto, taurumo, jėgos ir garbės 
pavyzdžius. 

Išvykite iš rimtų ir nerimtų, 
mokytų ir nemokytų mūsų vyrų 
ir moterų žodyno idiotišką pasi
guodimą — „esam maža tauta". 
(Minia skanduoja „Lie-tu-va"). 

Dar prieš karą Balys Sruoga 
yra pasakęs, kad jeigu didelė 
tauta, tai joje yra daug durnių. 
O jeigu maža... jeigu netgi taip? 
Šioje pasaulio būsenoje tektų 
prisiminti indų pasaką apie pelę 
ir dramblį — čia jau ne mano, o 
mano vieno gyvo ir mirusio 
draugo išmintis . — „Pelė 
niekada neįveiks dramblio, 
tačiau lemiamu momentu jinai 
gali įlįsti į straublį ir tada paku
tenti, kad šita išpampusi rupūžė 
pradės baisiai čiaudėti". Arba 
japonų išmintis: „Ar gali nu
piepęs vyriokas, tarkime Lie
tuva, įveikti milžiną?" Taip, be 
abejonės taip, tiktai reikia 
nutaikyti momentą, kada milži
nas atsistos ant mažojo kojos 
pirštelio. 

Ir dar Lietuvoje jau prieš karą 
vienas rimčiausių mūsų isto
rikų, Ignas Jonynas, suformula
vo, kam Lietuvai reikalingas 
Vilnius. Ar tiktai tam, kad 
„mes be Vilniaus nenurimsim!" 
Ne — su Vilnium mes paveldim 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės kultūrinę tradiciją, su 
Kaunu atsiduriam tiktai to
kiame statuse kaip Latvija ir 
Estija. Štai kodėl Vilnius, Oska
ro Milašiaus žodžiais tariant, 
yra šiaurės Atėnai; štai kodėl 
vengras, mūsų bičiulis ir 
bendraamžis A. Boitaras gali 

Kun Kazimiera* Simaitis Ik-troite atšventęs kunigystės auksine sukakti. 
įšventintas Kaune 1938 m birželio 11d. 
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ramiai atsidusti — „per Lietu 
vos istoriją tegalima pilnai at
sekti ir paaiškinti daugelio Vi
durio ir Rytų Europos istorijas, 
kadangi tai pilniausias ir sa-
vaimingiausias is tor inis 
modelis". Vilnius Lietuvai 
reikalingas su kiekviena savo 
plyta, su kiekviena savo bažny 
čia ir vienuolynu, cerkve, 
madrese ir kinese. Ir be abejo, 
su sinagoga ar sinagogomis, nes 
Vilnius yra ir kitos amžinoj 
diasporoj spurdančios tautos, 
žydų, šventasis miestas. Vienas 
iš šešių Europoje gal gražiausias 
prieš ir po Amsterdamo. Vilnius 
yra mums ir pasauliui. Ir visa 
tai Geda verčia ant mūsų 
vargšų socialistinių pečių? Visos 
tos utopijos mūsų nugyventoj. 
pilkoj, silikatinėj. kolūkinėj Lie 
tuvoj, kur tiek baimės, tamsos, 
nesuvestų sąskaitų. Kur ateis
tas nesusišneka su tikinčiu, ko
munistas su nepartiniu, lietuvis 
su rusu, rusas su lenku ir toto
rium? Taip, čia, nes čia yra vie
nintelė vieta mums gyventi ir 
numirti, išpirkti būtas ir nebū 
tas nuodėmes, supūt su černo 
biliu ir ignalinu radioaktyvizuo 
tais kaulais. 

Bet prieš tai mums reikia 
nauju mokytų vyrų ir moterų. 

naujų diplomatu, juristų ir eko
nomistu. Mums reikia atvertų 
durų j visą pasauli — Krokuvos, 
Berlyno. Miuncheno, Freiburgo 
ir Frieburgo. Grenoblio. Romos 
ir Paryžiaus universitetus. Ju 
reikia ir rusams, ir latviams, ir 
ukrainiečiams. Tai visos di
džiulės valstybės kuo skubiau
siai tvarkytinas reikalas. 

Mums reikia naujo tipo Vaiž
ganto ir Putino kunigų, kurie 
pakeistų susikompromitavusius 
psichiatrus. Mums reikia tiesos, 
širdies ir meilės, o pirmiausia 
naujo ir gilaus fundamentalinio 
tikėjimo žmogaus pašaukimu 
žemėje. 

Tokioje šviesoje aš norėčiau 
matyti tuos, kurie stovi čia 
jauni ir gražūs, kurie gyvens po 
mūsų, ir mes ramia širdimi 
galėsime iš čia pasitraukti. 

Pasitraukdamas turiu apgar
sinti pasiūlymą tylos minute pa
gerbti tuos, kurie ilsisi Sibiro. 
Jakutijos platybėse. 

Iš Lietuvos pe r s i t va rkymo 
sąjūdžio leidinio „Sąjūdžio 

žinios" 

Pirmą kartą žmogus miršta 
tada, kai praranda entuziazmą. 

// De Rahac 
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šiaurinėje dalyje, o pienininkystė — kalnuose ir Ticino 
slėnyje. Krašto problema yra laisvai sulipdyta konfe 
deracija, kurioje kiekvienas kantonas yra visai 
savarankus. Konfederacijos prezidentas, renkamas 
vieneriems metams, turi mažai politinės galios. 

Didelė spraga yra tarp etninių grupių. Vokiškai 
kalbantieji šnairomis žiūri į itališkai kalbančius ir at
virkščiai, ką pastebėjom vos tik į Ticino kantoną 
atvažiavę. Didelė bendravimo kliūtis yra nevienodas 
religinis pasiskirstymas. Ūkininkas daug draugiškumo 
nerodo pramonės darbininkui. 

Bet, nežiūrint tų skirtumų, jie visi yra išdidūs ir 

Mintys Šveicariją atsisveikinant 

Baigiant kelionę per Šveicariją, reikėtų padaryti 
joje patirtų įspūdžių ar įsigytų žinių santrauką. Žiloj iaį svc pamilę šveicarai! Užsieniečiai čia gali dirbti 
senovėj čia įsikūrė helvetai ir kitos keltų gentys. Vėliau gyventi, bet nuosavybę įsigyti jiems neleidžiama 1 )el 
juos išstūmę romėnai valdė šią kalnuotą sritį apie 400 g a m t 0 s grožio, miestų romantikos ar kultūriniu 
metų. Per San Bernardino perėją nužygiavę, užėmė vertybių Šveicarijoj gyventi norėčiau, jeigu pra 
visus, jiems tada žinomus, kraštus. Jie čia paliko ir savo gyvenimas būtų pigesnis! 
kultūrą ir lotynų kalbą, kuri išsivystė į „romanso" . 
dialektą, vieną iš oficialių Šveicarijos kalbų Vėliau irma i na a IJOJ 
kraštą valdė germanų tautos, kurių galybei Štai ir Italijos siena. Gidė surenka pasus ir nuneša 
sumenkėjus šveicarai išsikovojo laisvę. Ją ir dabar pasienio policijos postui. Jie reikalauja užpildyti ;mketa 
brangindami pajėgia išlaikyti savo neutralumą net apie atsilankymo tikslą, išvykimo laiką ir vietą. 
didžiųjų konfliktų metu. Užpildom. Dar išduoda užpildyti kitus lapus, kuriuos 

Reikia stebėtis, kaip ši 6.5 milijonų tauta, gyve- išvykdami turėsim grąžinti. Tokių formalumu iki šiol 
nanti gerokai už Lietuvą mažesniam plote (kurio tik nepatyrėm, bet italai, teroristų veiklos išgąsdinti, nori 
ketvirtis yra dirbama žemė, ketvirtis — ganyklos ir būti atsargūs. 
apie pusė — miškai ir kalnai) gali išlaikyti tokį aukš- p 0 gero pusvalandžio grąžina pasus ir leidžia vykti 
tą gyvenimo standartą. Atsakymas — šveicarų didelis toliau. Važiuojam to paties Maggiore ežero krantu. Vis 
išsimokslinimas, darbštumas, prisirišimas prie žemės, kurortai, vis gražu, kaip Šveicarijoj, bet pasitaiko ir 
pramonės gaminių eksportas, turtingi miškai, skurdesnių vietų, ypač senesniuos miestuose. Kuror 
nepaprastai išvystytas kelių ir geležinkelių tinklas, tinio Verbanijos miesto įkalnėse daug senoviškų vilų. 
pasaulinė bankų sistema ir tarptautinis turizmas. Šios i kurias veda aukšti mūriniai laiptai, papuošti sta 
savybės, anot mūsų gidės, padarė Šveicariją turtingiau
siu kraštu Europoje. 

