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„LKB Kronika, Nr. 75 

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

Iš „Kronikos" archyvo 
Stebuklai Žagarėje 

Valdžios spaudžiamas vysku
pas pasiuntė į Žagarę Šiaulių 
dekaną kun. Tomkevičių. Rūsio 
durys iš bažnyčios buvo užmū
rytos, o langas apkaltas tan
kiomis grotomis. Bet antstolis 
Barauskis ir toliau nerimo. Vėl 
rašė skundus savo vyriausybei, 
kad rūsys likęs ne visiškai 
užmūrytas ir žmonės prie lan
gelio toliau meldžiasi. Tuomet 
valdžia įsakė kun. Tomkevičiui 
aklinai užmūryti rūsį. Taip 
rūsys liko visiškai tamsus ir be 
ventiliacijos. Barboros palaikai 
penkerius metus buvo užmūryti 
rūsyje. 

Atsirado drėgmė pačioje baž
nyčioje. Didysis altorius galėjo 
įgriūti. Pagaliau rūsio langas 
išvirto, galimas dalykas, pagei
daujant pačiai parapijai ir 
klebonui. Mat, žmonės įpratę 
savo Barborą matyti ir prie jos 
karsto melstis, negalėjo nurim
ti. 1897 m. pastebėta, kad baž
nyčios grindyse po didžiuoju 
altoriumi ir aplink jį darosi 
plyšiai, rūsio skliautų ply
tos, nevėdinamos nuo drėg
mės peršlapo ir suaižėjo. Ka
dangi ant skliautų stovėjo 
didysis altorius, atsirado pa
vojus įgriūti rūsio skliautams ir 

bažnyčios grindims. Nelaimei 
išvengti, klebonas raštu krei
pėsi į vyskupą, prašydamas 
gauti iš valdžios leidimą pada
ryti rūsio sienoje ventiliatorius 
ir sustiprinti rūsio skliautus. 
Leidimas remontui buvo gau
tas. Ir taip rūsys ta proga buvo 
atidarytas ir žmonėms prieina
mas. Barboros karstas netruk
domai buvo lankomas maldinin
kų ir nuolat garsėjo stebuklin
gais įvykiais. 

1937 m. Lietuvos visuomenę 
sukrėtė šiurpus įvykis Žagarėje. 
Vasario 20 d. naktį, nežinomi 
piktadariai įlindę pro langą į 
senosios Žagarės bažnyčios rūsį, 
išniekino Barboros palaikus. Iš
ėmę iš karsto sudraskė juos dali
mis ir išmėtė po miestelį. Rytą, 
paaiškėjus įvykiui, B. Umes-
tauskaitės palaikai buvo su
rinkti ir sudėti į karstą. Žmonių 
pasipiktinimas ir skausmas bu
vo didžiulis. 

1963 m. senoji Žagarės bažny
čia buvo uždaryta ir paversta 
sandėliu. Valdžia siekė panai
kinti ir Barboros kultą. Vieną 
naktį atsitiktinai pro bažnyčią 
ėjusi moteris pastebėjo aplink 
bažnyčią vaikštinėjančius vy
rus. (Bus daugiau) 

Maskva ginasi įtarimų Pakistane 
Jei buvęs sabotažas, jį vykdę patys 

pakistaniečiai 
Maskva. „Pravda" laikraštis 

griežtai paneigė vakariečių spė
liojimus, kad arba Afganistano 
komunsitinė valdžia arba Sov. 
Sąjunga tiesiog prikišusios 
nagus prie lėktuvo sprogimo, 
kuriame buvo užmuštas Pakis
tano prez. Zia su 29 kitais 
asmenimis. Aršiausiame lig šiol 
generolo Zia pasmerkime, 
„Pravda" kaltino patį gen. Zia 
ir JAV-es lėktuvo avarija, nes jų 
rėmimas afganų partizanų pa
daręs Pakistaną „terorizmo liz
du". 

Rugpjūčio 22 d., sovietų spau
dos agentūra Tass paskelbė ra
portą, kuriame nevardintas 
amerikietis cituojamas, kaip 
paneigiąs sabotažo teoriją: „Pa
sirodo vis daugiau parodymų, 
jog greičiausiai tai buvusi tik 
paprasta nelaimė ir ne pasekmė 
bombos sprogimo ar kokio kito 
sabotažo". 

Tuo tarpu pranešimai iš 
Islamabado Pakistane vis kelia 
sabotažo galimybę. Žinia, Sov. 
Sąjunga ir jų statytiniai Kabu
le gen. Zia laikė savo priešu dėl 
jo stipraus įsipareigojimo padėti 
Afganistano partizanams. Iš 
pradžių vakariečiams diplo
matams atrodė, kad generolo 
Zia mirtis leisianti pagerėti 
Pakistano santykiams su Sov. 
Sąjunga, bet šie augantys 
įtarimai tokias viltis panaikino. 

