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„LKB Kronika, Nr. 75 

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

Iš „Kronikos" archyvo 
Stebuklai 

Ieškodama ramybės ir Dievo 
artumos, ji įstojo į Benediktinių 
vienuolyną Rygoje. Šis jos žings
nis sukėlė didelę audrą Umes-
tauskų dvare. Barbora buvo 
vienintelė turtų paveldėtoja, ir 
tėvas greičiau būtų sutikęs 
išleisti ją, kad ir už vidutinio ba
joro, negu matyti dukrą vienuo
lės rūbuose. Apie B. Umestaus-
kaitės buvimą Rygos vienuo
lyne liudija vienuolyno ar
chyvuose rastas pažymėjimas. 
Tačiau šis bandymas išsilais
vinti iš pasaulio varžtų Bar
borai nepavyko, netrukus jau
noji bajoraitė skaudančia šir
dimi turėjo grįžti į savo šeimą. 
Spėjama, kad tam galėjo būti 
dvi priežastys: nestipri sveikata 
ir nuolatinis tėvų priešinimasis 
pasirinktam luomui. Umestaus-
kų šeima nepasižymėjo krikščio
niškų dorybių dvasia. Neaišku, 
ir kokiai didikų grupei jie pri
klausė — katalikiškai ar protes
tantiškai. 

Niekada neišsiaiškinsime, 
kokie planai ir siekiai buvo 
jaunosios Barboros, grįžus jai į 
pasaulį. Nėra abejonės, kad, 
būdama turtinga ir, kaip sako 
padavimas, labai graži, turėjo 
daug progų padaryti puikią 
karjerą pasaulyje. Neabejotinai 
turėjo slaptų ir viešų gerbėjų, 

Žagarėje 
svajojusių susigiminiuoti su 
garsia didžiūnų šeima. Kiek ji 
turėjo pakelti bandymų ir sun
kumų, lieka paslaptis. Neilgas 
buvo B. Umestauskaitės gyveni
mas. Šviesus, tyras žybtelėji
mas... ir viskas užgeso. 1648 m., 
būdama 20 metų amžiaus, B. 
Umestauskaitė, gindama savo 
garbę nuo nedoro tėvo kėslų, 
iššoko iš antro aukšto ir žuvo. 
Pasaulio akimis žiūrint — neti
kėta tragedija, tikėjimo žvilgs
niu — heroizmas, apvainikuotas 
kankinystės šlove. 

Senuose raštuose randame 
žinių, kad Barboros kūnas buvo 
palaidotas Butlerų dvaro rūsyje, 
Zvalgaičių kaime, pusantro 
kilometro nuo Žagarės mies
telio. Žmonės nuo seno rūmų 
griuvėsiuose vieną rūsį vadino 
„Barboros skiepu", vėliau ji 
buvo palaidota bendrose kapi
nėse ir maždaug 100 metų iš
gulėjo žemėje. Sklindant garsui 
apie jos dorybes ir stebuklus, 
liaudis pradėjo reikalauti di
desnės pagarbos Barboros 
palaikams. XVIII a. tikintieji 
kreipėsi į bažnytinę vyriausybę 
su prašymu perkelti Barboros 
Umestauskaitės (liaudyje vadi
namos Žagarietės) karstą į 
bažnyčią. (Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Čekoslovakai 

konfiskavo religinę 
medžiagą 

Čekoslovakijos ir Vengrijos 
pasienio muitininkai konfis
kavo 200 kg. religinės lite-
ratūros ;religinio turinio įrašų 
magnetofono juostelėse ir devo-
cionalijų, kurias vežė iš Veng
rijos traukiniu grįžtantys slova
kai elektrotechnikai. 

Associated Press agentūra, 
pranešdama šią informaciją, 
atkreipia dėmesį, kad Čekoslo
vakijoje yra ypač smarkiai 
jaučiamas religinės literatūros 
trūkumas, nes tokios literatūros 
spausdinimas yra smarkiai var
žomas. Nepaisant sunkios Baž
nyčios padėties Čekoslovakijoje, 
pastebi agentūra, krašte jaučia
mas didelis religinis atgimimas. 
Agentūra primena, kad, pavyz
džiui, neseniai Levoca Dievo 
Motinos šventovėje įvykusiuose 
atlaiduose dalyvavo apie 
200,000 Slovakijos tikinčiųjų, 
kurių tarpe buvo labai daug jau
nimo. 

Naujas vyskupas 
Bulgarijoje 

Oficiali Vatikano delegacija 
dalyvavo naujojo Sofijos—Plov
divo vyskupo, Bulgarijoje, kon
sekracijos iškilmėse, kurios 
įvyko liepos 31 švento Liudviko 
katedroje Plovdive. Delegaciją 
sudarė apaštalinis nuncijus ypa
tingiem pavedimam arkivysku
pas Col&suonno, kuris vadovavo 
naujojo Bulgarijos vyskupo kon
sekracijai, ir Rytų Bažnyčių 
Vatikano kongregacijos sekreto
riaus pavaduotojas prelatas 
Rizzi. 

Naujasis Sofijos Plovdivo 
vyskupas Gheorghi Jovcev buvo 
popiežiaus paskirtas šių metų 

liepos 6 d. Jo vadovaujama Sofi-
jos-Plovdivo vyskupija yra pati 
svarbiaus ia Bulgarijoje: ji 
apima apie pusę visų Bulgarijos 
lotynų apeigų katalikų, kurių iš 
viso yra tarp 60 ir 70 tūkstan
čių. Vyskupijos ribose veikia 13 
parapijų, iš kurių, tačiau, tiktai 
7 turi savo kunigą. 

Kaip pastebi Vatikano radijo 
dienraštis, Bulgarijoje yra jau
čiamas labai didelis kunigų 
trūkumas. Jų tėra likę iš viso 
tiktai devyni ir jie visi jau yra 
senyvo amžiaus. Naujasis vys
kupas yra vienintel is dar 
nepasiekęs 50 m. amžiaus ir 
tiktai du kiti dar nėra peržengę 
70 m. amžiaus ribos. Ši padėtis 
labai skiriasi nuo tos, kuri buvo 
prieš 50 metų, kai Sofijos-Plov-
divo vyskupija nesunkiai aprū
pindavo kunigais visą katalikų 
Bažnyčią Bulgarijoje. 

Popiežiaus rajonas 
Čilėje 

Čilės sostinės Santiago prie
miestyje neseniai pastatytas 
naujas rajonas yra pavadintas 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
vardu. Šventojo Tėvo vizito 
Čilijė praėjusiais metais prisi
minimui. Naująjį rajoną sudaro 
apie 240 nedidelių vienaukščių 
namų, kuriuose dabar yra 
apgyvendinti buvę benamiai. 
Namų statyba pasirūpino San
tiago arkivyskupija, tam tikslui 
įsteigusi specialų fondą, kurio 
pradinį kapitalą sudarė paties 
Popiežiaus palikta auka po susi
tikimo Santiage su laikinai 
barakuose apgyvendintais sosti
nės gyventojais. Naujojo rajono 
benamiams pastatymas, pažy
mėjo Santiago arkivyskupas, 
yra apčiuopiamas ženklas Baž
nyčios rūpesčio vargstančiai
siais ir visuomenės apleistai
siais. 

Pietų korėjiečiai muša didžiulį varpą budistų apeigose Seoule užtikrinti ramias Olimpines 
žaidynes. 

Demonstracija Čekoslovakijoje 
Užsieniečiai primena 1968 m. invaziją 

Praha, Čekoslovakija. Apie 
tuzinas vakarų europiečių at
vyko į Prahą ir rugpjūčio 18 d., 
dvi dienas prieš rugpjūčio 20 d. 
— 20-sias metines „Prahos 
Pavasario" laisvėjimo sąjūdžio 
uigožimo sovietų tankais 1968 
m., ir vienoje centrinių miesto 
aikščių trumpai ištiesė transpa-
rentus, reikalaujančius laisvės 
ir žmogaus teisių Čekoslova
kijoje. Policija netrukus de
monstrantus areštavo, atimda
ma jų transparentus. 

Charta 77 ats išaukimas 
Tuo pačiu metu, Čekoslovakų 

žmogaus teisių sąjūdis Charta 
77 per tremtinių organizaciją 
Londone paskelbė atsišaukimą, 
reikalaujantį, kad Gorbačiovas 
paskelbtų visą teisybe apie Pa
vasario vilčių užgniaužimą 
Čekoslovakijoje sovietine in
vazija. 

Atsišaukime, kuris rugpjūčio 
20 d. bus įteiktas Sovietų am
basadoriui Londone, rašoma, jog 
Maskva turinti prisipažinti savo 
atsakomybės dalį už dabartinę 
Čekoslovakijos padėtį. Taip pat 
rašoma, jog tolimesnis slėpimas 
1968 m. invazijos faktų stato į 
pavojų galimybę pozityviems 
pasikeitimams tiek Čekoslova 
kijoje, t iek ir visoje Sov. 
Sąjungoje. 

Čekoslovakijos valdžios infor
matorius Miroslav Pavel atsi 
sakė komentuoti atsišaukimą, 
sakydamas, kad 1968 metų įvy
kiai yra istorinių diskusijų 
tema. 

Dabartinė Čekoslovakijos val
džia pradeda suprasti, rašo 
„New York Times" korespon
dentas Prahoje, kad prieš 
invaziją vykstantys pasikei
timai buvę tokie patys, kaip 
dabartinieji, bet kad tuolaikinis 
vadas Dubčekas nemokėjęs jų 
išlaikyti valdžios kontrolėje. 
Atsišaukime gi rašoma: „Ka
dangi dabartinė valdžia visą 
savo teisėtumą remia Brežnevo 
tankais . . . nepasakant tiesos 
apie tuos įvykius, bet kokie 
pasikeitimai pasidaro neįsi
vaizduojami". 

Demonstracija toje 
pačioje aikštėje 

Gi Wenceslas aikštėje, kur 
prieš 20 metų čekoslovakų 
patriotai priešinosi sovietų 
tankams, demonstrantai išsklei 
dė 75 pėdų transparentą, ant 
kurio buvo nupieštas tankas su 
gėlėm ir žodžiai: „Sovietiniai 

daliniai lauk iš krašto. Laisvė ir 
žmogaus teisės!" Kiti du de
monstrantai užšoko ant raito 
Šv. Wencelas — bohemų kara
liaus ir patrono statulos ir 
išskleidė vėliavą s u žodžiu 
„Svoboda" — laisvė. 

Buvo įvairių reakcijų iš šimtų 
saulėtoje aikštėje esančių vie
tinių bei turistų. Vienas čekų 
kalba pasakė: „Pagaliau. Drą

suoliai". Kiti, kaip rašo kores
pondentas, murmėjo panosėj: 
„kvailiai", „idiotai". 

Demonstrantai priklausė Ra
dikaliajai partijai, mažai Euro
poje veikiančių kairiųjų grupei, 
kuri kasmet siunčia tris 
atstovus į Europos parlamentą. 
Vienas italas tos grupės narys 
pasakė, kad apie 10 šios grupės 
narių buvę areštuoti Čekoslova
kijoje paskutinėmis dienomis už 
dalinimą lapelių apie invazijos 
sukaktį ir už reikalavimą 
žmogaus teisių. 

Pietų ir Šiaurės Korėjos 
nesusitaria 

Olimpinės žaidynės laikomos valdžios 
įteisinimu 

Panmunjom, Korėja. Pietų kavimas skiriamas tik vienam 
ir Šiaurės Korėjų delegatai kuriam miestui. Tačiau P. 
pirmą kartą po trejų metų susi Korėja bijo, kad Š. Korėja galin-
tiko rugpjūčio 19 d. ir tarėsi,bet ti naudotis terorizmu, negavusi 
nesutiko dėl sąlygų Šiaurės 
Korėjai būti vasaros Olimpinių 
žaidynių Seoule ko-šeimininke. 
Tarėsi tris valandas, stengian
tis sudaryti dienotvarkę pilnos 
skalės abiejų Korėjų parlamen
tarų pasitarimams. Jie vėl 
susitinka rugpjūčio 20 d. 

Pasitarimuose, kuriuose da
lyvavo po 5 parlamentarus iš 
abiejų Korėjų, Š. Korėjos dele
gatas reikalavo, kad Š. Korėja 
būtų Olimpinių žaidynių ko-šei-
mininkė ir, kad abi Korėjos 
pasirašytų nepuolimo sutartį. 
Jo žodžiais, Olimpinės žaidynės 
esančios „rimta politinė pro
blema, nulemsianti korėjiečių 
ateitį". 

Savo įžanginėje kalboje P. Ko
rėjos delegatas pareiškė, jog vie
nintelis sprendimas yra šiau
riečiams dalyvauti Olimpinėse 
žaidynėse, neminėdamas ko-šei-
mininkystės. Šiaurės Korėja 
nori būti ko-šeimininkė, kad 
neatrodytu politiniai pralai
mėjusi. Abi pusės save laiko vie
nintele teisėta valdžia, o Pietų 
Korėja žiūri įjos pakvietimą šei
mininkauti Olimpinėms žaidy
nėms kaip tarptautinį pripaži
nimą jos valdžios teisėtumo. 

Pietų Korėjos delegatas 
pasakė, kad P. Korėja lauk
sianti Š. Korėjos dalyvavimo 
žaidynėse iki put paskutinio 
momento, duodama rugsėjo 2 d. 
terminą. Gi Š. Korėja boiko
tuosianti žaidynes, jei jai nebus 
leista ko-šeimininkauti. 

Tarptautinis Olimpinis komi
tetas pakartotinai pareiškė, jog 
ko šeimininkavimas neleisti
nai, nes laidynėms šeiminin-

šeimininkavimo rolės. 
Žinia, abi Korėjos tebėra karo 

stovyje su viena kita, turinčios 
šimtus tūkstančių kariuomenės 
jų bendrame pasienyje ir netu
rinčios jokių diplomatinių ryšių. 
Jų siena yra visiškai uždara, 
ir tarp abiejų Korėjų tėra tik 
vienos telefono linijos „hot line" 
ryšys, panaudotinas tik kritišku 
atveju. 

Įvairūs pasikeitimai 
Estijoje 

Liaudies Frontas išreikalavo ekonomine 
autonomiją 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Washingtone JAV Gamtos 
Apsaugos agentūra siūlo suma
žinti leistiną švino kiekį krašto 
geriamame vandenyje. 