Pramonė (mašinų, chemijos, laikrodžių, elektro
nikos ir kt .) ir žemės ūkis yra daugiausia sutelkti 

tūlomis, gėlynais ir vietine augmenija 
Miesto centras atrodo kaip kitų kurortų, tik 

išklijuoti ir ant sienų išteplioti šūkiai ragina balsuoti 
už komunistus! Yra šūkių ir remiančių kitas partijas 

Mat. neseniai čia buvę rinkiniai. Gidė paaiškina, kad 
šiaurinė Italija yra supramoninta ir pasiturinti, o 
pietinė daug skurdesnė. Tačiau esanti ironija, kad 
komunisti šiaurėje yra tvirtesni, negu pintuose. Dabar 
apsukam ežero ..kulną" ir važiuojam pro kriaušhj 
sodus, kurie čia auginami savotišku būdu. Jaunos 
kriaušaitės susodinamos eilėmis viena prie kitos, o jų 
kraštinės šakelės pririšamos prie išilgai ištemptos 
vielos Visos kitos šakutės nukerpamos taip. kad me
deliai sudaro tartum plokščią, ištisine sienele. Iš tokiu 
eilių sudarytas visas sodas Sakoma, kad taip auginami 
medeliai veda didesnius, sultingesnius vaisius. 

Apie 4 vai. sustojam nakvynei ..Bristol" viešbutyje, 
kurortiniam Stresso mieste, ant M iggiore ežero kranto. 
Vaizdų grožis tiesiog atima žada. Netolimoj saloj bal
tuoja bokštai, namai ir rūmai rx> skaisčiai raudonais 
stogais. Jiems foną sudaro žalia virtinė kalnu, kuriu 
viršūnės nubėga i tolį i r pradingsta melsvam rūke. 
Kž^ras taip ramus, kad šis vaizdas jame atsispindi, lyg 
veidrodyje. Kiek i kairę kita sala. su turtingos Bor-
romeo šeimos rūmais jos svečiams. Terasose yra 
botanikos, sodas, kuriame stovi stebėjimo bokštas, ir 
daugybė skulptūrų fontanų, bokštelių, gėlynų Salos 
kraštus supa aukšta mūro siena, nusileidžianti tiesiai 
i \ rindenj. 

Iš toliau šį sala atrodo nereali, lyg pasaka. Dėlto 
ji vadinama Isola Bella'Gražioji salaK Užjos kiek toliau 
aki sužavi kita mažesnė Isola Pescatori 'Žvejų sala). 
Daugiaaukščiai renesanso rūmai. Borromeo šeimos r*> 
zidenciri. yra gi eta ..Bristo!" viešbučio. Miesto centras 
kuklus, švarus ir labai patrauklus turistams pirktis. 
Neatsilikom ir mudu. Ant ežero kranto dar stovi 
prašmatnus bronzinis paminklas Italijos suvienytojui 
ir jos pirmam karaliui Vittorin F.menueliui pagerbti. 

(Bus daugiau> 

•> 
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BOSTONO 2INIOS 
PAVYZDINGI 

JAUNUOLIAI-ĖS 
Tėvams ir visai lietuvių visuo

menei didelis džiaugsmas ir pa
guoda, kai mūsų jaunoji karta 
rimtai ruošiasi gyvenimui, ne
pasiduoda neigiamai aplinkos 
įtakai, bet visu atsidėjimu 
mokosi ir pasiekia užsibrėžtą 
tikslą. Tokio mūsų jaunimo gra
žiais pavyzdžiais paskutiniu 
metu iškilo Vita Alisa Špakevi-
čiūtė, Jonas Kairys ir Juozas 
Kairys. 

Vita Špakevičiūtė 

Vita Alisa Špakevičiūtė, 
jauniausia Renatos ir Juliaus 
Špakevičių duk tė , iš 
Westwoodo, šį pavasarį baigė 
matematikos ekonomijos studi
jas Brovvn universitete, Provi-
dence, R.I. Po trumpų atostogų 
ji pradėjo dirbti finansine ana
liste Tucker Anthony bendrovė
je Bostone. Vita yra gimusi 
Bostone. Augo ir mokyklas 
lankė Westwoode. Nuo pat 
mažens Vita buvo skautė ir šo
ko Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūryje, vadovaujamame 
Onos ir Gedimino Ivaškų. Ji 
baigė labai gerais pažymiais 
Bostono aukštesniąją lituanis
tikos mokyklą, kai tai mokyklai 
paskutinius metus vadovavo 
rašytojas Antanas Gustaitis. 
Vita labai gražiai kalba lietu
viškai. 

J o n a s Kairys, jaunesnysis 
sūnus Roselyn ir Juozo Kairių, 
Fitzmarice Motor Sales savi
ninkų iš Brocktono, baigė 
Thomas Jefferson universiteto 
medicinos fakultetą Philadel-
phijoje. gaudamas medicinos 
daktaro laipsnį. J is su žmona 
Marie buvo tarpe 219-kos baigu
siųjų to universiteto medicinos 
fakul teto Philadelphijoje 
164-tąją laidą. Dr. Jonas Kairys 
dabar atlieka 5-rių metų stažą 
Thomas Jefferson universiteto 
ligoninėje chirurgu. Pažymėti
na, kad anksčiau jis yra baigės 
cum laude Harvardo universite
tą Bostone bakalauro laipsniu iš 
meno. Jo žmona Marie baigė 
Philadelphijos kolegijos farma
cijos ir mokslo skyrių. Dabar ji 
a t l i eka Thomas Jefferson 
universiteto ligoninėje stažą 
šeimos medicinos srityje. 

J u o z a s Kairys , J r . , 
vyresnysis Roselyn ir Juozo 
Kairių sūnus, yra baigės ekono
mijos mokslus. Dabar jis Chica-
goje ruošiasi daktaratui iš eko
nomijos. Ten jis papildė savo lie
tuvių kalbos mokėjimą, baigda
mas lietuvių kalbos kursus. Jis 

CIVILINĖS TEISĖS 
INDIJOJE 

Indijos vyskupai primena nau
jai katalikybę priėmusiems 
žemųjų kastų tikintiesiems jų 
civilines teises ir remia visoje 
Indijoje ruošiamas demonstraci
jas ir protestus, raginančius 
panaikinti diskriminaciją prieš 
žemųjų kastų indus. Vyskupų 
skatinama veikla organizuoja 
Indijos P a r l a m e n t o narių 
paramą ir numato net ir bado 
streikus, siekiant pakeisti 1950 
m. išleistą įstatymą, kuris nelei
džia žemų kastų indams gauti 
kai kuriuos patarnavimus, 
kuriuos Indijos Konstitucija ga
rantuoja visiems kitiems in
dams. 

PARAPINĖS PATALPOS 
NE POLITIKIERIAMS 

Gary, Ind., vysk. N.F. 
Gaughan uždraudė naudoti pa
rapines patalpas politinių kan

didatų forumams po to, kai anti- Bažnyčia neremianti jokios par-
abortinių grupių atstovai pasis- tijos ar kandidato ir, kad šis pot-
kundė, jog jomis besinaudojan- varkis lygiai liečia ir prieš 
tys kandidatai palaiko abortą, abortą pasisakančius politinius 
Laiške vyskupas priminė, kad kandidatus. 

yra labai gabus kalboms. 
Daugiau ar mažiau, jis kalba 
bene septyniomis kalbomis. 

RUOŠIASI 
TAUTINEI STOVYKLAI 
Bostono ir apylinkės lietuvių 

skautų abudu tuntai — „Balti
jos" ir „Žalgirio" stropiai 
ruošiasi septintajai Tautinei 
stovyklai, kuri vyks rugpjūčio 
14-24 dienomis Clevelando apy
linkėje. Tautinės stovyklos 
sudėtyje ten veiks skaučių pa-
stovyklė „Mano Lietuva", 
skautų bus paminėta lietuviško
sios skautijos 70-ties metų 
sukakt is . Pirmoji lietuvių 
skautų Tautinė stovykla įvyko 
1928 m. Panemunėje, netoli 
Kauno. 

LIETUVIŲ PASTANGOS 
TĖVYNĖJE IR IŠEIVIJOJE 

Liepos 31 d. laidoje „Laisvės 
Varpas" daug laiko skyrė, ryš
kindamas lietuvių pastangas 
tėvynėje ir išeivijoje išplėštos 
Lietuvai laisvės atstatymo rei
kalu. Pateikęs net Lietuvos ko
munistų partijos narių griežtus 
pasisakymus prieš Stalino tero
rą ir masinius trėmimus, o taip 
pat siūlymą pastatyti nekal
toms to teroro aukoms pamink
lą bei Vytauto Landsbergio ori
ginalų projektą tuo reikalu, pro
gramos vedėjas Petras Viščinis 
padarė išvadą, kad dar neaišku, 
kuo pasibaigs nauja Gorbačiovo 
perestroikos politika, bet jau 
netenka abejoti, kad tos pere
stroikos pagrindu okupuotoje 
Lietuvoje kilo naujas laisvės 
sąjūdis, kurio niekas neįstengs 
užgniaužti, kaip niekas neįsten
gė užgniaužti lietuvių tautinio 
atgimimo, privedusio prie Lie
tuvos valstybės atstatymo. 

Lietuvių išeivijos pastangas 
Lietuvos reikalu nušvietė Vliko 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
pasikalbėjime su „Laisvės Var
po" bendradarbiu Alfonsu 
Petručiu. Iš pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad Vliko pagrindinis 
dėmesys dabar kreipiamas į 
Europą, kurios valstybės vis 
daugiau susidomėjimo ir palan
kumo rodo Lietuvos laisvės rei
kalui. Šiame krašte, kaip Pietų 
Amerikoje, Anglijoje ir kitur, 
vietos lietuvių organizacijoms, 
kaip tų kraštų piliečių sambū
riams, tenka rūpintis Lietuvos 
reikalais. Vlikas yra numatęs 
eilę svarbių darbų Europoje, 
kurie bus atlikti šių metų 
pabaigoje ir ateinančių metų 
pradžioje. Šiemet Vliko seimas 
įvyks Bostone, lapkričio 
pradžioje. 

„LAISVĖS VARPAS" 
Tai vienintelė lietuvių radijo 

programa lietuvių ir anglų 
kalba Bostono ir apylinkės lie
tuviams, perduodama sekma
dieniais 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV - FM 98. Vedė
jas — Petras Viščinis, 173 Ar-
thur St., Brockton, MA. 02402, 
telefonas: (508) 586-7209. Pro
gramos metu skambinti į radi
jo stotį telefonu: (508) 587-9898. 

RENGINIAI 

Laisvės Varpo rudens kon
certas rugsėjo 25 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salė
je, 368 W. Broadway, So. Bos
ton, MA. 

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

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos veiklos 30-ties metų 
sukakties minėjimas lapkričio 
19 d. 6:30 vai. vakaro Sandaros 
salėje, Brockton, MA. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis banketas 
1989 m. balandžio 23 d. Lan
taną restorane Randolph, MA. 

MŪSŲ 
INVESTAVIMAS 
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Standard Ferarai Savings didžiuojasi savo gerais 
investavimais. I c d ė l šiems jaunuoliams skiriamos 
Standard Federal Savings stipendijos siekti aukštesnio 
mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie visi jau yra 
pasižymėję moksle ir sugebėjimu vadovauti. 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
381-5950 636-618» 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

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

J . BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

778-2233 

For sale Lithuanian Bakery & small 
Sub-Shop-Deli 7 rm. house attached. 
Mušt sėli due to ill health. 

Brockton, Mass. 
508-588-1999 

Apt. for sale. Except 30 yr. old.. cus-
tom blt., 1V2 story with 3 bedrms down 
and 4 rm. apt. up; separate meters; 
located in West Lawn, Chicago. Call 
Unda Cogozzo, Groebe Realtors. 
tel. 636-9700. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PAROAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaskl 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

t-
FOR RENT 

Išnuomojamas 4 ' /2 kamb. butas; 2 
dideli šviesūs miegamieji, ramus 
namas. Campbell & 69. Be vaikų ir be 
gyvuliukų. „Secur i ty" [mokėjimas. 
Tel. 778-5759. 

& micllcind fcdcral 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,00000 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

i*, -nr.* 
IENCER 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 
Šiomis dienomis „Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

A V I L I M A S 
M O V I N 6 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Fox Remodeling & Construction 
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas 
remontas. Įkainojimas veltui. Skam
binti: John Lapė 254-3336. 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VIENA ŠIRDIS, premijuotas romanas. Anatolijus 
Kairys. 192 psl. 1988 $7.00 

BALSAS IŠ ANAPUS, poezija krikšč. suk. pa
minėti. Leonardas Andriekus. 127 psl. 1988 

$8.00 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. 

1987 $23.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius. 1980 

$6.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

Nr.8. 527 psl. 1987 $10.00 
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 

Vitenis Statkus. 1040 psl. 1986 $27.00 
LITURGINIS MALDYNAS. 624. 1984 $5.00 
ALGIMANTAS, istorinė apyskaita. Vincas Pietaris. 

542 psl. 1978 $9.00 
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, romanas. J. Vizbaras. 245 

psl. 1986 $10.00 
PELENĖ (knyga ir kasetė) N. Mackevičienė, R. 

Račkauskienė, G. Valiulienė. 37 spl. . . . $5.00 
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas 

Rubšys. 109 psl. 1987 $5.00 
KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA, mūsų idėjos da

barties šviesoje. Antanas Paškus. 173 psl. 
1987 $5.00 

GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl. 1984 $10.00 

MARGO RAŠTO KELIU, apysaka biografiniais at
spindžiais. Alė Rūta. 281 psl $10.00 

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



Dainavos tarybos pirmininkas prof. dr. Vytenis Darnusis ir sek
retore Janina Udrienė. 

Nuotr. Jono Urbono 

DAINAVOS DVASIA 
GYVA 

JADV. DAMUŠIENĖ 

Liepos 31d. įvykusi Dainavos 
stovyklos metinė šventė, Man-
chester, Mich., buvo sėkminga 
visais atžvilgiais. Oras „kaip 
užsakytas" — šilta, ne karšta. 
Vėjelis — gaivinantis. Pirmą 
kartą nebuvo lietaus, o jis bū
davo ir pirma laiko išvaikydavo 
svečius namo. Šį kartą ir ši tra
dicija sugriuvo. Visi Dainavos 
gamtos mylėtojai, kurių šiemet 
buvo tiek, kiek būdavo anais 
senais laikais, kai Dainava dar 
ropojo klupsčia ant šios savo 
žemės, kaitinosi ne piktoje tos 
dienos saulėje ir mirkė kūnus 
šaltame Spyglyje. Iki vėlyvo 
vakaro svečiavosi draugai ir 
giminės ir namo neskubėjo, nes 
čia visi namai — vaikai, ir tėvai, 
ir seneliai. 