— Washingtone JAV vaistų 
ir maisto kontrolės agentūra 
davė leidimą gaminti ir su 
gydytojo receptu pirkti vais
tus Rogaine, kurie skatina 
plaukų augimą nuplikusiems. 

— Nicaraguoje rugpjūčio 18 
vėl leidžiama veikti katalikų 
radijo stočiai. 

— Bloomingdale mieste, II 
linois valstijoje, buvo pakon-
sekruota nauja ukrainiečių 
ortodoksų parapijos Šv. And
riejaus bažnyčia. Ji pastatyta 
kaip tik Ukrainos krikšto 1.000 
metų sukakties minėjimo proga. 

— Amerikiečių astronomai 
pastebėjo kažką didelio skrie
jant erdvėje. Tas objektas esąs 
didesnis už Jupiterio planetą ir 
50 šviesos metų nuotolyje. Tai 
esanti kokia nors žvaigždė šalia 
Saulės. 

Tall inn, Est i ja . Estijoje 
vyksta įvairūs pasikeitimai, 
vedą į nepriklausomybę, prane
ša Agence France-Presse žinių 
agentūra. Naujas politinis 
sąjūdis Estijoje verčia komu
nistų partijos (KP) vadus dary
ti įvairias nuolaidas. Nuo 
birželio 16, kada Vaino Valyas 
tapo KP-os pirmasis sekreto
rius, nepriklausomos Estijos 
spalvos tapo legalizuotos. Iki 
šiol visa Sov. Sąjunga ėjo 
Maskvos laiku. Nuo 1989 m. 
sausio 1 d., Estijos laikas bus 
valandą vėliau Maskvos — taip 
kaip Suomijoje. 

Iki šiol oficialus tarptautinis 
Estijos sostinės vardo rašymas 
buvo su viena „n" — Tallin, 
kadangi rusų kirilinis alfabetas, 
kuriuo pavadinimai rašomi 
fonetiškai, dvigubas raides 
sulieja. Dabar oficialusis tarp
tautinis rašymas bus estiškas 
— su dviem „n" — Tallinn. 

Estijos Liaudies Frontas 
studijuoja ir kitus pasiūlymus, 
jų tarpe padaryti estų kalbą ofi
cialia valstybės kalba, tai 
įrašant į respublikos Konstitu
ciją, bei teikimą Estų pilietybės. 

Taipgi reikšminga buvo estų 
kalba leidžiamuose laikraš
čiuose Molotovo-Ribbentroppo 
sandėrio aprašymai ir vėliau 
tokie aprašymai ir rusų kalba 
leidžiamuose laikraščiuose Es
tijoje. Estų KP Centro komite
to pareigūnas, atsakingas už 
propagandą,Peter Sookruus pri
minė, kad Maskva paneigė 
dokumentų autentiškumą ir pa
reiškė, jog vis vien šie 
straipsniai nebuvo išspausdinti 
„per klaidą". 

Ekonominė autonomija 
Žinių agentūros korespon

dentas praneša, jog „Maskva 
palaimino" liaudies fronto 
prašymą, turėsiantį didžiausią 
poveikį j Estijos vidaus tvar
kymą: visišką ekonominę auto
nomiją Estijoje. Pagal naują 
ekonominę santvarką, kuri 

— Afganistano komunistinės 
vyriausybės vado brolis Saddią 
su šeima pabėgo į JAV, kurios 
jį priėmė pabėgėlio teise. Afga
nistane jis jau kurį laiką 
vadovavo antisovietiniams par
tizanams. Jam jau kurį laiką 
grėsė mirties pavojus nuo jo 
brolio Najib. 

— Maniloje viceprezidentas 
Salvador Laurel pradėjo posė
džiauti su opozicijos vadais, 
siekdamas suformuoti naują 
politinę partiją priešintis pre
zidentei Corazon Aąuino, kurią 
jis kaltino nekompetentingumu. 
Naudodama neseniai padarytą 
gyventojų apklausinėjimą, 
Aąuino parodė, kad ji turinti 
daugumos pritarimą dėl to, jog ji 
veda kovą su komunistų sukilė
liais. 

— Siaurės Korėja atmetė 
naujausią Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto pasiūlymą 
Šiaurės Korėjos dalyvavimui 
Olimpinėse žaidynėse Seoule, 
kurios prasidės rugsėjo 17 d., 
bet sakė, kad reikalas bus 
išspręstas, abiejų Korėjų par
lamentarams susitikus, šiauri
nės Korėjos Olimpinio komiteto 
pirmininkas nesutinka su savo 
rikiuote žygiuoti šalia Pietų 
Korėjos atidarymo parade, nes 
tai sudarytų vaizdą, jog esančios 
dvi Korėjos. 

prasidės 1989 m. sausio mėn., 
visa pramonė ir žemės ūkis bus 
tvarkomi Estijoje. Iki šiol t ik 
10% Estijos ekonomijos veikė 
nepriklausomai nuo Maskvos. 

Sąjūdis, ne par t i ja 
Estai sako, kad Liaudies Fron

to įsikūrimą praėjusį balandžio 
mėnesį įgalino vietinės K P 
vadovybės politinis ir ideolo
ginis bankrotas. „Jie naudojo 
savo galvas ne galvojimui, o 
kepurėms", išsireiškė estų eko
nomistas, K P narys Tiit Made, 
pirmininkas Estijos Žaliųjų — 
gamtos apsaugos sąjūdžio. 

Vienas architektas jau pernai 
buvo korespondentui pasakęs, 
kad Estijos KP netekusi kont
rolės. Vienas vadovaujančių 
Liaudies Fronto informatorių 
Edgar Savisaar, kuris vadova
vo ekonominės autonomijos 
kampanijai, mano, kad pasikei
timai Estijos KP-je yra mask-
vinės perestroikos išdava. 

Daugelis estų intelektualų 
drąsiai p r ipaž į s ta , kad 
ekonominė autonomija yra pir
mas žingsnis į nepriklausomą 
Estiją. Bet E. Savisaar pabrėžia, 
jog daugumos estų paramą tu
rintis Liaudies Frontas, kuris 
š.m. birželio 17 d. suorganizavo 
didžiausią masinį mitingą Esti
jos istorijoje, kuriame dalyvavo 
150,000, nesiekia politinės ne
priklausomybės. „Mūsų moto 
yra: norime suvereninės Estijos 
Sovietų Sąjungoje'^ a i šk ina 
Savisaar. 

E. Savisaar, pats "KP narys, 
pabrėžia, kad Liaudies Frontas 
nėra grėsmė Sovietų galiai ir 
nestato savęs vieninteles lega
lios KP-os vietoje. Pasak jo, 
Liaudies Frontas yra sąjūdis, ne 
politinė partija, ir pastebi, 

. jog trečdalis sąjūdžio rėmėjų yra 
KP nariai, priklausą partijos 
reformatorių sparnui. Fronto 
steigiamasis kongresas vyks 
š.m. spalio 1 ir 2 dienomis. 

Baiminasi svet imtaučiai 

Planai įvesti estišką pilietybę 
gąsdina Estijoje gyvenančius ru
sus bei kitus svetimtaučius, jei 
jie į ją neturės teisės ar net būtų 
deportuojami. 

Rusų „internacionalist inis 
sąjūdis", turįs apie 2,500 
rėmėjų, rugpjūčio 16 d. vakarą 
turėjo pirmą savo konferenciją 
Tal l inne, da lyvaujant 150 
delegatams ir daugybei estų 
stebėtojų. J ie svarstė veiklą 
pasipriešinti ypatingoms tei
sėms estams ir kaip nutraukti 
estų dominavimą įstatymdavys-
tės organuose. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernar

das, šv. Filiberta, Neringa, 
Svajūnas. 

Rugpjūčio 21 d.: Šv. Pijus X 
popiežius, Anastazija, Joana, 
Basė, Bukontas, Žaibonė. 

Rugpjūčio 22 d.: Šv. Marci-
jalis, Antusa, Karijotas. Riman
tė, Ipolitas, Sigfridas. 

R u g p j ū č i o 2 3 d.: Šv. 
Pilypas, šv. Rožė Limietė, Rin-
gėla, Girmantas, Tautgailė. 

ORAS 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45. 
Temperatūra šeštadienį 83 1., 

sekmadienį 82 1., pirmadienį 80 
laipsnių. 

» 
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LIETUVIŲ LIAUDIES LOBIAI" 
JAS VASAROS STOVYKLA 

Jaunučių ateitininkų stovyk
la prasidėjo liepos 17-tą dieną 
vėliavos pakėlimu. Neoficia
liame atidaryme buvo pristaty
tas visas štabas: nuo Laimos 
Šalčiuvienės (JAS CV pirmi
ninke) iki talkininkų virtuvėje. 
Tą vakarą po pirmųjų skanių p. 
Šoliūnienės pagamintų valgių, 
įvyko susipažinimo vakaras. 
Stovyklautojai susirinko salėje 
ir linksmai praleido vakarą, 
piešdami savo būrelių plakatus 
ir žaisdami žaidimus. 

Pirmadienį visi atsikėlė ir 
linksmai nuėjo į mankštą, 
džiaugdamiesi pirma pilna 
stovyklos diena. Dienos tema 
buvo „Liaudies dainų diena'; to 
vakaro programa buvo laužas. 
Bet lijo,ir todėl laužas įvyko 
salėje. 

„Pasakų diena" buvo antra
dienį, liepos 19 d. Daugelio 
būrelių šūkiai buvo pasakų 
mintimis — buvo labai įdomu! 
Tą vakarą stovyklautojai žaidė 
„Taškų taškai" žaidimą. J ie 
aplanke stotis, kurios buvo „fut-
boL *'/, „krepšinis", „mįslės" ir 
„dainavimas". Stotyse atsakė 
klausimus, pasportavo ir apla-

, , . mai smagiai praleido laiką. 

Kitą dieną buvo „Patarlių ir 
priežodžių" diena. Tą dieną li
jo. Po pietų stovyklautojai turėjo 
„ieškinį". O tą vakarą visi 
linksmai praleido laiką šokda
mi „vakaruškoje". 

Ketvirtadienio rytas gražiai 
nušvito, ir saulė švietė visą 
dieną. Vakare buvo susikau
pimo vakaras. Būreliai tyliai 
apėjo stotis ir dainavo, atsakė 
klausimus apie draugus ir jų 
brangenybes ir klausėsi apie ką 
stočių vadovai kalbėjo. 

Mįslių dieną — penktadienį, 
keli būreliai sugalvojo mįsles 
apie būrelių pavadinimus Tą 
vakarą buvo tikras laužas — 
laužavietėje. 

Šeštadienis buvo „Lietuviš
kumo d iena" . Tą dieną 
stovyklautojai bandė būti 
patriotai ir kalbėti lietuviškai. 
Rytą visa stovykla paleido tris
palvius balionus nuo kryžių 
kalno. Ant balionų siūlų buvo 
užrištos kortelės su informacija 
apie Lietuvą ir JAS 1988 
stovyklą. Tą vakarą buvo įs
pūdingas talentų vakaras (su 16 
dalyvių) ir šokiai. 

Sekmadienio rytą įvyko JAS 
suvažiavimas. 

Rasa Putriutė 

J a u n u č i ų stovykloje Dainavoje susidomėję programą seku D a n u s Norvilas 
ir A u s t ė Kuola i te . 

Nuotr. G a i l ė s K a d v e n y t e s 

ANTROJI SAVAITĖ 
JAUNUČIŲ STOVYKLOJE 

Sekmadienio rytą nušvito sau
lutė! Po lietingų dienų pasirodė 
giedresnis dangus. Pagaliau 
jauni stovyklautojai gavo progą 
„saulę garbint i" , (viename 
šūkyje vyriausios mergaitės 
mus palygino su pagonimis, 
kurie senovėje garbino saulę!* 
Daug laiko praleidome paplūdi
myje „kitoj pusėj", nes tėveliai 
atvažiavo aplankyt i savo 
vaikus, kurių per savaitę buvo 
labai pasiilgę. 

Jaunučių ateitininkų suvažia
vimas įvyko tą patį rytą. Kuopų 
atstovai savo p raneš ima i s 
supažindino dalyvius su kuopų 
veikla JAV-se ir Kandoje. 

Pirmadieni, liepos 25 d., lijo, 
tačiau geras ūpas nedingo. 
Žaidėme įvairius žaidimus Bal
tųjų rūmų salėje. Ši buvo 
„padavimų diena", tai būreliai 
sukūrė paaiškinimus apie Spyg
lio ežerą, septyngalvius, mil 

žinus ir 1.1. Vakare stebėjome 
filmą „Ferris Bueller's Day oflT. 
Vadovai stovyklautojams kepė 
sprogūzus. 

Antradienis, liepos 26 d., atbė
go apsiniaukusiu dangumi. Jau 
stovyklautojams darėsi pikta 
dėl to oro; tikimės, kad Dievas 
išklausė jų prašymų, nes vėliau 
saulė pasirodė iš debesų! Ši buvo 
paskutine diena nepalankaus 
oro! Per likusias stovykloje 
dienas saule mus šildė karštai, 
karštai. 

Šios dienos ypatybė buvo 
„Gyvybės" žaidimas vakare. 
Stovyklautojus suskirstė į 
įvairias ekologines grupes: „žol
ėdžius", „plėšriuosius žvėris", 
..visaėdžius". ,,žmones" ir 
„ligas". Kadangi ligos gali visų 
gyvybes atimti, jos buvo galin 
giausios. Visi asmenys stengė 
si išlaikyti savo gyvybes, tuo 
pačiu ėsdami kitus ekologinėje 

Dainava vasa ra . 

sistemoje. (Pvz. žolėdžiai valgė 
žolę, o plėšrieji žvėrys gaudė 
žolėdžius). Vaikams buvo 
įdomus, smagus ir pamokantis 
žaidimas. Šis užsiėmimas išlai
kė vaikų dėmesį ištisą vakarą. 

Štai jau ir trečiadienis, pava
dintas „Būrinių ir spėliojimų 
diena". Diena buvo kaip ir kitos 
— užsiėmimai, poilsis, maudy
masis, p. Šoliūnienės skanus, 
gaivinantis maistas. Vakare 
buvo kaukių paradas ir kaukių 
balius. Paminėjome Joninių 
papročius. Stovyklautojai ap
sirengė kaip asmenys iš pasakų 
ir legendų. Buvo Sigutė, Jonu
kas ir Gretutė, žvejys su žuvyte 
ant kabliuko, vaidilutės, Eglė 
žalčių karalienė, Vėjas, šv. Pet
ras, medžiotojas, įvairūs miško 
gyvuliukai ir kiti. Po parado 
vyko šokiai. 