Dainavoje generacijų skirtu
mas ištirpsta. Visi nuo seniau
siojo iki jauniausiojo vienodai 
džiaugiasi gamta: maudosi, 
vaišinasi, sportuoja, kepinasi 
saulėje ar svetainės pastogėje 
nuo jos slepiasi, o dar kiti, ska
niai pavalgę, guli didžiųjų me
džių paunksmėje ir poilsiauja. 
Vienu žodžiu, visi bendrauja 
vienodai. 

Senieji ypatingai džiaugiasi 
sutikę Dainavos pievose čia 
augusį jaunimą. Šiandien jie 
visi suvažiavę su savo prie
augliu, kuris pats jau naudojasi 
Dainavos stovyklomis ir jos 
gražia gamta. Dainavos stei
gėjai, darbuotojai, rėmėjai ir 
lankytojai visi džiaugiasi, maty
dami, kad šitoje Dainavos 
dangaus skliauto pastogėje 
vyrauja jau vidurinioji ir jau 
niausioji karta. Kaip pastaruoju 
metu daugelyje v ie tų bet 
kokiuose renginiuose ir vasaros 
ar žiemos susibūrimuose vyrau
ja tik žilagalviai, gyvenimo iš
vagotais veidais, taip Dainavoje 
daugiausia vyrauja dar nepra
plikę, nepražilę, skaistūs jauni 
veidai. 

Patriotizmas kai kuriuose 
taip gilus, kad ir plaukai vaiko 
iškarpomi taip, kad iš užpakalio 
žiūrint matai aiškiai Gedimino 
stulpus. Mačiau tai savo akimis. 
O tas vaikas yra mišrios šeimos, 
tėvelis ne lietuvis. Dainavoje 
tas vaikas problemos neturi, 
nežinia kaip jo šukuoseną pri
ima reguliar ios mokyklos 
draugai. 

Nors senieji veteranai prare
tėję, vis dėlto į šią metinę šventę 
suvažiavo jų daug. Kai kurie iš 
jų jau nebepajėgia vairuoti ar 
reikalingi ir lazdos pagalbos 
ėjimui. Jie buvo draugų atvežti 
į Dainavos gamtą pasižmonėti 
ir susitikti senus draugus. Ir 
kiek džiaugsmo ir malonumo 
buvo jiems suteikta tai dienai, 
krikščioniškos dvasios draugų 
širdies. 

Susitiko čia seni draugai, 
kurie prieš daugiau kaip 30 
metų čia pradėjo tos lietuviškos 
žemės idėją ir dirbo, plušo su 
meile lietuviškai ateičiai. Šį 
gražų sekmadienį ne vieno šir
dyje tukseno žodžiai ,.mano 

LIETUVOS LAISVĖS LYGOS 
ATSTOVYBĖS LAISVAJAME 
PASAULYJE PAREIŠKIMAS 
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sieloj šiandien šventė", nes ma
tė savo aukos ir darbo rezulta
tus — lietuviškai kalbančią, 
lietuvybės išsilaikymo tikslus 
suprantančią jaunąją augančią 
kartą. Reikia tikėti, kad ir būsi
mos kartos gyvens ta dvasia ir 
metai iš metų neš ją į tolimą 
ateitį. 

Visų svečių nuotaika Daina
voje buvo nepaprastai gera. 
Tam pasitarnavo puikus oras, 
skanus maistas ir šioks toks 
naujumas — maistas iš Chica-
gos. Nenumatytas gausumas 
svečių maistą sudorojo visą. 
Alkanų neliko, bet pakartojimui 
ne daugeliui užteko, nes buvo 
daug ir tokių, kurie maisto 
pirkosi atsargai į namus. 

Sėkmingas metinis išvažia
vimas į Dainavos gamtą baigėsi. 
Pasilieka tik metinis rūpestis 
Dainavos ekonominės būklės, 
jos išlaikymo ir darbo jėgos, kuri 
jai visada reikalinga, o jos kar
tais ir už pinigą negali gauti, 
įdomus faktas Dainavos 
gyvenime yra tas, kad nuo pat 
Dainavos įs ikūr imo visos 
metinės šventės ar rudens iš
važiavimai vyksta be alkoholi
nių gėrimų. Visi tai žino ir ap
sieina be jų, nors vienas kitas ir 
pasigenda karštą dieną alaus, 
bet... žino, kad vietovėje, kur 
laksto šimtai nepilnamečių ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
ir dalyvauja visose svečiams 
teikiamose vaišėse kartu su su
augusiais, alkoholiniams gėri
mams ne vieta ir jų ten nedera 
laikyti. 

Pe lnas , žinoma, a tei tų 
Dainavai dvigubas, kaip kas 
bando sakyti, bet Dainava tvir
tai laikosi ir gali garbingai 
sakyti, kad savo ekonominės 
būklės pagerinimui ar jos 
išsilaikymui ji nėra panaudojusi 
nė lašo alkoholinio gėrimo. 

Ekonominis Dainavos išsilai
kymas su kylančiomis įvairių 
medžiagų kainomis, kurios 
naudojamos pastatų remontams 
ir pataisymams ir su kasmet 
brangstančia darbo jėga yra 
sunkus, bet tik su Dievo ir 
žmonių pagalba ir parama gali 
egzistuoti lietuviška institucija, 
o su ja ir mūsų lietuviškoji atei
tis. 

Šiemetinė Dainavos gamtos 
metinė diena parodė, kad verti
namas yra lietuviškas židinys, 
vieta, kuri teikia didelį patarna
vimą l ietuviškai veiklai . 
Gausumas atsilankiusiųjų, senų 
pažinčių atsinaujinimas, senų 
draugų pabendravimas ne vieną 
paveikė taip teigiamai, kad kai 
kurių ir fizinis negalavimas 
buvo pamirštas ir jautėsi dva
siniai sustiprintas. O ką bekal
bėti apie jaunimą. Susitiko čia 
seni stovyklautojai, susivežė 
savo. vaikus (mūsų lietuviškąją 
ateitį), kurių krykštavimai ir 
džiaugsmas skambėjo per visą 
dieną su jaunatvei charak
teringa energija ir virpino ne tik 
Dainavos gamtos erdvę, bet ir 
kiekvieno vyresniojo svečio 

Mes žemiau pasirašę Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovybės lais
vajame pasaulyje nariai šiuo pa
reiškimu primename visų Jung
tinių Tautų organizacijos 
valstybių vadovams, valstybių 
— Europos parlamento narių 
vadovams, Helsinkio Baigia
mąjį aktą pasirašiusiųjų vals
tybių prezidentams ir viso 
pasaulio taikos trokštančiai 
žmonijai, kad slapto suokalbio 
tarp didžiausių II pasaulinio 
karo nusikaltėlių Stalino ir 
Hitlerio pasekmėje 1939 m. 
rugpjūčio 23 dieną Maskvoje 
Sovietų ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriai Molotovas ir 
Ribbentropas pasirašė slaptą 
papildomą protokolą dėl savų 
valstybių interesų Rytų Europo
je sferų pasidalinimo. Šito 
nusikalstamo susitarimo pasek
mėje suvereni Lietuvos vals
tybė, lygiateisė Tautų Sąjungos 
narė, buvo Sovietų Sąjungos 
1940 m. birželio 15 dieną 
okupuota ir savavališkai pri
jungta prie Sovietų Sąjungos. 

Nors toji Lietuvos okupacija 
jau tęsiasi 48 metus, tačiau pa
vergtoje lietuvių tautoje sieki
mas vėl atgauti laisvę nesusilp
nėjo. Tai įrodė daugiau negu 
30,000 Lietuvos partizanų auka, 
kritusių nelygioje kovoje su 
okupantu 1944-1954 metų par
tizaninio karo metu. Lietuvių 
tautos laisvės siekimus parodo 
visa pokarinė rezistencija ir 
1987-1988 metų beveik revo
liuciniai įvykiai Lietuvoje, 
kuriuos daugiau ar mažiau 
komentuoja pasaulio masinės 
informacijos priemonės. 

1978 m. birželio 15 dieną, 
pažymint 38-sias Lietuvos 
okupacijos metines, -Lietuvos 
pogrindyje buvo įkurta ne
partinė, demokratiniais prin
cipais veikianti organizacija — 
Lietuvos Laisvės Lyga, kurios 
taryba tą pačią dieną paskelbė 
Lietuvos Lasivės Lygos dekla
raciją. 

Lietuvos Laisvės Lygos dekla
racijoje buvo skelbiama, kad 
Lietuvos Laisvės Lygos tikslas 
— Nepriklausomos Lietuvos at
kūrimas. Lietuvos Laisvės 
Lygos uždaviniai: pavergtojoje 
lietuvių tautoje religinės, tau
tinės ir politinės sąmonės 
ugdymas; Lietuvos suverenumo 
klausimo kėlimas tarptauti
niuose forumuose. 

1988 metais Lietuvoje vyks
tan t ypatingai stipriam 
tautiniam judėjimui, Lietuvos 
Laisvės Lyga 1988 m. liepos 3 
dieną paskelbė, jog ji išeina į 
atvirą veikimą. Ji sudarė 
laikiną Lietuvos Laisvės Lygos 
tarybą ir paskelbė savo tolimes
nės veiklos programą, kurioje 
iškelta visa eilė reikalavimų 
sovietiniam okupaciniam 
režimui, siekiant Lietuvos 
visiško savarankiškumo kultū
ros, švietimo, humanitarinių 
mokslų, ekonomikos, ekologijos, 
žmogaus teisių ir kitose srityse. 

Lietuvos Laisvės Lyga numa
to, kad „įgyvendinus visas šias 
sąlygas, bus sudarytos prie
širdį. 

Šis Dainavos gamtos dienos 
aprašymas, pilnas optimistiško 
jausmo lietuviškai ateičiai, 
perša tokią mintį: kiekvienas iš 
mūsų apsidraudžiame nelaimės 
atvejui savo gyvybę, savo 
namus, automobilį, brangeny
bes, net ir šunį, kad, kokiai 
nelaimei įvykus, nebūtų sunai
kintas ar pažeistas visos šeimos 
gyvenimas. Tokį patį mastą ir 
būdą reiktų taikyti ir naudoti 
l ietuvybės išlaikymo ir 
išsilaikymo reikaluos. Čia 
parama — apdrauda. Negalima, 
kaip amerikiečiai sako, šiuo 
atveju tas išsireiškimas tinka ir 
mums, - viską, ką turime lie
tuviško, imti ..for sranted". 

laidos Lietuvos suverenumui ir 
nepriklausomybei atstatyti. Lie
tuvos Laisvės Lyga akcentuoja, 
kad galutinis jos idealas — 
laisva Lietuva Europos tautų 
konfederacijoje. Pagrindinis Ly
gos ginklas — viešas, atviras 
žodis. Savo veikloje Lyga vado
vausis suvienytų tautų įstatais, 
Jungtinių Tautų organizacijos 
generalinės asamblėjos rezo
liucijomis dekolonizacijos 
klausimu, Visuotine Žmogaus 
teisių dekleracija, Helsinkio 
Baigiamojo akto nutarimais. 
Lietuvos Laisvės Lyga nuolat 
apeliuos į pasaulio tautų sąžinę 
Lietuvos laisvės reikalu". 

Lietuvos Laisvės Lygos 
pavedimu, vienas iš tos Lygos 

Lietuvoje steigėjų, dabar gy
venantis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Algirdas Statkevi-
čius sudarė Lietuvos Laisvės Ly
gos atstovybę laisvajame pasau
lyje. Šią atstovybę sudaro šie 
asmenys: dr. Kazimieras Ėrin-
gis, dr. Vytautas Skuodis, med. 
dr. Algirdas Statkevičius. 

Lietuvos Laisvės Lygos atsto
vybė laisvajame pasaulyje 
veikia savarankiškai. J i nepri
klauso jokiai lietuvių išeivijos 
politinei institucijai ar orga
nizacijai. 

K. Ėringis, V. Skuodis, 
A. Statkevičius 

Chicago IL, 
1988 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 

UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖ 
Chicagoje liepos 31 d. ukrai

niečiai Olive Parke turėjo savo 
iškilmes, švęsdami 1000 metų 
sukaktį nuo Ukrainos krikšto. 
Į iškilmes susirinko tūkstančiai 
ukrainiečių katalikų, stačia
tikių ir net baptistų. Džiaugėsi, 

kad visus juos jungia tikėjimas 
į Dievą. Savo kalboje vysk. 
Konstantinas pabrėžė, kad jie 
susirinko protestuodami prieš 
bažnyčių konfiskavimą, prie
spaudą, tautinės kultūros naiki
nimą, istorijos darkymą komu
nistų okupuotoje Ukrainoje. 

Laiškas 
REIKIA FAKTŲ IR 

IŠVADŲ 

Hamiltone pasibaigus Tau
tinių šokių šventei su pasigė
rėjimo ir džiaugsmo balsais, iš
girdome ir pasakojimų apie la
bai neigiamus reiškinius, apie 
ka i kurių jaunuolių van
dalizmą. Deja, apie šiuos nei
giamus reiškinius girdime tik 
gandus. 

Jeigu tie pasakojami įvykiai 
buvo bent panašūs į tai, kas 
pasakojama, reikia jais susi
rūpinti ir padaryti atitinkamas 
išvadas. Pirmiausia, kadangi 
paliečiama visa lietuviškoji 
bendruomenė ir jos geras var
das, mūsų bendruomenės centri
nės institucijos kartu su šventės 
rengėjais ir šokių grupių vado
vybėmis turėtų pravesti tų 
įvykių objektingą tyrimą ir, 
nieko nedangstant „figos 
lapais", nustatyti; 1) kas įvyko; 
2) įvykių eigą; 3) kas dalyvavo 
vandalizmo veiksmuose; 4) kas 
buvo atsakingas už dalyvių 
priežiūrą įvykio vietoje ir kaip 
ta priežiūra buvo vykdoma; 5) 
kokie nuostoliai buvo padaryti 
nakvynės patalpoms ir jų aplin
kai; 6) kas padengs tuos nuo
stolius ir iš kurių lėšų. 

Šiuos faktus išaiškinus, reikia 
juos paskelbti visoje mūsų išei
vijos spaudoje, tuo užkertant 
kelią visokių gandų sklidimui, 

kurie, kaip ir visi kiti gandai, 
gali būti toli nuo tikrovės. 

Visi tokie pasireiškimai giliai 
užgavo mūsų visų lietuvių gerą 
vardą ir garbę, todėl pridera iš 
mūsų atitinkamų institucijų 
reikalauti padaryti išvadas, 
kurios turėtų būti kietos ir 
realiai pajustos įvykių kalti
ninkų. Jų visų pavardės ir gyve
namos vietovės turėtų būti vie
šai paskelbtos mūsų spaudoje. 
Tenka prileisti, kad patalpoms 
padaryti nuostoliai iš kalti
ninkų bus patalpų savininkų 
išieškoti teismo keliu. Lietuvių 
prestižui padarytus nuostolius 
atitaisyti bus jau žymiai sun
kiau. Atitinkamų šokių grupių 
dalyviai, suprasdami reikalo 
rimtumą, turėtų patys pareika
lauti kaltininkus iš grupės pasi
traukti. Gyvename asmens lais
vės šalyje, bet asmens laisvė 
neapima laisvės beprotiškai 
siautėti ir griauti — toks siau
tėjimas tik nuveda į laisvės pra
radimą. Tai turi įsisąmoninti ir 
kaltininkų tėvai. 

Pagaliau iš šių įvykių, kokie 
jie bebuvo, išvadas tur i pasi
daryti ir tie pasišventėliai lėšų 
teikėjai. Kita šokių šventė bus, 
tikėkimės, už ketverių metų. 
Jeigu iš šių metų įvykių nebus 
padarytos kietos, aiškios ir vi
siems žinomos bei suprantamos 
išvados, kiek paramos iš visuo
menės galės laukti ateinančios 
šventės rengėjai? 