Ketvirtadienį, liepos 28 d., 
prasidėjo sporto olimpiada. 
Kunigas Saulaitis, apsirengv-s 
senoviškais graikiškais rūbais 
ir sandalais (ir dar galvą dengė 
lauro lapų vainikas!) iškilmin
gai įnešė olimpinę liepsną. 
Vaikai susirinkę komandomis 
plojo, šūkavo ir bendrai kėlė 
triukšmą. Visi norėjo, kad jų 
komandos baigtų pirmoje vieto
je. Tą dieną buvo žaidimai — 
kvadratas, tinklinis ir fut
bolas, o vėliau plaukimo bei 
nardymo rungtynės. Žaidėme 
,.Vėliavėles" iki sutemo. 

Penktadienį tęsėsi sporto 
šventė bėgimo rungtynėmis, 
balionų mėtymu ir Žalgirio 
mūšiu (stovyklautojai prieš 
vadovus ir štabą). Per vakarinę 
programą komandos pasirodė. 
Komandų vardų tema buvo 
„profesijos". Matėme mėlynus 
jūreivius, juodus dainininkus, 
raudonus Coca-Cola pardavėjus, 
žalius žvejus, geltonus „McDai-
navos" (McDonald's) darbinin
kus ir baltus kepėjus. Nors žalia 
surinko daugiausia taškų, 
galima sakyti, kad šventės gale 
visi laimėjo. Mes išmokome 
sportavimo tikslą — smagiai ir 
sveikai žaisti kartu. 

Šeštadienį daug tvarkėmės' 
Jau laikas pakuotis. Komen
dantas Marius Gražulis pravedė 
„paradą^pro pamestus — rastus 
daiktus. Stovyklautojai 
pasiėmė, ką buvo pametę per 
tas 2 savaites. Buvo šv. Mišios 
po ąžuolu. Vadovai dalino 
pašventintą vandenį savo 
būreliams. Vėliau ruošėmės 
iškilmingiems šokiams. Visi 
stovyklautojai pasipuošė — la

bai gražiai atrodė! Virtuvės dar
buotojai paruošė vaisių punšą, 
kuris visiems labai patiko. 

Sekmadienis! Štabas išdalino 
visiems dalyviams laikraštėlius. 
Šiais metais jie įsegti į tvirtus 
mėlynus aplankus, o gale įdėtos 
stovyklautojų asmeniškos nuo
traukos, kurias traukė per foto
grafavimo užsiėmimą. Vaikai 

dažnai laikraštėlius vartys ir 
skaitys. Po paskutinių pusryčių 
dalis jaunimo išvažiavo 
autobusu į Chicagą, o kiti 
pasiliko laukti tėvų. Kadangi aš 
važiuodama autobuse miegojau, 
ten mano pasakojimas baigėsi ir 
liko tik malonūs 1988 JAS 
stovyklos prisiminimai... 

Asta Kazlauskaitė 

J a u n ų j ų atei t : : .nikų sąjunga; ci<šimtmetį švenčiant, liepos 24 d. Dainavoje 
susibūrėpabt-. :ci iavimui to laikotarpio buv?pirmininkai Iš k.: B. Bublienė, 
L. Ša lč iuv ie i . Romas K r i a u č i ū n a s ir K. Kaikau.-kieiiė. Trūks ta L. 
Bruvvn*;. Nuotr M . U a i / u t i e m •-, 

VISI KVIEČIAMI 
STUDENTU STOVYKLON 

Studentų ateitininkų vasaros 
stovykla „MEDIS", vyks nuo 
penktadienio, rugpjūčio 26 d., 
iki penktadienio, rugsėjo 2 d., 
Kret ingos stovyklavietėje, 
Kanadoje. Stovyklos programa 
bus įvairi, įdomi ir smagi. Šalia 
tradicinių stovyklos užsiėmimų, 
jos turinį sudaro įdomūs paskai
tininkai: (Vytautas Skuodis, 
Gitą Kupčinskienė), simpoziu
mai (šeimų simpoziumas, pabal-
tiečių ryšių simpoziumasi, 
įvairūs užsiėmimai „Ateities" 
numerio išleidimas, krv/iaus 
s ta tymas) ir net kele tas 
niekada stovykloje iki šiol nebu
vusių staigmenų. 

Stovyklos metu, šeštadienį, 
rugpjūčio 27 d., įvyks studentų 
ateitininkių sąjungos suvažiavi-
mas. Suvažiavimo tintu bus 
renkama nauja centro valdyba, 
kuriai kandidatuoja (antrai 
kadencijai) dabartinė centro 
valdyba: Vytas Čuplinskas -
pirmininkas, Darius Polikaitis 
— vicepirmininkas, Edas Čepu 
lis — iždininkas, Zita Praka-
paitė ir Dana Dirmantaitė — 
aplinkraščio redaktorės, ir Gytis 

Barcdukas — stovyklų reikalų 
koordinatorius. Yra prašoma, 
kad visos draugovės atsiųstų 
atstovus į suvažiavimą. 

Stovyklos anketas galima 
rasti paskutiniame SAS CV ap
linkraštyje. Arba galima dėl jų 
skambinti Dariui Polikaičiui, 
tel. o]2 -434 2243. 

Iki pasimatymo Kretingoje! 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMEIlNĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANIŲ G Y O Y ' C J A 

9J ; J6 S. Roberts h 
Hickory Hills 
Tel 598PI31 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SHMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

F am.ly Medical Clinic 
217 (E. 127 St. — Lemont. IL 60439 

- so Patas Com;nunity Hosc :ai • 
Siiver Cioss Hosp>tal 

Vala-dos pagal sušilsimą 
Įįk 257-2265 

DR ROMUALDAS POVILAITIS 
DANIŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 Mokai Į vakarus ruo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANIŲ GYDYIOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

2436 VV. Uthuanlan Plaza Court 
Tel. 925 8288 

Moksleivių a te i t inmkų stovyklos Dainavoje la ikraštė l io r e d a k t o r e Angele 
Zvinukytc. Audra Mockaityt.-. .Vida Gelaž j te i r Ona š i le ika i te v p-., u ihai 
j?usi'»x <);irba. 

Nuotr G a i l ė s K a d v « nvt< -> 

Ola. tai. 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS (H t HlhUHGAS 

6745 W*st 63rd Street 
Vai pirm antr, botv ir penkt 3 6 

rtmrs pdydi susito'iną 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumera ta m o k a m a iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U S A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25 00 
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nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51 st Street 

Tel. — 476-2400 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; šešt 10 2 vai. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, I I I . 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 at St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross H- Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

«. 6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

•r hemoroidu g>dymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. I i 
Tel . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Kab. t e l . 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. te l . 471-3300; rez. 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KAHDiOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien 1 ik. 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 Ava., Sufte 324 Ir 

5635 S. Puiaakl Rd., Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 w 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 1? Penkt 2-7 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, U 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tai. 434-1818 — Rez. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W 71st. St., Chicago. I I I . 
Tel.: 436-0100 

11800 South «ve»t Hlghway 
Palos Helghts, III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
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 te l . 776-2860, rez. 448 5545 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 565-7755 



Pasikeitimai laike — 

REIKIA VEIKLAI 
NAUJŲ BŪDŲ 

Mokytojų savaitėje vienas mo
kyklos vedėjas išsireiškė, kad 
iau mūsuose romantizmo laikas 
pasibaigė ir atėjo nauja karta. 
Dėlto ir mokyklų sudėtis moki
nių atžvilgiu labai skiriasi nuo 
tų, kurios buvo prieš kelerius ar 
keliolika'metų. Reikia juk pri
pažinti, kad dabar tėvai, dar 
norį išmokyti savo vaikus lie
tuviškai, jau lietuvių kalbos 
taip nemoka, kaip kadaise 
mokėdavo mokiniai. Ar dėl to 
reiktų nusiminti ir pasiduoti ne
gailestingam likimui, kad jau 
viskas prarasta — tai klausimas 
kiekvienai mokyklai ir kiekvie
nam mokytojui. 

Iš tikrųjų mes, išvykdami į 
svetimus kraštus, juo labiau į 
tokius, kuriuose valstybiniu 
mastu mėginama ateivius 
greičiau suvirškinti j tautos ma
sę, turėjome iš anksto žinoti ar 
bent suprasti, kad mūsų likimas 
baigsis to paties kelio pabaiga, 
kai baigėsi kitų tautų. Pirmoji 
karta dar brangina savo kalbą, 
bet jau kitaip yra su antrąja ir 
visiškai trečiosios kartos tik 
išimtys, kurios dar moka savo 
protėvių kalbos bent likučius. 
Kai kurios tautos, kaip vokie
čiai ar italai, net nesistengė il
giau išlaikyti savo kalbų tarpu
savio bendravimo kalbomis. Tik 
atvykę vyresnio amžiaus neuž
miršo. Jaunesnieji, net suaugę, 
atvykę į šį kraštą, jau stengėsi 
greičiau savo kalbą užmiršti ir 
kalbėti vietos kalba. 

Lietuviai dar laikosi stipriau 
bent tuo atžvilgiu, kad jie pa
kankamai vergavo svetimie
siems, —jie nenori ir dabar ver
gauti. Jie pergreitai prisitaiko 
aplinkai, pritaiko savo būdus 
bendrauti su svetimaisiais 
darbe ar įstaigoje, bet neprisi
ima jų įtakos ir jų diktato. 
Žinoma, tai yra išimtys, bet 
tomis išimtimis mes šiandien ir 
turime remtis. Tų išimčių nėra 
labai daug, bet pavyzdžiui 
vyčiai, kai kurie, nemokėdami 
lietuvių kalbos, save laiko lie
tuviais, rūpinasi lietuviškais 
reikalais, nori priklausyti lie
tuviškai organizacijai ir turėti 
draugų lietuvių tarpe. Tokių 
turį dairytis visos jaunimo or
ganizacijos, nors joms jau pri
klauso ir vyresnieji. 

Kad gyvenimas ir gyvenimo 
reikalavimai keičiasi, tai mato 
kiekvienas,. kas dar pajėgia 
apsidairyti ir kas dar negyvena 
tik praeit imi. Aplinkos, 
mokyklų, universitetų pasikei
timai yra tokie žymūs nuo tų 
laikų, kai mes pradėjome juos 
sekti, kad juos net lyginti būtų 
sunku. Mokslai tie patys, profe
sijoms pasiruošimas tas pat, bet 
prie tų mokslų ir prie profesijų 
priėjimas yra skirtingas tiek iš 
profesorių, tiek iš studentų 
pusės. Technika ir technologija 
vis smulkinasi ir specialybės da
rosi siauresnės. Jomis tik pa
sekti yra sunku, o ką jau be
kalbėti apie pasiruošimą, kurį 
atlieka tik gabesnieji ar gabie
ji studentai, dar netingėdami 
pridėti ir savo darbo. 

Mes tai matome ir lietuviš
kame gyvenime, lietuviškose or
ganizacijose, lietuviškoje 
visuomenėje ir jos veikloje. Prie 
jų pasilieka tik romantikai, o 
pasitraukia į šalį visi oportunis-
tai. Jie neranda prasmės čia 
savo gabumus naudoti ar 
stengtis juos suprasti. Jų veik
loje, jei norima pratęsti dabar
tinės veiklos siekimus ir tikslus, 

reikia ieškoti naujų būdų, pri
taikytų pagal laiko ir gyvenimo 
pasikeitimus. Be to, reikia 
žinoti, kad ne tik aplinka keičia
si. Keičiasi ir patys žmonės — 
kas buvo jdomu vyresniesiems, 
su kuo jie jau susigyveno, kas 
jiems kėlė sentimentus, tai 
visiškai netinka jaunesnie
siems. Jie jau gyvena kitu 
gyvenimu ir į gyvenimą žvelgia 
kitomis akimis. 

Pasikeitimų laukiant veiklo
je, visuomenėje, lietuvybės 
iškėlime, reikia atsiminti ir net 
iš anksto žinoti, kad žmogus pir
miau pasikeičia laike, negu jo 
aplinkybės. Ypač žmogus, augęs 
ir brendęs svetimose sąlygose, 
svetimoje žemėje ir svetimoje 
įtakoje. Norime ar nenorime, 
mes turime atsižadėti dalies 
savo tautiečių, kurie išaugo sve
timoje dirvoje ir netarnauja 
lietuviškiems tikslams. Bet 
visuomet reikia tikėti, kad ir 
prie didžiausių gyvenimo sąlygų 
pasikeitimo ir pasikeitimo žmo
gaus auklėjime rasime dar ir 
tokių, kurie domisi savo tėvyne, 
savo senolių kraštu, dabar ken
čiančiu ir persekiojamu. 

SPAUDA 
BESIKEIČIANČIAME PASAULYJE 

Rimties valandėlei 

Reikia labiau ir aiškiau pažiū
rėti į savo daržus, kuriuose 
auginime ir dar auginame tas 
pačias daržoves. Ūkio mokslo 
vadovėliai sako, kad reikia keis
ti trąšas ir podirvį, o kartais ir 
žemę, kad ta ar kita daržovė 
neišvirstų į laukinę. Žmonės 
neišvirsta į laukinius, bet išvirs
ta j tokius, kuriems niekas 
nerūpi — nei šeima, nei darbas, 
nei ateitis, nei tauta , kuri 
reikalauja dar ir aukos. Tokių 
turime ne mes vieni. Jų turi 
visos tautos, ypač ateivių, kol 
jos išnyksta ir susimaišo su 
pilka mase, kad net nežino sa
vo kilmės. Ar tokių neatsiranda 
ir lietuvių tarpe, šiandien jau 
k l aus imo nega l ima kel t i . 
Galima tik apgailestauti, kad 
romantikos laikai praėjo ir atėjo 
realizmas ar, aiškiau kalbant, 
nihilizmas. 