V. S ta tkus 

DABAR ESATE DAR 
ARČIAU SAVO 

PINIGŲ 
sywn/u*n PEDŪK/U- SfltfNGS 
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00)B3H S618S10 

NOT TRANSFERABLE 

,,Cash Station«' korteles priima šios Standard 
Federal įstaigos: 

BRIGHTON PARK GARFIELD RIDGE 
4192 South Archer Avenue 6141 South Archer Avenue 
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A.tA. 
POVILAS TERESEVIČIUS 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukęs 87 m. amžiaus, mirė š.m. rugpjūčio 
3 d. 9 vai. ryto Šv. Kryžiaus ligoninėje, Čikagoj*. 

Velionis gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 24 metus. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Ritos bažnyčioje, velionis 
buvo palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse rugpjūčio 5 
d. Laidotuvės buvo privačios. 

Giliai liūdinti žmona Salomėja. 

Brangiam giminaičiui, 

A.tA. 
KĘSTUČIUI URBUČIUI 

mirus, tėvams ANTANINAI ir PRANUI, sesutei 
RŪTAI KILIENEI su šeima, velionio žmonai ir 
vaikams reiškiame užuojautą ir kartu meldžiamės. 

Gražina, Egidijus, Vaidis. Leonas, 
Vytautas. Algimantas Valaičiai 
Daiva Valaitytė 
Audronė Skripkienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IRCtHCAGOS PRIKMIKSf U OSK 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. C'alifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FLNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St.. ( hieago 
Telefonas — 47H-2345 

1410 So. 50th Av.. ( k e r o 
Telefonas — 8H3-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū M S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h u e s t Hvvy. - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i no i s 

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

Sali v Donald M.. J r . 

& 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 10 d. C H I C A G O S Ž I N I O S 

x Ateinant į p i rmadien į , 
rugpjūčio 15 d., yra Marijos 
Dangun ėmimo šventė — Žoli
nės. Šventė katalikams yra pri
valoma, tai yra tą dieną reikia 
išklausyti šv. Mišių. Parapijos 
turės dirbantiems pritaikytą 
laiką, kad visi galėtų Mišias 
išklausyti. 

x Marijos metų užbaigimo 
švente Chicagos ir apylinkių 
lietuviai švęs kartu su Šiluvos 
a t la idais Švč. IL Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marųuette Parke. Iškilmės bus 
rugsėjo 11 d. 2 vai. p.p. 

x Lietuvos Vyčių choras , 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, dalyvaus State of Il
linois tarptautiniame festivalyje 
Springfield. 111., rugpjūčio 13 d. 
šeštadienį. Taip pat dalyvaus 
solistai Al Brazis, Mary Juzėnas 
ir Ann Marie Kassel. 

x Dr. Vacys ir Vida Tuma-
soniai savo vasaros atostogas 
leidžia Chicagos apylinkėse ir 
lankosi pas dukters Saulės 
šeimą. Jie kasmet paremia 
..Draugą". Ir šį kartą jie įsigijo 
10 bilietų į „Draugo" banketą, 
kuris bus rugsėjo 23 d. Martini-
que pokylių salėje. 

x Tradicinė madų paroda , 
kurią organizuoja Putnamo 
seselių rėmėjai, bus šiemet 
spalio 16 d. Jaunimo centro 
salėje. 

x Dr . A. Broel-Pla ter is , 
Bethesda, MD, dr. G.V. Rėklai
tis, West Lafayette, IN, Joseph 
Pargauskas , Toronto, ON, 
Kanada, grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas paaukojo po 
25 dol. Nuoširdus ačiū. 

x A. Smilgys, Vancouver, 
B.C, Kanada, Gražina Kenter, 
Danbury, CN, grąžino laimėji
mų šakneles ir kiekvienas pri
dėjo po 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. A. Smilgys dar maloniai 
padėkojo už atsiųstus laimėji
mus. 

x J o s e p h Bernot, Union, 
N.J., suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, pratęsė 
prenumeratą ir pridėjo 30 dol 
auką. J. Bernot skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už rė
mimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x P r a n a s Č e s k a u s k a s , 
Hamilton, Kanada, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su visa 
šimtine. Pr. Českauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už paramą labai dėkojame. 

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 Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, 11. 60629 
Tel. — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai vak. 

!>eštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Vytas Čuplinskas, Stu
dentų Ateitininkų sąjungos pir
mininkas, kviečia visus studen
tus ateitininkus važiuoti j Kre
tingos stovyklavietę Kanadoje 
nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 2 
dienos Studentų Ateitininkų 
stovykloje „Medis". Stovyklos 
metu rugpjūčio 27 d. bus me
tinis studentų ateitininkų su
važiavimas. 

x P o k a l b i s ap ie pers i 
tvarkymo sąjūdį Lietuvoje 
Santaros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich., bus 
rugsėjo 8-11 d. 

x Vaizdajuostė apie Šiluvą 
bus rodoma Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne Put-
nam, Ct. rugsėjo 11 dieną, mi
nint Šiluvos Marijos šventę. 

x Dr. Antano Musteikio pa 
skaitą „Ant kultūros ir politikos 
laktų", kurią jis skaitys LFB 
studijų savaitės metu Dai
navoje, žada duoti daug kontra-
versinių minčių. Studijų savai
tė vyks rugpjūčio 14-21 
dienomis. 

x Dana Noreikienė, Beverly 
Shores Lietuvių klubo valdybos 
vicepirmininkė, organizuoja 
laimėjimus rengiamai klubo va
saros šventei-gegužinei. Gauta 
daug gražių dovanų. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje rugpjūčio 21 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. kun. 
Mykolas Kirkilas atnašaus šv. 
Mišias. Po pamaldų Gražinos ir 
Jono Stankūnų restorano sode 
pavėsingoje vietoje bus Lietuvių 
klubo rengiama vasaros 
šventė-gegužine. Stankūnų 
restoranas pagarsėjo ne tik 
puošnumu su lietuvių daili
ninkų kūr in ia is , bet ir 
lietuviško skonio maistu. Jono 
„pizza" laimėjo premiją. 

x Barbora Vileišytė iš Ro
mos prašo LK akademijos 
narius ir bendradarbius siųsti 
savo darbus į parodą, kuri bus 
Romoje LKM akademijos suva
žiavimo metu spalio 2-6 die
nomis. Ji ypatingai prašo, kad 
LKM akademijos židiniai pade
monstruotų savo veiklą. 
Medžiagą siųsti tik oro paštu 
Barborai Vileišytei, Via Anto-
nello da Messina 35, int. 3, 
00147 Roma, Italy. 

x I e š k o m e t a r n a u t o j o s 
gydytojo kabinete. Skambinti 
tarp 10 vai. ryto ir 2 vai. p.p., 
tel. 471-3300. 

x A.L.T.S-gos Ch icagos 
skyrius š.m. rugpjūčio 14 d. 
ruošia Ateit ininkų namų 
ąžuolyne (prie Archer kelio pie
tuose, arti 127 gatvės, šalia 
Lemonto) gegužinę. Bus galima 
pasivaišinti ir pavalgyti. Pra
džia 1 vai. dienos. Maloniai 
kviečiami visi lietuviai. Chica
gos skyrius. 

(sk) 

x Art Insti tute of Chicago 
muziejaus krautuvė ieško tar
nautoj ų-parda vėjų ir krautuvės 
vedėjo pavaduotojo. Resume 
siųsti: Blenda Chinn, Art In
stitute of Chicago, Michigan 
a t Adams, Chicago, IL 60603 

(sk) 

x Šv. Kazimiero Seserų 
. .Retirement Faci l i ty" rei
kalingos kūrybingos slaugės 
(LPN). Lanksti dienotvarkė 
pilnam ir daliniam laikui 
nakties pamainoje ir daliniam 
laikui popietinėje pamainoje. 
Per savaitę 1-5 pamainos nak
timis ir 1-3 pamainos popiet. 
Skambinti: L indai Ewing, 
R.N. tik darbo dienomis tarp 9 
ir 5 vai. tel. 776-1324. 