Mes laukiame pasikeitimų, 
kai renkame naujas valdybas 
d id ies iems veiksniams ar 
mažesnėms organizacijoms. Bet 
nuo žmonių pakeitimo, nuo nau
jos valdybos išrinkimo nepri
klauso stagnacijos pašalinimas, 
jaunesnių pritraukimas prie 
lietuviško darbo. Reikia ieškoti 
naujų būdų ne tik rinkimus pra
vesti, kad su renkamais žmonė
mis susipažintų, bet ir uždėti pa
reigas jaunesniesiems, kurie 
nėra perjauni imtis pareigų ir 
neperseni, kad pusiaukelėje su
stotų. Vidurinioji karta turi 
perimti lietuvybės vairą, kad 
bent išimtys iš jaunesniųjų į tą 
darbą įsijungtų. Nauji būdai 
nėra koks stebuklas iš dangaus, 
bet tai šiandien diktuoja vietos 
gyvenimas, reikia taikyti ir 
lietuviškam gyvenimui išei
vijoje, nors ir siauresne prasme. 

Nereikia kritikuoti kiekvieno 
užmojo, bet į kiekvieną užmojį 
žvelgti ne tik idealisto akimis, 
bet ir realisto, kuris mato šalia 
savęs, mato priekyje ir mato ki
tuose geras ypatybes. Jos tinka 
visai visuomenei ir yra naujas 
būdas prieiti prie mokyklų, prie 
tautinių švenčių, prie laisvi
nimo veiklos ir prie lietuvybės 
i š la ikymo. Jei mes nemė
ginsime rasti savo viešiesiems 
pasirodymams naujų būdų, pra
rasime ir paskutiniuosius lie
tuvybe susirūpinusius. 

Pr. Gr. 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Dabar jau nebegalima užgin- šiuo laiku vykstant tiek pla-
čyt, kad yra įvykęs gal mažai čiojo pasaulio santvarkų pasi-
pastebimas, bet labai svarbus 
pasikeitimas tiek pasaulinės 
spaudos rolės, tiek jos įtakos šio 
krašto visuomenei. Dar neseniai 

PIRMIEJI BUS 
PASKUTINIAI 

keitimams, tiek kylant ir griū
vant paskirų tautų ir genčių 
įvairių krypčių revoliucijoms, 
ypač ryškėja didelis spaudos ir 

buvo laikoma, kad informacija žinybos įtakos ir stiliaus pasi 
yra pagrindinė spaudos užduo- keitimas kasdieninėse žiniose, 
tis. „Visos žinios, kurios tinka- Kai mažesni vietiniai laik
inos spausdinti", sakė vieno di- raščiai tebeužsiiminėja gausių 
džiausiu šio krašto laikraščio žmogžudysčių, sukčiavimų ir 
paraštė. Kaip Amerikos, taip ir meilės istorijų aprašymais, di-
mūsų spauda irgi daugiau džioji spauda ir žinyba seniai — 
pranešinėdavo ir aprašinėdavo, ir beveik nepastebimai — perėjo 
negu formuodavo nuomonę. iš informacijos į didelę politinę 

Dabar, kai televizija jau nebe jėgą. Privatiems savininkams 
naujiena, o tapo kiekvienos die- supirkus televizijos, radijo ir 
nos rutina, žinyba nejuntamai spaudos įmones, buvo samdomi 
perėjo ne tiek į informaciją, kiek tik norimos krypties informato-
į nuomonių formavimo fazę. Ši riai, taip pamažu keičiant 
naujoji sritis dar mažai priei- visuomenės nusistatymą ideolo-
nama paskirų tautybių tiks- giškai pageidaujama kryptimi, 
lams, — Kalifornijoje vien tik is- Visi pastebime reklamų nuola-
paniškai kalbantieji turi savo tinio kartojimo įtaka į pirkėjų 
nuosavą stotį, — visų kitų psichiką, — tokią pačią įtaką 
susižinojimui lieka tik spaus- žmonėse jau pastebime ir poli-
dintas žodis. To žodžio sąvoka, tinių žinių srityje, tekstus iš 
deja, dažniausia yra pasilikusi anksto paruošiant, vėliau juos 
pirminėje stadijoje — informuo- sustiprinant ypač didesnių poli-
ti ir aprašinėti sukaktis, mi- tinių rinkimų progomis. Vienas 
nėjimus, retokai leidžiantis į 
kontraversijas, neturint pla
tesnių skaitytojų masės pasi
sakymų skyrių ir taip, laikui bė
gant, gana atbukinant susi
domėjimą ypač veržliuose jau
nesnių skaitytojų sluoksniuose. 

populiarus žinybos ir politikos 
žurnalas net viešai pastebėjo, 
kas „Amerika jau apvainikavo 
naują politinę jėgą". Skelbiama, 
kad 20% šios naujos jėgos 
sudaro pastovūs žurnalistai, 
13% politinių straipsnių, knygų 

Inž. Viktoras Jautokas Mokytojų studijų savaitėje skaitęs paskaitą ..Kaip 
micro bangos veikia žmogaus sveikatą". Nuotr. Viktoro Kučo 

ir idėjų „pakuotojai", visi turį 
artimus ryšius su žinyba. 

Šį posūkį ypač galima pa
stebėti dabartinių prezidentinių 
rinkimų pranešinėjimuose, kur 
žurnalistas tapo ne tik klausinė-
toju, bet savo įtaigojančiais 
klausimais gudriu atakuotoju. 
Jie pastoviai bando sukti Ame
rikos politikos kryptį savo įsi
tikinimų pusėn. Seniau žurna
listų pastangos būdavo nukreip
tos ne į savo paties politinės 
nuomonės pergalę, bet tik į iš
šūkį partijų vadų pasisaky
mams, tuo supažindinant skai
tytoją ar klausytoją su politinės 
krypties atstovo nuomone. Taip 
žurnalisto rolė, nekontroliuo
jama skaitančios ir daugiausia 
pasyvios publikos, tapo didele 
jėga paveikti politinių spren
dimų vykdytojus. O atsiradus 
progai,dažnai padarant didelį 
dalyką iš mažos vietovės balsa
vimų pirminiuose rinkimuose, 
iškeliant kokį menkniekį kandi
dato kalboje ar gyvenime, savo 
komentaruose palaikant tą 
menkniekį gyvą. 

Mūsų rūpestis ateinančiuose 
rinkimuose kaip tik ir yra toji 
naujoji plačiai prigijusi kryptis 
ir įtaka galvosenai. Spauda 
maišo balsuotojų dėmesį fra
zėmis apie mažėjančią grėsmę, 
nereikalingą ginklavimąsi ir 
viso pasaulio taikos viziją, 
užtušuodama tokios taikos ne-
galimybę^eturint ginklo taikai 
apsaugoti. 

Kas darytina tokioje padėtyje? 
Steigti ir stiprinti kitaip gal
vojančią spaudą? Pirkti žinybos 
stotį? Šiuo gyvenamuoju mo
mentu, tai, atrodo, neturėtų 
daug įtakos. Per ilgai buvo 
užkulisiuose dirbta, įtaigota, 
per daug dar sėdi svarbiuose ži
nybos postuose jais įtikėjusių ir 
įsitvirtinusių. Net turtingos ra
dijo ir televizijos stotys tesu-
traukia labai jau uždaras 
visuomenės grupes ir rytų 
Amerikos pakraščio liberalinei 
galvosenai tai neturėtų daug 
įtakos. Ogi jų rankose spauda. 

Atrodo, kad vien tik laikas ir 
visuomenėje kyląs rūpestis 
tegalės pakeisti žurnalizmo 
kryptį, ir vien d idė jant nuo"1-
voką, kad etika nėra tuščias 
žodis, kurį galima lankstyti 
pagal savo įnorius. Gal tada 
nebus galima televizijoje rodyti 
vien žudymus, ginklus, prievar
tavimus ir nuduoti, kad tai ne
formuoja jaunuomenės 
charakterio. 

Šeimininkas su pirmaisiais 
anksti rytą pašauktais darbi
ninkais, susiderėjo jiems mokėti 
tų laikų dienos uždarbį: vieną 
denarą. Kai siuntė vėliau dar
bininkus į vynuogyną, jau nemi
ni dienos atlyginimo, o tik sako: 
„Kas bus teisinga, aš jums 
užmokėsiu". Aišku, kad vėliau 
pakviestieji negalėjo tikėtis 
pilnos dienos uždarbio, nes jie 
dirbo tik kelias valandas, o 
paskutiniai vos vieną valandą. 

Bet čia prasideda sunkiai 
suprantama palyginimo dalis: 
nelygiai dirbę, gauna lygų atly
ginimą. Atrodo, kad šeimi
ninkas neteisingai pasielgė 
lygiai atlygindamas nelygiai 
dirbusiems. Anksti ir vėlai dir
bę gauna pilną dienos atlygi
nimą — denarą. Palyginime 
sakoma, kad atlyginimas darbi
ninkams buvo išmokėtas „atė
jus vakarui", tai yra saulei lei
džiantis. Pagal Mozės įstatymą 
darbininkams atlyginimas tu
rėjo būti išmokėtas tą pačią 
dieną, darbą baigus. „Pakartoto 
Įstatymo knygoje skaitome: „Tą 
pačią dieną, saulei dar nenusi
leidus, atiduosi užmokestį už jo 
darbą, nes jis neturtingas ir tuo 
jis palaiko savo gyvybę" (Pak. 
24, 15), tai yra iš to jis gyvena 
ir maitinasi. Taigi palyginime 
šeimininko užvaizdą arba kasi
ninkas, šeimininko įsakymu , 
pradeda mokėti už darbą. 
Pirmiausia jis duoda po denarą 
(dienos uždarbį) vėliausiai 
pasamdytiems, kurie dirbo tik 
vieną valandą. Kit i , ta i 
matydami, tikėjosi, kad už 
ilgšių darbo laiką gaus daugiau, 
ypač tie, kurie dirbo nuo pat 
ryto, tai yra visą dieną. Bet ir 
jie gavo po denarą. Supran
tamas tad pasipiktinimas ir 

Sielojantis savos visuomenės 
gyvast ingumu, lietuviškoje 
spaudoje jau irgi pats laikas 
įvesti daugiau gyvumo, įdo
mumo, kritiškų pasisakymų ir 
žymiai platesnių horizontų. Kai 
žmonės pradeda sakyti, kad 
„Gimtasis Kraštas" su visais 
savo gudriais išvedžiojimais, 
pol i t iniais įtaigojimais ir 
ne t ip iškais jų gyvenimo 
realybei straipsniais darosi įdo
mesnis už mūsų vietinę spaudą, 
tikrai ateina laikas susirūpinti. 
Mes negyvenam prieš penkias
dešimt metų, mes gyvenam 
dabar. 

murmėjimas. 
Bet šeimininkas juos nu

ramina: „Bičiuli, aš tavęs ne
skriaudžiau. Argi ne už denarą 
susiderėjai su manim? Imk, 
kas tavo ir eik sau. Aš noriu ir^ 
paskutiniam duoti tiek, kiek 
tau. Savais pinigais aš galiu 
elgtis, kaip noriu. Ar todėl tu 
šnairuoji, kad aš geras? (Mt. 20, 
13-16). 

Reiškia, šeimininkas pasielgė 
ne pagal žmogiškosios teisybės 
taisykles, bet grynai iš savo 
gerumo ir gailestingumo. Tad 
palyginimas moko apie Dievo 
gerumą ir jo sprendimų lais
vumą. O tie, kurie murma dėl 
to, yra sudraudžiami ir papei
kiami. Jie ne tik gavo savo už
darbį, bet dar palikti tame algos 
išmokėjime paskutiniai. Dėl to 
ir palyginimo išvada: pasku
tiniai bus pirmieji, o pirmieji — 
paskutiniai. 

Palyginime aiškiai pabrėžia
ma visų lygybė atlyginime: tiek 
pirmųjų, tiek paskutinių. Šie 
gauna atlyginimą dėl Dievo ge
rumo ir gailestingumo, o pir
mieji už savo nuopelnus. Čia iš
ryškėja sunkiai kitiems supran
tamas Dievo gerumas, dėl to jie 
iš pavydo murma, nepatenkinti. 
Palyginimo mintis parodyti, 
kad amžinojo gyvenimo atlygi
nimas nepriklauso nuo laiko, 
kiek kuris yra dirbęs, bet nuo 
darbo vertės ir intensyvumo. Gi
lesnė palyginimo prasmė yra su-
draudimas ir pasmerkimas tų, 
kurie murmėjo, gerojo šeimi
ninko valios nesuprato. Taip jie 
yra išskiriami iš Dievo karalys
tės. 

Ta mintis ypač yra ryški iš 
kitų Viešpaties žodžių, užrašytų 
evangelisto Luko: „Tai bus 
verksmo ir dantų griežimo, kai 
Dievo karalystėje pamatysite 
Abraomą, Izaoką ir Jokūbą ir 
visus pranašus, o patys būsite 
išvaryti laukan. Ir ateis žmonės 
iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir 
pietų ir sėsis prie stalo Dievo 
karalystėje. Ir štai yra pasku
tinių, kurie bus pirmi, ir pirmų
jų, kurie bus paskutiniai" i'Lk. 
13, 28-30). Tad palyginimo pa
grindinė mintis yra ši: kas šian
dien yra pirmas, dėl savo kaltės 
gali likti paskutiniu. Priešingai, 
paskutiniai dėl Dievo malonės 
ir gerumo gali pralenkti pir
muosius. Tik prisiminkime Ju
dą išdaviką ir Mariją Magdalie-
tę bei jų likimą. 

J . V. 
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Didieji kuria tai, kas didinga, 
gerieji — tai, kas patvaru. 

Ebner-Eschenbach 

Energija ir stiprus pasiryži
mas stebuklus daro. 

Ch. Dickens 

Apie 11 vai. visus nuveža prie garsiojo Trevi fon
tano, vieno iš žymiausių pasaulyje. Autobusas girti pri
važiuoti negali, tai kelis kvartalus tenka nužygiuoti 
siaurom, akmenimis grįstom gatvėm. Šį žavingą fonta
ną 1762 m. pastatė archit. Scalvi. Fontanui foną sudaro 
kunigaikščio Poli rūmai, skulptūrom ir kolonom išpuoš
ti. Fontano centre du arkliai, mitologinių tritonų val
domi, traukia bangų išvaizdos vežimą, kuriame stovi 
jūrų dievas Neptūnas. 

Šis fontanas sudaro didelį įspūdį, kai jame kaska
domis krinta šniokšdamas vanduo. Bet mūsų didžiau
siam nusivylimui vandens tekėjimas sustabdytas! 
Telkšo tik baseinas, į kurį lankytojai meta pinigus, kad 
galėtų Romą dar kartą pamatyti. Aš nemečiau, nes 
neketinu čia vėl važiuoti. Kaip sutarta 12 vai. visi susi
renkam autobuse, bet vieno iš mūsų nėra. Gidė dar bė
ga jo ieškoti, bet kur ten ras tokioj minioj! Išvažiavom 
be jo. Atsirado vargšas viešbuty tik apie vidudienį. 

Kardinolo sodai Tivolyje 

Vieną popiete visą R. Kezio ekskursiją nuveža į 
Tivoli miestą, kuriame Romos imperatorių pilys ir kar
dinolui pastatyti rūmai su pasakiškais sodais atvilio-
ja turistus iš Romos, kuri yra tik už 30 km. Iš Romą 
žiedu supančio greitkelio į Via Tiburtina išsukę, pra
važiuojam pro buvusias marmuro kasyklas, iš kurių 

senovės romėnai imdavę medžiagą savo rūmams ir 
šventovėms statyti. Dar keli kilometrai ir matom mine
ralines maudykles, kuriose jie gydydavę savo negala
vimus. Imperatoriaus Adriano vilų likučius pravažia
vę, kopiam į kalną, kurio viršuje tūno žila senove 
dvelkiantis Tivolis, o pakalnėje statomi nauji daugia
bučiai namai. 

Kelias užvingiuoja pro alyvų ir persikų sodus, o 
prieš akis iškyla gerai išsilaikiusi 15 amž. pilis-tvir-
tovė Rocca Pia. Keturi apvalūs, kuoruoti bokštai mūro 
sienoje duoda jai viduramžišką grožį. Nepavyko suži
noti, kam ji dabar naudojama. Priešinga kryptim dirs
telėjęs, matai Romą. Gal dėl to ši vieta yra taip romėnų 
pamėgta jau kelis tūkstančius metų. Žemiau yra aikš
tė, pilna kioskų ir suvenyrų parduotuvių, kaip įpras
ta visoj Italijoj, kur tik lankosi turistai. Iš aikštės pa
tenkam į kardinolo Ipolito d'Este vilą, statytą 16 amž., 
už kurios yra sodai, laikomi gražiausiais visoj Italijoj. 
Mūsų tikslas ir buvo juos pamatyti. 

Kaip visi renesanso rūmai, tai ir ši vila yra turtinga 
puošniom salėm ir gausybe paveikslų, freskų, skulp
tūrų ir kitokių meniškų papuošimų. Kadangi ji stovi 
stataus kalno viršuje, išjos išėjus atsiveria nepapras
to grožio vaizdas. Dešinėje raudonuoja senojo miesto 
mūrai, aukštas katedros bokštas ir kt. Toliau marguoja 
mažesni miesteliai kalnų šlaituose, už kurių dunkso 
pati Roma, į melsvą rūką įsisupusi. Pakrantėje tiesiai 
po mūsų kojomis yra tie renesanso sodai su tūkstan
čiais fontanų ir mažesnių trykšlių. Krantas labai sta
tus, tai einama nuolaidžiais, zigzaguojančiais takais. 

Bet ilgiau čia sustoti negaliu, nes atsilikau nuo 
savo grupės. Gerokai pavargo kojos, kol nusikrapščiau 
nuo kalno. O čia tiesiog pasaka: visur srovelės, čirkš-
lės ir fontanai čiurena, trykšta, šniokščia. Ir ne šiaip 
sau švirkštai, o architekto P. Ligorijaus skulptūrom 
ar ornamentais išpuošti. Šis genialus statytojas sumanė 
kalne esančiam Aniene upės vandenį požemių kanalu 
nukreipti į vilą ir išskirstyti į fontanus. Nuo kalno kris
damas vanduo išvysto didelį spaudimą ir aukštai 
trykšta, o kitur sulaikytas vos čiurena. Ir taip be pompų 
šniokščia šie fontanai jau kelis šimtmečius! 

O koks tų fontanų įvairumas! Čia abipus pavėsingos 
alėjos šimtas srovelių iš krantų čiurena, o ten švirkš-
čia stulpais ir šokinėja žemyn kaskadomis, kol susi
renka į tvenkinius, kuriuose atsispindi sodų medžiai, 
krūmai ir praeinantys žmonės. Kitoj vietoj nuo plokš
tumos į baseiną kaspinais krinta krioklys, po kuriuo 
yra praėjimas. Sakoma, kad po tuo kriokliu pralindęs 
atjaunėja visa dešimčia metų! Kaip čia ne, lindau ir 
aš! Dar Romoj būdamas pradėjau žiūrėtis į veidrodį. 
Žiūriu ir namie, bet pasikeitimo nematau. Gal dar per 
anksti? 

Stambiausias ir įdomiausias yra Vargonų fontanas, 
įrengtas tiesiai prieš vilą. Jame vanduo spraudžiasi pro 
vamzdžius, panašius į vargonų dūdas, ir išduoda 
atitinkamą garsą. Mums čia būnant „vargonai" ne
veikė, tik visokio didumo švirkštai pylėsi ant baseino 
vidury esančių marmurinių meškų, nuo drėgmės jau 
storu sluoksniu žalių dumblių apaugusių. 

Man šie sodai paliko tokį neužmirštamą įspūdį, kad 
Pakely prieinu atkasinėjamą romėnų vilą. Net negaliu jį pilniau aprašyti negalėčiau. Tų įspūdžių paveiktus 
tikėti, kad tie neblogai užsilikę rūmai, jų bokštai, ak- ir jau gerokai išalkusius mus nuveža į „II Maniero" 
mens sienos, durų ir langų angos, kiek aptrūnėjusios restoraną pietums. Tai nauja, didelė patalpa su keliais 
statulos, bareljefai ir skulptūros yra 2000 ar daugiau skyriais. Visi sutelpam be susigrūdimo. 
metų senumo! Viena marmurinė skulptūra vaizduoja 
lecendarinius Romulą ir Rėmą žindančius vilkę. (Bus daugiau) 

' 
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HORIZONTAI 
TAI ĮVYKO 1946 M. 

GEGUŽYJE 

Išeivijoje mes įpratę kasmet 
paminėti 1941 m. baisiuosius 
birželio įvykius, kai Stalino ir 
Berijos įsakymu iš Lietuvos 
buvo ištremta į Sibirą per 30 
tūkstančių nekaltų lietuvių. Di
džioji dalis pokario išeivių 
įvairias Vakarų šalis pasiekė, 
kaip tik bijodama sugrįžtančio 
Stalino režimo ir naujų trė
mimų. Antrą kartą raudonajai 
armijai sugrįžus į Pabaltijo 
šalis, vėl vyko dar baisesni 
žmonių trėmimai, kuriuos su 
pasibaisėjimu dabar jau iškelia 
ir komunistinė spauda. 

Šių metų pavasarį gauta 
žinia, kad Lietuvoje buvo pa
minėti 1948 m. gegužės mėn. 
trėmimai, didžiausi ir skau
džiausi Lietuvai. Netrukus apie 
tuos t rėmimus tarybiniam 
žurnale „Literatūra ir menas", 
išėjusiam 1988.VII.23 data, 
pasirodė straipsnis antrašte 
..Trupinys... tolimojoje žemėje". 
Iš jo ir sužinome, kokios apim
ties 1948 m. gegužės mėn. vyko 
Lietuvos gyventojų trėmimai. 

Straipsnyje rašoma: „1948 m. 
birželio 7 d. 72 km į rytus nuo 
Krasnojarsko, Kamarčagos 
stotelėje ,iškrovė' 53 vagonus 
žmonių iš Šakių ir Vilkaviškio 
apskričių, 70 vagonų iš Varėnos 
apskrities ir apie 60 vagonų nuo 
Anykščių. Kiekvienam vagone 
buvo nemažiau 30 žmonių. Ly
jant, naktį sningant, vyrai, 
moterys ir vaikai įsikūrė tiesiog 
stotyje, lauke sukrovę savo 
menką mentą, aplink mindami 
purvą..." 

Po keletos dienų vyko tremti
nių išveiiojimas į tolimus, 
sunkiai pr ieinamus taigos 
kaimus. Apie tai minėtam 
straipsnyje taip užsimenama: „Į 
Mansko rajono Nova Aleksejev-
kos kaimą privežė tiek žmonių, 
kad vietiniai gyventojai pasken
do lietuvių masėje, o šie ap
sigyveno kluonuose, pirtyse, 
tvartuose... Iš atvežtų lietuvių 
buvo sudaryta apie trisdešimt 
brigadų po 25-35 žmones 20 
kilometrų keliui tiesti. Žmonės 
pjovė medžius, dėjo juos skersai 
kelio, uždirbo per dieną po vieną 
rublį su kapeikomis..." 

Kadangi buvo šeimų su 3,4 ar 
net šešiais vaikais, tremtinių 
pragyvenimas pasidarė tiesiog 
tragiškas, nes, pasak straipsnio, 
duonos dirbančiam duodavo 600 
gramų per dieną, nedirbančiam 
— 100 gramų. Visa laimė, kad 
iš vietos gyventojų buvo galima 
nusipirkti kibirą bulvių mokant 
po 25 rublius. 

KAI MES ŠOKDAVOM 
LENCIŪGĖLĮ... 

Kai pasirodė kun. dr. J. Prun-
skio redaguota knyga „Lietu
viai Sibire", kartą susitikę ją 
aptarėm su tada Washingtone 
gyvenusiu istoriku Vincu Trum
pa. Istorikas priminė, kad Sibire 
lietuviai tremtiniai buvo sudarę 
savo chorus, ansamblius, fut
bolo komandas. Tačiau apie tai 
knygoje neminima, surašyta, 
tik tremtinių vargai ir ašaros. 

Istoriko V. Trumpos teigimą 
patvirtina ir K. Balčiūnas 
tarybiniame žurnale „Litera
tūra ir menas" paskelbtame 
straipsnyje. Tokie kultūriniai 
renginiai Sibire buvo ruošiami 
broliškai lietuvių tremtinių šal
pai sutelkti rublių, nes Balfo 
siuntos iš Amerikos, kaip 

atrodo, tuo metu Sibiro trem
tinių dar nepasiekdavo. 

Kai mūsų jaunimas pabėgėlių 
stovyklose V. Europoje šoko tau
tinius šokius ir chorai bei 
ansambliai rengė koncertus eili
niams ar kiek aukštesnio 
laipsnio britų, amerikiečių 
prancūzų kariams ir mus globo
jusių UNNROS bei IRO organi
zacijų pareigūnams, Sibire, kaip 
rašoma minėtame straipsnyje, 
štai kas vyko: 

„...Kidulių progimnazijos 
mokytojui Kęstučiui Balčiūnui 
kilo mintis surengti koncertą, o 
pajamas išdalinti vargstan
čioms šeimoms. Jis išsikovojo iš 
vietinės valdžios leidimą tokiam 
koncertui surengti ir ėmėsi dar
bo. Vakarais prasidėjo repetici
jos. Jaunimas su entuziazmu 
atsiliepė. Mokytoja Janina 
Kasperavičiūtė ir abiturientė 
Aldona Kuraitė iš Vilkaviškio 
apskrities mokė jaunimą ir 
vaikus tautinių šokių, keturios 
seserys ir broliai Kvietkauskai 
iš Varėnos pasisiūlė padainuo
ti, kiti ruošė inscenizaciją... 
Tautinius rūbus iš savo maišų 
ištraukė ir mielai paskolino va-
rėniškės moterys. Scenos 
papuošimui moterys paskolino 
t au t in ia i s raš ta is išaustų 
rankšluosčių, o centre pakabino 
rankšluostį, kuriame buvo 
i šaus ta visa V. Kudirkos 
.Tautiška giesmė'... Koncerto 
skelbimą lietuvių ir rusų kal
bomis pakabino prie vietinės 
mokyklos... Bilieto kaina — 50 
kapeikų..." 

Šio tremtinių atlikto koncer
to, pradėto ašaras išspaudusią 
daina „Lietuva b rang i" , 
paklausyti susirinko tiek daug 
tremtinių lietuvių ir vietinių 
rusų, kad iš viso už bilietus buvo 
surinkta per 600 rublių ir pini
gai išdalinti moterims su 
mažais vaikais, kad jos būtų' 
bent kiek pajėgios apsiginti nuo 
bado. Koncertas įvyko 1948 m. 
liepos pabaigoje, taigi prieš 40 
metų. 

Straipsnis tarybiniam žurna
le baigiamas šiuo teigimu: ..Šis 
koncertas — tai mūsų tautos 
kultūros trupinys tolimoje 
padangėje... Netrukus beveik 
visi koncerto atlikėjai, kaip ir 
daugumas lietuvių iš Novo 
Aleksejevkos kaimo, buvo 
išbars tyt i po ki tas Bolšoj 
Unguto gyvenvietes, esančias 
po 10-20 kilometrų viena nuo 
kitos taigoje". 

Kažin, ar tai nebuvo B erijos 
saugumiečių kerštas už koncer
to metu demonstratyviai iška
bintą Lietuvos valstybinį 
himną. 

PATIKSLINIMAS 

1988.VIII.6 d. Horizontuose 
rašiau, kad į Washingtone vy
kusį sukaktuvinį Lietuvos 
Vyčių seimą „suplaukė 400 
delegatų ir apie 100 iš Wa-
shingtono bei Baltimorės..." 

Toji informacija nėra tiksli. 
Svečiai dalyvavo ne pačiam 
seime, bet vakare įvykusiame 
koncerte . Pačiame seime 
dalyvavo tik vyčių delegatai 
kurių buvo apie 400. 

Lietuviai Californįjoj 

ŠIOS PARODOS LABAI 
LAUKIAME! 

Laikau rankoje būsimų 
Lietuvių Dienų Los Angeles 
meno parodos leidinį ir man 
prisimena estų meno kritiko 
Aleksio Rannito žodžiai: 
„Lietuva — tai Šiaurės Ispani
ja". Atrodo, tikrai atsinešame 
savo viduje savitą, gana uždarą 
romantiką be rėksmingo pietie
čių išsiveržimo. Ir liaudies dai
nos, ir tautiniai šokiai bei dra
bužiai neturi gaivalaus impul
syvumo, bet mūsų vidiniai per
gyvenimai, išsilieja meno 
kūriniuose, gali didžiuotis sub
tilumu ir gilia mintimi. 

Modernus menas rėkte rėkia, 
norėdamas patraukti dėmesį ne 
turiniu, bet forma. Mūsų dabar
ties dailininkai, nors aiškiai 
modernistai, nesišvaisto vien 
efektais, bet visad ieško 
prasmės ir ryšio su žmogiškuo
ju pergyvenimu. 