(sk) 

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

(sk) 

DIDŽIOJI VALSTIJOS 
PARODA 

Illinois valstijos metinė pa
roda, atidaryta Springfielde 
rugpjūčio 11 d. tęs is iki 
rugpjūčio 21d. Numatoma, kad 
ją aplankys milijonas žmonių. 
Joje bus pramogų, koncertuos ir 
Chicagos simfoninis orkestras. 

NAUJAS DIENRAŠČIO 
LEIDĖJAS 

Vieton pasitraukusio „Chica
go Sun Times" leidėjo R. Page 
nauju išrinktas Charles T. 
Price, 44 m., dirbąs tame 
dienrašty nuo 1986 m. rudens. 
Jis yra baigęs Ohio VVesleyan 
universitetą ir Harvardo teisių 
mokyklą. 

ORO TARŠA 

Chicagoje jau iki rugpjūčio 9 
d. buvo net 17 dienų, kuriose 
oras dėl ozono buvo nesveikas. 
Taigi 1988 m. vasara buvo blo
giausia oro taršos atžvilgiu. 

ŠILTAS VANDUO 

Michigano ežere Chicagoje 
normaliai vanduo yra vėsus, 
tačiau šiemet, esant tokiems 
karščiams, temperatūra ežere 
pakilo iki 75 laipsnių. 

VĖL KARŠČIAI 

Chicagoje buvo keletas dienų 
lietingesnių. Žmonės ir gamta 
atsigavo, bet jau rugpjūčio 1 d., 
o taip pat ir 2 d. vėl buvo šimto 
laipsnių karščiai, net siekiant 
iki 102. 

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
^^•fc^fi**^- m* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguos J. Patas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

IL 60629 

J o n a s Minelga 

UOGOS 

Eina vasara laukais, 
Vėjo taršomais plaukais. 
Ne kasas ji pina — 
Uogeles nokina. 

Kur iškęsi — negaliu... 
Miškan bėgu takeliu, 
Kur uogytės, uogos 
Be kepurių, nuogos. 

Jos, pakvipę medučiu, 
Šypsos, kviečia būt svečiu. 
Mėgau aš uogauti, 
Dar labiau — ragauti. 

Kas čia — lūpų nedažiau, 
O raudonos... Gal gražiau? 
Ačiū tau, giraite, 
Už uogyčių kraitę. 

x Rūta O. Jauniškis , Fort 
Salonga, N.Y., pratęsė „Drau
go" prenumeratą su visa šimti
ne. R. Jauniškį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už pa
ramą labai dėkojame. 

x Muz. Antanas ir Valė 
Skriduliai, Daytona Beach, 
Fla., K. Tijūnėlis, Euclid, Ohio, 
H. P. Šapalas, Lemont, 111., A. 
Gercys, Belleville, 111., A. Šim
kus, Ormond Beach, Fla., O. 
Kindurienė, Gulfport, Fla., 
kiekvienas atsiuntė po 12 dol. 
auką ir grąžino laimėjimų šak
neles. Nuoširdus ačiū. 

x Mieli svečiai, kurie žada
te dalyvauti mūsų rengiamoje 
išvykoje sekmadienį, rugpjūčio 
14 d., V. Šoliūno rezidencijoje, 
Willow Springs, 8335 Fieldcrest 
Ave. ir ruošiatės važiuoti mūsų 
samdomu autobusu, praneškite 
iki šeštadienio, rugpjūčio 13 d. 
vakaro J . J o k u b k a i , te l . 
523-3506, arba J . Kavaliaus
kui, tel. 77*5091. Liet. Krikšč. 
Demokratų Ch icagos sk. 
valdyba. 

(sk) 

x Dėmesio turintiems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
į Lietuvą. Tarpininkauju ne
brangiai automobilių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
likimų sutvarkyme. Siunčiu 
kargo, parūpinu video, stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tel. (312) 430-4145. 
Rašydami praneškite savo tele
foną. Romas Pūkštys, 9040 S. 
Roberts Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

x Darome nuo t raukas pa 
sams ir kitiems dokumentams 
kurias galima tuojau atsiimti 
American Travel Service Bu 
reau, 9727 S. V/estern Ave. 
Chicago, 111. 60643. Tel 
238-9787. 

(sk) 

MANO KELIONĖ Į 
LIETUVĄ 

Aš užlipau ant savo naujo 
dviračio. Jis mane vežė per 
Atlanto vandenyną ir per Balti
jos jūrą į Lietuvą. Jis mane 
nuvežė į Vilnių ir mačiau 
Aušros va r tus , Katedrą ir 
Gedimino pilį. Ten aš kalbėjau 
lietuviškai su visais lietuviais. 
Staiga aš išgirdau, kad mama 
šaukė pusryčių valgyti. Tada 
sužinojau, kad buvo tik sapnas. 

Edis Nelsas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

MALONŪS PRISIMINIMAI 

Aš labai gerai atsimenu, kada 
atėjau pirmą kartą į Lemonto 
Maironio lituanistinę mokyklą. 
Atvykau pavėlavęs. Įėjau į pir
mo skyriaus klasę. Čia grupė 
nepaž į s t amų vaikų sėdėjo 
ratelyje ir skaitė iš naujos „Gin
t a r ė l i ų " knygos . Maloni , 
vyresnio amžiaus mokytoja juos 
mokė. Ji šiltai mane priėmė į šią 
grupę. Kai aš atsisėdau, ji pra
šė, kad berniukas sėdįs šalia 
manęs skaitytų toliau. Tai buvo 
D.M. J is taip puikiai skaitė ir 
taip entuziastiškai, kad aš išsi
gandau. Aš pagalvojau, kada aš 
galėsiu taip kalbėti kaip jie. Aš 
tik truputį moku lietuviškai. 
Bet dėka mano pirmos moky
tojos, aš neblogai pradėjau. 

Per paskutinius dešimt metų 
aš pakankamai išmokau lietu
viškai, kad dabar galiu nors 
truputį susikalbėti su savo 
motinėle, kuri visai nekalba 
angliškai. Teisybę sakau, kad aš 
labai didžiuojuosi, kad žinau 
savo tėvelio tėvynę ir kad esu to 
paties kraujo, nes daugelis 
amerikiečių taip nesijaučia. 

„Maironio" mokykloje aš 
sutikau daug naujų ir įdomių 
draugų. Mes augome kartu 
dešimt metų ir sudarome tam 

Prieš Algj Trak j dvi kovon išleido 
milžiniško didumo šarvuotą kari. Iš 
A. Gustaičio knygos vaikams 
„Tvankstės pilyje". 

Dail. Variakojienė ir 

V. Variakojytė 

tikrą šeimą. Aš tikiuosi, kad 
mūsų ryšiai paliks tvirti ir mes 
toliau draugausime. Linkiu 
jiems visiems sėkmės ateityje. 
Labai norėčiau, kad mūsų 
tėvynė vieną dieną būtų laisva. 
Nors ir daug pergyvenau Mai
ronio mokykloje, vis tiek daug 
gerų patyrimų turėjau, kurių 
niekada neužmiršiu. Raginu ir 
kitus mokinius, kad lankytų 
lietuvišką mokyklą. 

J o n a s Mačiulis, 
Lemonto Maironio aukšt. 

lit. m-los mokinys. („Laisvės 
balsai"). 

ROMUVA 

Šią vasarą aš stovyklavau 
vieną savaitę skautų stovykloje 
Romuvoje. Aš čia jau antrą 
kartą. Ši stovykla yra prie 
Huntsville, Ont., miestelio, 
netoli Toronto. 