Lietuvos Dienos, vyksiančios 
čia spalio 1-2 dienomis, sušvis ir 
didžiule meno paroda. Ją į čia 
atveža du žinomi meno puoselė
tojai — Algimantas Kezys ir 
Karolis Avižienis. Sprendžiant 
iš katalogo, kūriniai parinkti 
pilnu spektru: išraiškingi, šian
dieniniai, minties ir formos 
peizažai, perleisti per 
asmenišką prizmę. Ką čia 
matysime? Beveik visus ir 
visas, kurie turi ką nors 
išskirtino parodyti. Aišku, teko 

2 MILIJONAI LIGONINEI 

Grabill fondas Jackson Parko 
ligoninei Chicagos piet
vakarių daly paaukojo 2 mil. 
dol. kad ją praplėstų nauju 
priestatu. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laido* i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve 
Willow Springs, I L. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

skaitytis su erdve ir transporto 
išlaidomis, teko būt i labai 
i š rankiam, be t A. Kezio 
meniška nuovoka negalima 
skųstis. Katalogas įspūdingas. 
Jame rasime net 47-nių daili
ninkų darbus, nuo E. Arbo puoš
naus dekoratyviškumo iki E. 
Urbaitytės bekompromisinio 
modernizmo, nuo Tamošaitie
nės, Balukienės, Daugvilos ra
maus žvilgsnio į lietuvišką 
bruožą iki Eivos, Sutkutės, 
Budrio neramaus ieškojimo. 
Visų čia neišvardinsi, bet ir 
nebūtina, juk visi ateisime ir 
susikaupsime pr ie j a u s m ų 
vedamos rankos išraiškingumo. 

RKV 

BAUDA D Ė L 
NELEGALIŲ DARBININKŲ 

Chicagoje laikinųjų darbi
ninkų tarnyba Ready-Men, Inc., 
buvo nubaus t a sumokė t i 
308,000 dol. už tai , kad sam
dydavo darbams nelegaliai 
atvykusius į šį kraštą žmones. 
Tuo buvo laužomas įstatymas, 
kuris reikalauja, kad kiekvie
nas darbininkas, jei j is nėra 
amerikietis, turėtų legalų apsi
gyvenimo dokumentą. 

SUBANKRUTAVO 
SUNKVEŽIMIU 

BENDROVĖ 

American Freight bendrovė, 
kurios centras Chicagoje, pa
skelbė bankrotą. Apie 7000 tar
nautojų netenka darbo. 

Jūs patys pakertate sakalams 
sparnus ir skundžiatės, jog tik 
varnos teskraido mūsų pa
dangėje. v_ Krėvė 

CLASSIFIED GU1DE 
REAL ESTATE 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LrETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvaYkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

<J* INTERNATIONAL 
* I I N D U S T R I E S 

Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, j iems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysima visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Robertą Road 
Palo* Hllls, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užs ik imšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

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

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3671-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaoorrte būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamai. 

Restoranas NERINGA 
2632 W. 71 st St. 
te l . 312-476-9026 

Vienintelis autentiškas lietuviškas 
maistas Čikagoje ir apylinkėse. 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling 

Pcches & Decks • Floor & Wall Tite 
Aluminum Sidmg & Trim • Kitchen & Baths 
Masonry «Rec Rooms 
Additions 'Insurance Repairs 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

OMfc KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Fox Remodeling & Construction 
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas 
remontas. įkainojimas veltui. Skam
binti: John Lapė 254-3338. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St. 
Tel. 776-1486 

Parduodamas „Custom built, rais-
ed ranch" namas; 3 mieg. kamb. 

,1 VA prausyklos; centralinis šaldy
mas ir potvynio kontrolė. 6800 ir 
Springfield. 

Skambinti 767-6860 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, rugpjū
čio 21 d 1-4 p.p., 8612 S. Kenneth. 
Chicago. Puikiai išlaikytas, 3 mieg. kamb.. 
mūrinis, vidus ąžuolinis: centrai, šaldymas: 
ištisas rūsys: įvažiavirr.as šone. Nereikia 
jokių remontų Tel. 585-4023. 

FOR SALE BY 0WNER 
4 bedrooms, 2 baths. Open house every 
Saturday & Sunday Mt Greenwood area 

Call for further information; 
782-4250 DAYS 

239-9020 EVENINGS 
Please call in English. 

HELP VVANTED 

Reikalingas pianistas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambint i vakara is 
779-0111 . 

Ieškoma moteris gyvent kartu, 
prižiūrėti senesnio amžiaus moterį ir 
padėti prie namų ruošos. Anglų kalba 
nereikalinga. Rašyti: Adeline Post, 
Rt 1 , Box 186, Clinton, Wis. 53525, 
arba skambinti: 608-365-2663. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

INTERNATIONAL 

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, prisidėjusiems prie 
sėkmingo 1988 m. kelionių [ Lietuvą sezono. 

G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir 
sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus ar
timiesiems I i Lietuvos. 

JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS Į G.T.! 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 fex 

{-
FOR RENT 

Išnuomojamas gražus 3 kamb. bu
tas pusrūsyje prie 70 & California. 
Virimo krosnis ir šaldytuvas; spintelių 
virtuvė ir vonia; pakeltos ąžuolinės 
grindys. Sausas ir šiltas. $200 į mėn. 
Skambinti 430-2137 

IEŠKO 

eškomas Romanas Jo įeliūkitis. 
gimęs 1920 m. lapkričio 1 d. Rudmai-
liuose, Lietuvoje. Ieško sūnūs Vytau-
as ir Hakonas Joneliūksčiai. Žinantieji 
įpie Romaną, prašomi pranešti: 

Hakonas Joneiiūkstls 
Innstrssss 14 

8200 Rosenhetm 
West Germany 

Bus atlyginta. 

MVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE - 581-4111 

REAL ESTATE 

H auš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - IMSVMMCE 
6529 S. KEDZIE 

779-2233 U 
GREIT IR SĄŽININGAI 

PATARNAUJAME PIRKIME 
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Parduodamas namas prie 71 i 
Sacramento; 1 Vi aukšto, įrengtai 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

No. 232 — 12 butų mūras Bridgeporto 
viduryje: 2 ir 1 mieg. butai. Atskiras 
šildymas: ištisas rūsys; puikiai išlaikytas; 
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie. Skambin
kite dabar' 

No. 248 — viduryje Brlghton! 3 butų 
gražuolis! 2 mieg. kamb. pirmame ir antra
me aukšte: 1 mieg. „related living" apt.; 
atskiras šildymas: moderni virtuvė; 2 auto 
garažas su automatišku atidarymu; alumi-
nio ,,trim". Labai švarus, daug priedų. 46 
& Sacramento. Skubėkite! 

No. 254 — 71 & Pulaski naujas 3 butų 
namas 3 mieg. kamb. ir 1 Vi prausyklos pir
mam ir antram aukšte; 2 mieg kmb. pus
rūsio bute; atskiras karštas vanduo; 2Vį 
auto garažas. Puikiai išlaikytas, nepapras
tai švarus Skubėkite! Skambinkite dabar' 

No. 267-64 a Karlov 7Va kamb. aštuon
kampis mūras; 58 pėdų ilgumo; 4 dideli 
mieg.; didžiulė virtuvė; „dinette ir valg. 
kamb.; išdažytas rūsys; 2 auto garažas; 
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir 
elektra Tobulai švarus, puikiai išlaikytas. 
Skubėkite' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We* t 95th Strat 

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 

~ 7 

Siuvamo pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avies kailio 
kailinius, taip pat paltus I i avies kailio gabaliukų. Valome Ir 
patalaome. Parduodame avies kailio apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avies kailio 
šlepetes. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60632 
Te l . 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto • 7 v. p.p. 
šeštadieniais 10 ryto • 5 v. p.p. 
Sekmadienj uždaryta 

• 
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KAUNAS BE KAUKĖS 
Pasiskaitymas kauniečiams 

EDMUNDAS JAKAITIS 
(Tęsinys) 

Ponios X gyvenimo tvarka 
buvo gana sudėtinga. Priklau
san t Gyvulių globos draugijai, 
reikėjo atrast i laiko ir Pieno 
L a š u i . O k u r p o p i e t i n i a i 
susiėjimai Konrade. Nebuvo 
galima aplenkti nė teatro lan
kymo. Valstybinis tea t ras tapo 
ne tiek kultūros centru, kiek 
p a s k u t i n i ų m a d ų pa roda . 
Per traukos metu ir galiorka 
t u r ė j o progos s u a r t ė t i su 
iškiliaisiais. Demokratinėj san
tvarkoj tas buvo neišvengiama. 
Gana sudėtingas ponios X gyve
n imas staiga pasikeisdavo, ka i 
vyras išvažiuodavo tarnybos 
reikalais. Vos tik spėjus tarnai
te i išeiti į turgų, prie durų pasi
rodydavo vienas iš plaukų salo
no vyrukų. Žinoma, su amato 
įrankiais čemodanėly. 

Kortų lošimas buvo laikomas 
laiko praleidimu. Viešieji kortų 
klubai buvo visiems prieinami. 
Pr ivatūs klubai buvo aukštajai 
klasei . Viename ir ki tame klu
be buvo lošiama tais pačiais pi
nigais, tais pačiais velnio abroz-
dėliais. Skir tumas — viešuose 
klubuose ginčai buvo išspren
džiami kumščiais ir sukru
vintom nosim. Privačiuose klu
buose reikėjo turė t i daugiau 
tak to . Orus Kauno advokatas 
pavadinęs laike žaidimo ka-
riuomenė's majorą ,,švancma-
jor" , prarado gyvybę. Mat, t ik 
paleistas šūvis galėjo ats tatyt i 
karininko garbę. Šūvis buvo 
mirt inas. 

Kitas Kauno magneto laukas 
buvo Žuvų rinka. Čia nesimatė 
nė vieno su pensnė a r apsivilku-
sio Mociškio ar Rimšos bostono 
kostiumais. Tačiau t a i buvo la
bai spalvinga masė. Ne vienas 
turėjo ant akies fanarą, kas rodė 
jo kovingumą. Šalia tipelio iš 
Slabotkės trypinėjo lyg an t 
žarijų įtartinos išvaizdos žmo
gėnas . Kamšatyje maišėsi žmo
gelis dviračiu atvykęs iš Alek
soto. Buvo ir iš Žaliakalnio at
kulniavusių keletą kilometrų. 
Nežinia kaip a tkakęs šančiškis 
irgi maišėsi tarp kitų. Iš kaimy
nystės atsl inkę Senamiesčio 
gyventojai ieškojo ką nors pigiai 
nupirkt i , kad kitą dieną galėtų 
padaryti gešeftą. Nepastebima, 
u ž s i m a s k a v u s i t r y n ė s i i r 
kriminalka. Atviras dangus ne
galėjo atlešiuoti p igaus tabako 
ir denaturkos kvapo. Čia buvo 
gal ima pirkti , parduoti, mai
nyt i ir į kalėjimą pakliūti . 

Kitame miesto gale, už įgulos 
(Soboro) bažnyčios, Laisvės alėja 
k i r to Vytauto prospektą ir atsi
dū rė į Vytauto parko vartus. 
Nenorintiems kopti vingiuotais 
ir stačiais takais per parką, 
lengvesnis kelias į kalną buvo 
Parodos gatve. P la tus kelias, 
t u r į s tik vienoj pusėj šaligatvį, 
vedė į Kauno natūralų parką su 
šimtamečiais ąžuolais. Geresnio 
pavadinimo tam parkui nebuvo 

galima rasti : Ąžuolynas. Daug 
erdvės, grynas oras, vešli žolė. 
Ritinėkis ir norėk. Bet t a m 
reikėjo laiko. Visą savaitę Ąžuo
lynas išbuvęs tuščias, atgydavo 
sekmadieniais. Čia susirink
davo dar žalias kaimo jaunimas: 
n a m ų ruošos m e r g i n o s i r 
šaunūs kareivėliai. Bernužėliai, 
patekę į gusarų pulką, visą sa
vaitę valę žirgelius, gavę lei
dimą išeiti į miestą, toliau 
Ąžuolyno nenueidavo. Namų il
gesys jungė ilgakases ka imo 
dukras su žvaliais raudonom 
kelnėm ir ilgais karda is ber
nais. Vaiskas iš Šančių nesi
rodydavo, nes raudonkelnia i 
turėjo ilgas šobles. Bet ir čia 
kar ta is sužvangėdavo susikry
žiavę kardai . 

Čia pat kaimynystėje buvo 
futbolo stadionas. J a m e vyk
davo rungtynės t a rp LFLS, 
JSO, KOVO ir ki tų komandų. 
Šalia pastatyti Kūno Kul tū ros 
rūmai sutraukdavo tuos, kur ie 
iš vakaro nesėdėjo Sadauskų 
bare, nežaidė visą nakt į pro
feranso arba nebuvo X draugijos 
labdarybės baliuje. Kas s tumdė 
bilijardo sarus Božegraikoj, il
sino kojas lovoj. Gimnazis tams 
rūmai tai buvo pats c imusas. 
Proga susi t ikt i , sus ipažint i , 
su ta r t i randevu. Provincijos 
studiozams — robaksų pamaina. 

Vytauto parkas buvo daugiau 
romantinis. Prie laiptų suoliu
kai buvo pavargusiems. Nuo
šalesni suoliukai būdavo porelių 
užimti. Seni lapuočiai, k rūmai , 
krūmel ia i slėpė tuos, ku r i e 
nenorėjo bū t i m a t o m i . Čia 

nesimaišė nei lachudros, nei 
chandziuln inkai . Je igu kas ir 
buvo gurkštelėjęs ant drąsos, tai 
ir buvo v iskas . Užlipus Kauno 
mies tas a ts i rasdavo kaip an t 
delno. N a m ų stogams nebuvo 
galo. Didel is buvo Kaunas . 
Tolimas kukuškos švilpukas vos 
bepasiekdavo stačius parko šlai
tus . Bet dus lūs Karo Muziejaus 
laikrodžio dūžiai primindavo, 
kad la ikas nestovi vietoje. 