Šie metai Romuvos stovyklai 
buvo jubiliejiniai. Ji šventė 
dvidešimt penkerių metų 
sukaktį. Į iškilmes buvo atvykęs 
ir vyriausias skautininkas. Tos 
iškilmės man labai patiko; aš 
jas mačiau pirmą kartą. 

Aš esu dar skautas — vilkiu
kas. Vilkiukų buvo daugiau. Aš 
miegojau stovyklos pastate su 
kitais vilkiukais. Su mumis 
buvo ir mūsų grupelės vadovas. 
Mes turėjome prisilaikyti nusta
tytos tvarkos ir klausyti mūsų 
vadovo nurodymų. 

Stovyklos programa buvo 
įdomi. Mes žaidėme daug įvai
rių žaidimų. Vykdavome į 
iškylas; išeidavome į apylinkes 
atlikti mums duotų uždavinių. 

Prie stovyklos yra gražus 
ežeras. Ten mes maudėmės. 
Valgydavome visi didelėje 
salėje. Man patiko. 

Kiekvieną vakarą kurdavome 
laužą ir atlikdavome programą. 
Programos buvo įdomios. Kitais 
metais aš jau būsiu tikras 
skautas. 

Aleksas Čeponkus, 
Ottavvos Dr. V. Kudirkos lit. 

m-los mokinys, 10 metu. 
Kanada. („Trupinėliai"* 

MANO MOKYKLA 

Mano mokykla vadinasi Šv. 
Kazimiero šeštadieninė mo
kykla. Pamokos yra kiekvieną 
šeštadienį. Man labai patinka ši 
mokykla. Ten mes mokomės lie
tuvių kalbos ir gramatikos. Mes 
ten šokam ir dainuojam. Mūsų 
klasėje yra aštuoni mokiniai. 
Septyni berniukai ir viena 
mergaitė. Iš visų pamokų man 
labiausiai patinka šokiai. Mes 
labai mylim savo mokytojus, 
nes jie daug dirba ir pasišven
čia dėl mūsų. Valio šeštadieninė 
mokykla! 

Vaida Kiškytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

J . AISČIO 
„KARALIAUS ŠUO" 

Vienas iš karaliaus šunų 
nugaišo. Tas šuo buvo karaliaus 
mylimasis. Į šuns šermenis atėjo 
daug žmonių, kurie labai 
užjautė karalių. 

Juokdarys pradėjo juoktis, 
karalius supyko. Jis pakorė 
juokdarį, nes jis išjuokė jo gerą 
šunį. 

Karalius galėjo pykti ant juok
dario, bet jis žiauriai pasielgė. 
Jis galėjo tik įmesti į kalėjimą, 
o ne žudyti kaip koks barbaras. 

Viktoras Memenąs 

Buvo karalius, kuris turėjo 
šunį, geriausią iš visų šunų. Kai 
šuo nugaišo, karalius iškėlė 
didžiausias laidotuves. Visi 
liūdėjo, tik juokdarys juokino 
karalių. Karalius taip supyko, 
kad juokdarį pakorė. 

Šis eilėraštis parodo, kaip 
karalius vertino gyvulį, net la
biau už žmogų. Jis tikras kvai
lys. Gyvulys yra svarbus, bet 
žudyti žmogų dėl šuns, tai tikra 
kvailystė. 

Gytis Udrys 
Abu Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokiniai. 
(,.Žiburio spinduliai") 

LYDEKA 
(Lietuvių tautosaka) 

Vieną kartą buvo didelė 
audra. Žaibavo, griaudė, lijo. 
Tos audros metu mergaitė ėjo 
per laukus ilgu sijonu apsivil
kusi. Kad nesušlaptų sijono 
galai ir nesusiteptų, pakėlus ėjo. 
Žaibai akinančiai pliekė į akis. 
Staiga išgirdo balsą, nors nieko 
aplinkui nematė: ,,Nuleisk 
sijoną žemyn!" Mergaitė nulei
do sijoną ir iškrito iš jo lydeka. 
Vos mergaitė paėjo kelis žings
nius pirmyn, tuoj taukšt 
perkūns trenkė į tą lydeką, 
mergaitė liko nepaliesta. 

(Užrašė M. Slančius. Trum
paičiu kaimas, Gruzdžių vals
čius.) 

Dainuojame • >tr Gražinos Santoski 

KITI NĖRA TOKIE 
LAIMINGI 

Aš laiminga būdama lietuvai
tė, nes žinau dvi kalbas ir kul
tūras. Aš einu į dvi lietuviškas 
mokyklas, kad išmokčiau lietu
vių kalbą, pažinčiau kultūrą, 
Lietuvos istoriją ir geografiją. 
Kiti mokiniai nėra tokie lai
mingi, jie nežino mūsų kalbos. 
Aš laiminga, kad galiu eiti į vai
dinimus, minėjimus ir paskai
tas, kad galiu suprasti apie ką 
žmonės kalba. 

Aš galiu važiuoti į lietuvių 
stovyklas, o mano draugai 
amerikoniukai negali. Lietuvių 
kalba man yra labai graži, ja 
niekada nenustosiu kalbėti, nes 
ji man brangi. Aš didžiuojuosi, 
kad aš galiu lietuviškai kalbėti. 

Vida Gaižutytė 

Aš laimingas, kad esu lietu
vis, nes aš moku dvi kalbas. 
Daug žmonių šiame pasaulyje 
nežino dviejų kalbų. 

Kai lankai gimnaziją, reikia 
mokytis dar kitą kalbą. Jeigu 
mokysies vokiečių kalbą, tu jau 
truputį daugiau žinosi, nes yra 
panašių vokiškų ir lietuviškų 
žodžių. Lietuvių kalbos 
pamokose mes daug išmoks
tame rašyti ir skaityti. Įdomiau
sia, kad sužinome apie savo pro
senelius, kaip jie garbino gam
tos jėgas, kaip Lietuva buvo 
didelė ir galinga. 

Mums reikia prisiminti savo 
praeitį. Mes neturime pamiršti 
tėvelių gimtinės Lietuvos. 

Edis Juška i t i s 
Abu buvę Marąuette Parko 

lit. m-los mokiniai 
(„Vyturėlis") 

DEMOKRATIJA 

Kartą rusų diplomatas 
kalbasi su JAV diplomatu. 
Rusas klausia: 

— Kiek pas jus vidutinis dar
bininkas uždirba per mėnesį 
laiko? 

— Apie penkis šimtus dolerių. 

— O kiek vidutiniškas pra
gyvenimas kaštuoja mėnesiui? 
— vėl klausia rusas. 

— Apie tris šimtus dolerių, — 
paaiškina amerikietis. 

— Tai kur žmonės deda liku
sius pinigus, juk jiems daug 
lieka, — įdomaujasi rusas. 

— Taijų asmeniškas reikalas, 
mes tuo nesirūpinam, pas mus 
demokratija, — atsako 
amerikietis. 

Tuoj pat amerikietis klausia 
rusą; 

— O kiek pas jus uždirba per 
mėnesį vidutinis darbininkas? 

— Du šimtus rublių, — atsa
ko rusas. 

— O kiek atsieina vidutinis 
pragyvenimas mėnesiui, — vėl 
klausia amerikietis. 

— Apie penkis šimtus rublių, 
— sako rusas. 

— Tai kaip jie gali pragyventi 
mažiau uždirbdami? — įdomau
jasi amerikietis. 

— Tai jų asmeniškas reikalas, 
mes nesirūpiname, pas mus irgi 
demokratija. 

DRAUDIMAS 

Mirė vienos moters vyras. Po 
laidotuvių našlė nueina į drau
dimo įstaigą ir sako: 

— Mano vyrelis mirė. Prašau 
išduoti draudos pinigus. 

— Tamstos vyras buvo apsi
draudęs nuo ugnies, bet ne nuo 
mirties! — aiškina našlei drau
dimo agentas. 

— Kaipgi, juk jis mirė kaip tik 
plaučių uždegimu, — atsako 
našlė. 

' . 