Didžiosios miesto gatvės buvo 
apsta tytos dviaukščiais plyti
niais namai s . Įėjimai buvo du: 
iš fronto ir iš kiemo pusės. Pa
siekti k iemą buvo var tai , kur ie 
daugiaus ia i buvo atviri . Išgir
dus kieme šūkaujant „Handel! 
Handel!" , buvo žinoma, kad 
žydelis persisvėręs per pečius 
maišą, supirkinėjo iš vaikų 
tuščius bu te l ius , o šeimininkės 
g a u s ke l iasdeš imt centų už 
n iekam ne t i nkamus skudurus . 

Tvarka i r švara buvo parei
gūnų prižiūrima. Jie turėjo teisę 
d u o t i p r o t o k o l ą i r nuo jo 
pr iklausė bausmės dydis. Jų 
orumui padidinti vyrai buvo pa
rinkti nemažesni metro ir aštuo
niasdešimt centimetrų. Buteliu
k a m s nebuvo šansų. Žinodami 
savo teisę i r fizinę galią, apsi
vi lkę į spūdinga uniforma, jų ir 
judesiai buvo kilmingi. Neveltui 
jie buvo vad inami faraonais. 
Vakaru i a tė jus , faraono žandai 
n e t i š s i p ū s d a v o b e p u č i a n t 
švi lpuką. S k a r d u s švi lpuko 
balsas re i škė dienos prekybos 
galą. Je igu prekybininkas ne
buvo užbaigęs dielos, ta i pasta
tydavo ką nors ant zekso, kad 
nebūtų užkluptas beprekiau-
jant . Restoranai, barai, smuklės 
ar š iaip kokios užeigos turėjo 
nus ta ty ta s va landas ir vargas 
buvo, jeigu neuždarydavo laiku. 

(Bus daugiau) 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BRONIUS J. MAJAUSKAS 
Tavo rankose pražydau, 
Tavo meilėje gyvenau ir išsivysčiau. 
Netikėta, staigi mirtis lyg vagis 
Sudraskė ir išplėšė mano širdį... 
Pasiliko tik meilės ir šilumos atminimas, 
Nesuprantama tuštuma ir baimė vienišos ateities... 

Virginia 

Mano brangus ir mylimas Vyras, mūsų Tėvas, Sūnus ir 
Žentas, sulaukęs 56 metų, liepos 4 d. 1988 m. buvo netikėtai 
pašauktas Amžinajam Gyvenimui, Šviesai ir Ramybei. 

Velionis buvo pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje 
š.m. liepos 7 d. ir palaidotas liepos 8 d. Tautinėse Lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams, ypač kun. A. Saulaičiui, 
už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir maldas kapi
nėse. Ačiū sol. D. Kučėnienei už giesmes bažnyčioje. 

Ačiū karstą nešusiems pusbroliams: Broniui Galinaičiui, 
Sigitui Jankevičiui, Vladui Paliuliui, svainiams Vytautui ir 
Adomui Karaliams. 

Visiems nuoširdžiausiai dėkojame už gėles, šv. Mišių 
aukas ir taip gausiai pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu. 

Trūksta žodžių išreikšti padėkai iš toli atvykusiems drau
gams ir visiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už šir
dinga ir malonų patarnavimą. 

Pasiliekame nuliūdę: žmona Virginia, duktė Irena, 
sunūs Paulius, motina Uršulė, uošvė I r e n a Karalienė 
Vaitkienė ir visi giminės. 

f \ $ micllcind Fedcrcil 
• • • • ^ Savinas and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

» 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EEE 
ĮJLA1>CUS* 
UžNOER 

A.tA, 
VLADISLAVA KAMINSKIENĖ 

GRIŠKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. rugpj. 18 d., 6:30 vai. ryto, sulaukus 81 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Algimantas, marti 

Collen ir Vytautas; penki anūkai, trys proanūkai ir sesuo Jad
vyga Jurkūnienė su šeima Detroite. 

Kūnas pašarvotas šeštadieni, rugpjūčio 20 d. nuo 5 iki 9 
v.v. ir sekmadienį, rugpjūčio 21 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 22 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs , sesuo ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

A.tA. 
ZENONUI VALAVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną, va ikus ir v i sus 
artimuosius. 

Ksavera ir Bronius Jaučiai 

A.tA. 
Kun. ANTANUI KARDUI 

mirus, seseris MARYTĘ, P R A N U T E ir M A R C E L Ę , 
visus gimines i r a r t imuos ius , išs iskyrime l iūdinč ius , 
nuoširdžiai užjaučiame. 

LB Sunny Hills apylinkės valdyba 

A.tA. 
TEODORAI SERAPINIENEI 

mirus, buvę Telšių gimnazijos moksleiviai s k a u s m u 
dalinasi s u velionės vy ru I G N U SERAPINU, jo šei
mos nariais, a r t ima i s i a i s i r d rauga is . 

Buvę Telšių gimnazijos moksleiviai 

A.tA. 
KĘSTUČIUI URBUČIUI 

staiga ir ne t ikė t a i m i r u s , nuoširdžiai už jauč iame 
mielus ANTANINĄ ir PRANĄ U R B U Č I U S , žmoną 
su vaikais, sesute RŪTELE su še ima ir visus a r t imuo
sius. 

Edvardas ir Apolonija Žiaušiai 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15denų Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie. kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant | Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuot tvarkomos 
mūsų kelionės. ŠĮmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista o ..snizuoti 15 
dienų keliones i Lietuvą. Tokių grupių 1988 m turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame (domią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kel ionės Į Lietuvą: 
1 . Gegužis 24 d. 2. Biržel io 20 d . 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 matų 10 dienų keliones Į Lietuvą: 
1. Blrž«llo 14 d. 2 . Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugp jūč io 

16 d. Rugpjūčio 29 d . 6. Spalio 4 d. 
* 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American. Fmnair. Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilmuie. Maskvoje ir kituose Europos miestuose 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių (Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas Prašome paskubėti užsisakyti keliones 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 $. 
Western Ave., CMcago. III. 80643. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

SOFIJA BIKULČIENĖ ir 
A.tA. 

STASYS BIKULČIUS 
Mūsų mylimi Tėvai mirė 1988 m. Motina — vasario 1 d., 

Tėvas — liepos 5 d. Jie buvo palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse: Motina — vasario 4 d., Tėvas — liepos 9 d. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė mūsų Tėvams 
paskutini patarnavimą ir palydėjo juos j Amžinojo Poilsio 
vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Albertui Rutkauskui, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už velionių sielas ir palydėjo juos 
į kapines. 

Nuoširdus ačiū visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, pri
siuntė gėlių, pareiškė mums liūdesio valandose užuojautą 
žodžiu ir raštu. 

Esame dėkingi sol. A. Braziui už įspūdingą giedojimą ge
dulingų Mišių metu ir karstų nešėjams, velionių anūkams. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
neturime galimybės padėkoti atskirai. 

Esame dėkingi ir laidotuvių direktoriams Sally Butkus, 
tėvui ir sūnui Petkams už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

Bikulčių šeima 

K l u b o n a r i u i 

A.tA. 
ANTANUI BILITAVIČIUI 

m i r u s , s ū n u s , klubo nar į VYTAUTĄ, ANTANĄ, 
d u k r a s RITĄ, T E R E S Ę ir NASTUTE s u šeimomis 
nuoši rdžia i užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODKKNlSKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PKIKMIKSClLOSK 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
1605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 140 

P E T K U S 

M A R Q U E T T E F l N E R A L HOME 
TĖVAS IR ŠONUS 

2 5 3 3 VVest 71 St. . ( h i cago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 110 So. 5 0 t h Av.. C i ce ro 
T e l e f o n a s — H63-2108 

S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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

11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 



DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

{ „ D r a u g o " bal ių , kuris bus 
rugsėjo 25 d., sekmadienį , 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje,visą stalą jau paėmė Ona 
Gradinskienė, kuri kiekviene-

"riais metais talkina „Draugo" 
renginių komitetui balių su
rengti ir bilietus išplatinti. 

x A. a. inž. J u o z a s Matu
sevič ius buvo palaidotas po 
pamaldų Švč. M. Marijos Gi
mimo parapi jos bažnyčioje 
rugpjūčio 18 d. Jo kūnas buvo 
daugelio automobilių palydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines 
ir palaidotas prie savo anksčiau 
mirusios žmonos. Nuliūdime 
liko dvi dukterys, keturi anūkai 
ir daug giminių. 

x J a d v y g a D a m u š i e n ė pa
ėmė bilietus iš „Draugo" ren
ginių komiteto visam stalui į 
„Draugo" banketą, kuris bus 
rugsėjo 25 d., sekmadienį, Mar
tiniąue pokylių salėje. Stalą 
sudarė iš sau art imų žmonių. 

x Čes lovas K u d a b a Santa
ros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich., rugsėjo 
8-11 d. kalbės apie „Kultūros 
fondo dabartį ir ateitį". 

x A l e k s a n d r a s Merke l i s i r 
Kaz imieras J a n k ū n a s atsiun
tė Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui vertingų knygų, 
kurios bus įjungtos į biblioteką. 
Knygų rinkinius tvarko rašyt. 
Česlovas Grincevičius ir dr. Ro
bertas Vitas. 

x Inž. Vac lovas Maže ika , 
Park Ridge, 111., Oscar Kreme-
ris, La Grandge Park, 111., Jonas 
Rauba , J ama ica , N.Y. , A. 
Masiulis, East Hartford, Conn., 
Vaclovas Morkūnas, Islington, 
Ont . , Kanada , grąžino lai
mėjimų šakneles ir kiekvienas 
paaukojo po 15 dol. dienraščio 
stiprinimui. Labai dėkojame. 

x Dėmes io norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
r eg i s t ruo t i s pas A m e r i c a n 
T rave l Serv ice B u r e a u , 9727 
S. W e s t e r n Ave., Ch icago , IL 
60643, t e l . 312-238-9787. 

(sk.) 
x B a l t i c M o n u m e n t s , Inc . , 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476 2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

< 

x Sol . Violeta R a k a u s k a i -
t ė -Š t romienė „Draugo" balių 
je yra pakviesta dainuoti estra
dines dainas, kurios labiausiai 
t inka baliui. J i jau y r a pasi
žymėjusi savo da inav imu įvai
riuose kraštuose, išleidusi didelį 
pasisekimą turinčias plokšteles 
ir dainuoja savo dainas įvai
riomis kalbomis. Lietuviams 
at l ieka daugiausia l ietuviškas 
dainas. Jos pasiklausyti bus 
galima rugsėjo 25 d., sekma
dienį, „Draugo" renginių komi
teto rengiamam baliuje Mar-
tiniųue restorano pokylių salėje 
Evergreen Parke. 111. 

x Bal fo gegužinė s u viso
mis įvairenybėmis, valgiais ir 
baru bei laimėjimais y r a ren
giama Jaunimo centro salėje ir 
kieme rugpjūčio 28 d. Visi jau 
dabar iš anksto kviečiami, nes 
paremti vargšą yra paremti patį 
save ir savo tautą. 

x A l e k s a n d r a s P a k a l n i š 
kis , J r . , iš rytų yra a tvykęs į 
Chicagą pas savo tėvus ir kitus 
art imuosius. J is lanko t a proga 
savo draugus, nes Chicagoje yra 
ilgai gyvenęs. Taip pat j is lankė
si „Draugo" redakcijoje, kurio
je j is y r a Vyčių skyr iaus re 
daktor ius . 

x Ba lsuoto jų r eg i s t r ac i j a 
b u s v y k d o m a sekmadienį , 
rugpjūčio 28 d.. Ateitininkų 
namų sode Lemonte vyksian
čioje Lietuvių Respublikonų 
I l l i n o i s lygos m e t i n ė j e 
gegužinėje. Pradžia 12 vai. 
vidurdienyje. Visi Du Page 
apskrityje gyvenantieji lietuviai 
raginami šia galimybe pasinau
doti, o ta ip pat kviečiami sma
gia i pra le is t i s e k m a d i e n i o 
popietę gamtoje. 

x Aisč io poezija — ta i pir
masis Aisčio raštų tomas, kuris 

. jau spausdinamas. Knygą jau 
dabar galima užsisakyti už 15 
dol. išrašant čekį: Ateities Lite 
ra tūros Fondas ir s iunčiant jį 
tuo pačiu vardu, adresas 7215 
So. Sacramento Ave., Chicago, 
IL 60629. ALF nariai moka tik 
10 dol. 

(sk) 

x A l g i m a n t a s Č e k u o l i s , 
Lietuvos persitvarkymo sąjū 
džio iniciatyvinės grupės narys, 
rugpjūčio 26 d., penktadienį. 
7:30 v.v. Jaunimo centro mažo 
joje salėje dalyvaus diskusijose 
apie dabart inius įvykius Lie 
tuvoje. Bus rodomi video filmai 
iš dabar t in iu įvykių Lietuvoje, 
k u n i g ų šventinimą* ir kt. 
Rengia „Aki rač i a i " . 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki
t ės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Dėmes io! Norite pirkt i ar 
parduot i namus Cicero, Brigh-
ton Pa rke . Marųuette P a r k e ar 
visoje pietų Čikagos apylinkėje' 
Skambinkite: Dainai Skruody-
tei-Pakalniškicnei, Jonui Le-
v i e k u i . Aušrai Kr i šč iūna i -
tei-Padalino, Krist inai Epich. 
F i i s t R a t e Real E s t a t e , 4545 
W. M a r ų u e t U , tel . 767-2400. 
Mūsų įstaiga ima ttk 5 % ko
miso! Turime kompiuter ius . 
Nuosavybės į k a i n a v i m a s — 
vel tu i ! 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dvi« jų šeimų namus Chicagoje 
ir apyHnktM- S k a m b i n k i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u i , t.! 361-5950 rirba 
636-6169. 

(sk) 

x A k i n i a i s i u n t i m u i i Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Dėmes io tu r in t iems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
į Lietuvą. T a r p i n i n k a u j u ne
brangiai au tomobi l ių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
l ikimų s u t v a r k y m e . Siunčiu 
k a r g o , parūpinu v ideo , stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tel. (312) 430-4145. 
Kasydami praneškite savo tele
foną. R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. 
R o b e r t s Rd., H i c k o r y Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa 
saras ir kit iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti . 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. V/estern Ave., 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 3 . Te l . 
2389787. 

(sk) 

x Nau ja i a t i d a r o m a m lietu
viškam restoranui „Baltija", 
8100 Roberts Rd., Justice, IL, 
sav. Marius ir Arvydas Kielai, 
reikalingos padavėjos, indų plo
vėjas ir maisto „orderių" iš
davėja. Skambinti 458-1400 ar
b a 594-1220. 

(sk) 

x F. M a c k e v i č i u s iš Chica-
gos, 111., „Draugo" nuoširdus ir 
d ide l i s l i e t u v i š k o žodžio 
rėmėjas, pratęsė „Draugo" pre
numeratą vieneriems metams 
su 300 dol. auka . F. Macke
vičiui, mūsų garbės prenumera
toriui, už tokią realią paramą 
savai spaudai ta r iame nuoširdų 
ir didelį ačiū. 

x Kun . F . Kirei l is , Chicago, 
111., N. Pa ramskas , St. Peters-
burg Beach, Fla . , Gerardas 
J u š k ė n a s , Cleveland, Ohio, 
Eug. Liaugaudas, Parsippany, 
N.J. , grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. 

x L a i m a A l e k s a , Chicago, 
111., Jonas Siugždinis, Juozas 
Briedis, t a i p pat iš Chicagos, 
grąžindami laimėjimų šakneles 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x G i n t a r ė Kere l i s -Thaus , 
Lemont, 111., R. Genčius, India-
napolis, Ind., Felix Mikuckis, 
Davis, CaL, grąžindami laimė
jimų šakneles, pridėjo po 20 dol. 
aukų. F. Mikuckis dar palinkėjo 
„Draugo" darbuotojams ir geros 
sėkmės l ietuviškame spaudos 
darbe. Visiems nuoširdus ačiū 
už aukas ir linkėjimus. 

x Anton Kašubą , St. Peters-
burg , F la . , A. Marcher tas , 
Dovvners Grove, 111., Leonas 
Petronis, Dearborn Hts., Mich., 
Paul Mažinąs, Chicago, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas pridėjo po 12 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x R o m a s P ū k š t y s , Hickory 
Hills, 111., Magdalena Ligmal, 
Chicago, 111., John Wasili, Good 
Land, Fla., Sophie Bacevičius, 
Corona de l M a r , CaL, A. 
Aleksiejūnas, St. Petersburg 
Beach, Fla., Bronė Sinkus, San
t a Monica , C a L , grąžino 
laimėjimų šakneles su 12 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį , A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
B a r t o n , 4401 S. T a l m a n , Chi
cago , II. 60632. 

(sk) 

x D ė m e s i o V i d e o a p a r a t ų 
Sc / in inkai ! Galbūt esate pašte 
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie-

, tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
t i " — pritaikyti . Už labai priei
namą kainą IHF Productions 
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes greit ir t iksliai , naudoda
mi „statėof-the-art digital" apa
ratus . Kainoraštį galite gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
s k a m b i n d a m i 312-436-0038. 
Taip pat čia gal ima pirkti arba 
išnuomoti l ietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenkints visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Pet ras Berno
tas . I H F P R O D U C T I O N S , 
3015 W. 5 9 t h St., C h i c a g o , IL 
60629. 

(sk) 

x A m e r i c a n T r a v e l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skris t i iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke , k u r i s su t inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n Trave l 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., C h i c a g o , III. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

IŠ A RTI IR TOLI 

Sol. Violeta Rak 
dainas „Draugo" baliuje-

iromiene dainos jkaršt>je. Ji dainuos estradine? 

KUKUTIS, MIKRO 
BANGOS, LIETUVOJE 

Iš mokytojų studijų savaites (5) 

J U O Z A S M A S I L I O N I S 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 
d., vėl karš tas , kaip ir buvusios 
dienos. Jau pusė darbo atl ikta, 
j au pabaigos pradžia. Jei ligšiol 
iškentėjome, iškentėsi me ir ligi 
galo. J u k ir namie karšta . 
Viena didelė ponia atvažiavusi 
tuoj pasiteiravo, kur čia eoca 
cola su ledais, kur privati vonia 
ir panašiai. To mums čia nesu
radus, pakėlė sparnus ir ant ry
tojaus išskrido. Mes vargšai, 
nors ir be eoca colos, pasiliko
me... 

Dienos pirmininke pakvie
čiama Ona Jagėliene, Chicagos 
Marąuet te Parko ir Donelaičio 
lit. mokyklų mokytoja. Pirmąją 
paskaitą skaitė Stasė Peterso 
nienė, Pedagoginio instituto di
rektorė: „Marcelijaus Marti
naičio poezija — „Kukučio bala
dės". Ta i jaunosio-; kar tos poe
tas , žemaitis, labai vertinąs tar
mę. Tarmė — gyva kalba, rašto 
kalba y ra išmokta. Bemokant 
rašto kalbos, tarmė lyg mušte 
išmušama. Jis yra ir už tarminę, 
ir už rašto kalbą. Yra išleidęs 
keletą poezijos rinkinių, iš kar
to prabilo tikros poezijos kalba. 

x Vyresniųjų l ietuvių cent
r ą p a r e m t i vajus — popietė 
įvyks rugpjūčio 24 d., trečia
dienį, 3 vai. p.p. Vyresniųjų 
lietuvių centre, 2715 W. 71st St. 
Bus programa, muzika, maistas 
i r turt ingi laimėjimai. Kvie
čiame visus dalyvauti ir sma
giai praleisti laiką. 

(sk) 

x Ryto j visi kel iai v e d a į 
Lemon tą . 11 vai. r. Mišios De 
Andreis koplyčioj, o po pamaldų 
— 12 vai . visi skubam į Ateiti
ninkų namų gegužinę jų sode 
pietums, atgaivai ir kitoms pra
mogoms. Atei t ininkų namų 
taryba kviečia visus gražiam 
pabendravimui. 

(sk) 

x J o n a s Cinkus, PLJS Čika 
gos skyriaus pirmininkas, talki
namas Darbo Dienos savaitgalio 
šokių rengimo komiteto, kurį 
sudaro Tauras Bublys, Gaile 
Eidukaitė, Svajonė Kerelytė ir 
Edvardas Tuskenis , r u o š i a 
s m a g i u s š o k i u s ir kviečia 
lietuvišką jaunimą g raž i a i pa
silinksminti. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti a r parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
a r kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k R d . t 

Cicero , IL. Tel. 656-2233. Lstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V ik to ra s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. {vertina pali 
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendroves 
ir privatus asmenys. J e i g u mes 
nega l im parduot i : m e s gal im 
p a t y s nup i rk t i ! 

(sk.) 

Jo Kukučio baladėse fantazija 
{pinta į kunki t tų \viizdą, išsako 
žmogaus gyvenimą nuo gimimo 
ligi mirties. Nekal toje žodžio 
Lietuva, bet ji g\ va jo ponijoje, 
visokiausiais bu.iui.->. J is dėkoja 
tėvynei už da iba . nuovaigį, u i 
Nemuną, dėkoja kad rytais 
gyvas pabund i . 

Žemaičių Kukut i s ž inomas 
liaudyje kčiip žinomas Bivainių 
Driskis, kaip žinoma Raseinių 
Magdė. Tai lyg a i tvaras , kau
ka i . Mart inai t is Kukutį įpynė 
į realų asmenį, supinta pasaka 
ir realybe. 

J A VALSTYBĖSE 

— A. a . L e o n a r d a s Valiu
k a s , gyvenęs Los Angeles, buvo 
rastas negyvas savo kambaryje. 
Velionis yra gimęs Lietuvoje 
1920 m. lapkričio 3 d. Mokėsi 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Ameri
koje baigė magistro laipsniu Los 
Angeles, CaL, politinius moks
lus. Buvo visuomenininkas . 
Nuo jaunystės pr iklausė ateiti
ninkams, Amerikoje — Lietuvių 
tronto bičiuliams, vyčiams, res
publikonams. Pravedė nemažai 
rezoliucijų Lie tuvos re ika lu 
Amer ikos Kongre se . Dirbo 
mokyklų administracijoje. Gy
veno vienas, buvo nevedęs. Lai
dojamas rugpjūčio 22 d. iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios. 
Laidotuvėmis rūpinasi dr. Zig
mas Brinkis. Taip pat velionis 
rašė lietuviškoje spaudoje. 

jau kalbama apie elektromagne
tinių bangų taršą. Nuo dabar 
visur skleidžiamų visokios rū
šies bangų lauke apsisaugoti ne
įmanoma , o s t a t y t i t ok ius 
namus, pro kuriuos tos bangos 
nepraeitų, per brangu. 

Kadangi paskai ta buvo aktu
ali, žmonės rūpinasi savo svei
kata, t a i ir k lausimų pasipylė 
kaip iš gausybes rag>>. Patarė 
atokiau laikytis nuo spindulius 
skleidžiančių aparatų, ries spin
dulių ve ik la paga l nuotolį 
mažėja. 

Popiet Stase Vaišvilienė skai
t ė trečiąją d ienos paskaitą 
„Švietimas Lietuvoje .glasnost' 
dvasioje". Prelegentė pasisakė 
turint i daug giminių Lietuvoje 
ir pirmą kartą lankėsi 1969 m. 

Po paskaitos Mokytojų studijų savaitėje rimtai nusiteikė kun. J. Duoba, 
mokvt J. Ma.̂ iisuni.-. .studijų organizatorius, ir kun. P. Daugintis. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

Paskaitos gale į salę buvo pa 
šauktas Kukuti-* i()ua Lukienės, 
ir prelegentė su juo pasikalbėjo. 
Tai buvo gyvas ir įdomus mo 
mentas, atgaivint s klausytojus. 

Antrą paskaitą skai tė Vikto
r a s J a u t u k a s iš C h i c a g o s 
„Mikro spindulių į taka žmo 
gaus -veikatai ". Mikro bangos 
arba spinduliai yra a u k š t o 
dažnumo bangos. Jos skl inda . . . . • 
šviesos greKiu. Jos išrastos a r 
atra>to.-> d< vvniolikto šimtmečio 
pabaigoje. 'I ai radijo bangos, ra
daras, rentgenas ir kt. Žmonės, 
dirbą prie tokių bangų, pajus
davo tai galvos, tai k i tokius 
skausmus. Pradė ta ty r inė t i , 
daryti bandymus su pelėmis, 
kiek kurios bangos veikia žmo
gaus organizmą, ar pada ro 
laikiną ar i lgesnę žalą. Dabar 

Pirmieji lankymais i buvo visai 
privatūs, šeimyniniai . Vėliau 
teko lankytis vad. kultūrininkų 
grupėje. Pernai buvo profesinis 
apsilankymas, pakvietus vienai 
buv. A. Varnienės mokinei. 
Tada teko lankyt is Ped. in
st i tute ir muziejuje, kur yra 
daug eksponatų, vaizduojančių 
Lietuvos švietimo raidą. Muzie
jus rengia susitikimus, parodas. 
Buvo nuvežta ir Montessori pa
roda, kur ia buvo didelis susi
domėjimas ir kur i tęsėsi ilgai. 
Jaučiasi didelis susidomėjimas 
Montessori s istema, domisi lie
tuvių švietimu Amerikoje. Jų 
pedagogai, nors nemini Mon
tessori vardo, dažnai parašo 
visai montesoriškai . 

Vakarą praleidome lauke prie 
laužo. 

— Šiemet V a s a r i o 16 gim
naziją baigė t ik du abiturientai 
— Klaus Žulys ir Daiva Bartke-
vičiūtė-Meyer. Pirmasis prieš 
puspenktų metų atvažiavo į 
gimnaziją, nemokėdamas lietu
viškai, antroji atvažiavo prieš 4 
metus iš ok. Lietuvos, nemokė
dama vokiškai. Direktorius An
drius Šmitas pasveikino abitu
r i e n t u s ir pa l inkėjo siekti 
tolimesnio mokslo. Taip pat 
sveikino ir k i t i mokytojai. 

— Vasario 16 gimnazijos šo
kėjai, kuriems vadovauja Živilė 
Grodbergienė, ir dainininkai, 
kuriems vadovauja A. Paltinas, 
š iemet turėjo pas i rodymus 
Duesseldorfe, Lampertheime, 
Heddesheime, Heppenheime 
tautiniais šokiais, lietuviškomis 
ir vokiškomis dainomis. Dau
giausiai buvo kviesti Pabaltijo 
vokiečių, klaipėdiečių, Baltijos 
draugų ir kt. Tai garsino gim
naziją ir Lietuvą. 

— Atei t ininkai , g lobojami 
Mary tės Šmitienės, iš Vasario 
16 gimnazijos buvo nuvykę į 
Memmingeną pas kun. A. Bun-
gą. Ten vaišinosi, kalbėjosi, 
atl iko meninę programą, susi
pažino su Bavarija, dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias koncelebravo 
kun. A. Bunga, kun. J . Kidykas 
ir kun . P. Girčius. Ateitininkų 
įžodį davė Kristina Vygantaitė, 
Loreta Skučaitė ir Rita Sakutė. 
Programoje pasirodė Rita Rač
kauskaitė, Nida Černiauskaitė, 
Andrius Gedminas ir pirm. Vir
ginijus Jocys. 

ARGENTINOJE 

— Laikraš t is „ L a i k a s " rug
pjūčio numeriu paminėjo savo 
40 metų sukaktį. Paminėtas pir
masis redaktorius a.a. vysk. 
Pranas Brazys ir dabartiniai re
daktor ia i k u n . A u g u s t i n a s 
Steigvilas ir kun Antanas Lu-
bickas. Rašo: „Laikui bėgant, 
keitėsi laikraščio redaktoriai ir 
bendradarbiai, bet didžioji idėja, 
mesta pirmųjų „Laiko" kūrėjų, 
liko ta pati..." 

— A.a. Veronika Jurevič iū
tė Š i š l a u s k i e n ė , 83 metų 
amžiaus, staiga mirė liepos 23 
d. Berisse. Velionė buvo gimusi 
Valentų km., Kupreliškio par., 
Papilio vlsč., Biržų apskr. liū
desyje liko vyras Jurg is , mar
ti, anūkai ir giminės. Palaidota 
Berisso kapinėse. 

— A. a. M a g d a l e n a Skupai-
tė Lukšienė, 80 metų amžiaus, 
mirė liepos 29 d. Buvo kilusi iš 
Antašavo pa rap i jo s , Biržų 
apskr. Užaugino du sūnus — 
J u o z ą An taną (mi rus į ) i r 
Alfredą Joną. Palaidota Flores 
kapinėse Buenos Aires. Nuliū
dime liko sūnus Alfredas Jonas 
su šeima ir t ry s anūka i miru
siojo sūnaus. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka ta s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T d . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniai* ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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