Sovietai meta kaltę kitur 

Sovietai tuo tarpu deda dide
les pastangas įtarimą dėl sabo
tažo šalinti nuo Afganistano, 
keliant kitas nelaimės teorijas, 
pvz. sprogimas įvykęs lėktuvui 
susidūrus su helikopteriu arba, 
kad bombą į lėktuvą padėjęs 
vienas daugelio pakistaniečių 
generolo Zia priešų. 

„Pravdoje" pasirodęs straips
nis buvo atspausdintas kaip at-

Nr. 165 

Streikai Lenkijoje plečiasi 
Streikuotojai izoliuojami ir areštuojami 

Streikuojantys angliakasiai klauso Mišių kasyklose Jastrzeble Lenkijoje. 

Prasidėjo Irano—Irako paliaubos 
Irane kyla neramumai dėl karo nutraukimo 

sakymas į „The Times of Lon-
don" laikraštyje pasirodžiusį ve
damąjį, kuriame įtarimas buvo 
metamas Afganistanui ir jo 
sovietiniams rėmėjams. Veda
majame buvo rašoma, jog nors 
gen. Zia ir turėjęs daug priešų, 
Afganistano slaptoji policija jau 
daug nužudymų buvo įvykdžiu
si Pakistane. 

„Jei bus įrodyta, kad sprogi
mas lėktuve buvo bombos išda
va, įtarimas turi stipriausiai 
kristi Afganistano komunis
tams ir jų KGB rėmėjams", rašė 
vedamais Londone. Gi „Pravda" 
pacitavusi šią ištrauką, bet 
išleisdama KGB užuominą, šį 
užmetimą pavadino „nesąmo
ne". 

Pakistane kaltinami Sovietai 

Generolo Zia sūnus gi tiki Jog 
jo tėvas buvo sovietų auka. 
Pakistanit čių pareigūnai mano, 
kad sprogimą suorganizavo 
Afganistano slaptoji policija, 
nors amerikiečiai nelaimės ty
rinėtojai tuo dar abejoja. 

Gen. Zia, nors ir aršus anti-
komunistas, prieš mirtį siekė 
pagerinti ryšius su Sov. 
Sąjunga, bijodamas, jog dėl jo 
politikos norint Pakistanui 
įtaisyti branduolinius ginklus, 
gali netekti JAV-ių draugystės, 
ypač, kai, sovietams pasitrau
kus iš Afganistano, JAV-ėms 
nebebus taip aktualu palaikyti 
gerus ryšius su Pakistanu. Tuo 
tikslu š.m. rugpjūčio mėnesio 
pradžioje jis buvo pasiuntęs į 
Maskvą savo užsienio ministerį 
Yaąub Chan tartis su Sov. 
Sąjungos užsienio ministeriu E. 
Ševardnadze. Grįžęs Chan 
atraportavo, jog Maskva 
užpykusi dėl Pakistano laužymo 
Genevos sutarimų, kuriuos 
pasirašė praėjusį balandžio 
mėn., kuriuose buvo nustatytas 

Karbala, I rakas . Maždaug 
milijonas musulmonų maldinin 
kų, tiek ši i tų, t iek suni, 
suvažiavo į pirmo šiito kankinio 
Hussein šventovę Karbalos 
mieste melstis, kad Genevoje 
ketvirtadienį prasidėsiančios 
derybos nebūtų nutrauktos dėl 
neramumų Irane. Irane kyla 
didelis nepasitenkinimas dėl 
nutraukimo aštuonerius metus 
užsitęsusio karo. Vienas vaka
riečių diplomatas pareiškė, jog 
karingųjų frakcija Irane 
galutinę taikos sutartį supran
ta kaip islamiškos revoliucijos 
pralaimėjimą ir dėl to spaudžia 
nesudarinėti jokių galutinių 
sutarčių. 

Dauguma stebėtojų Irake 
mano, kad derybos ne tik 
užsitęsiančios mėnesius, bet 
net galinčios nutrūkti, palie
kant karą neaiškiame stovyje, 
kuriame gali be galo tęstis in
cidentai pasienyje be jokios 
koordinuotos ofenzyvos. Tie 
patys stebėtojai sako, jog spren
dimas turi būti galutinis ir, kad 
deryboms negali būti statoma 
jokių sąlygų iš anksto. Derybos 
prasidės rugpjūčio 25 d. Genevo-

sovietų pasitraukimo iš Afganis
tano tvarkaraštis, dėl to, kad 
Pakistanas ginklais ir kita me
džiaga remia Afganistano par
tizanus. 

Sovietų grasinimai 

Gi po šių pasitarimų Tass 
pranešė, kad Ševardnadze per 
spėjęs min. Chan, jog Maskva ir 
Kabulas rasią priemones at 
sispirti augančiam Pakistano 
kišimuisi, nebent būtų sustab
dytas rezistentų rėmimas. Ir tai 
tik naujausi iš labai aiškių 
sovietinių grasinimų generolui 
Zia, norint palaužti jo ryžtą re
miant afganų rezistentus. 

Dabar pensijon pasitraukę.-
Pakistano geneiolas pasakoja, 
jog jau 1983 m. diplomatinio 
pasitarimo metu sovietų aukš 
tas pareigūnas jį pasikvietęs į 
šalį perspėjo, kad jei Pakistanas 
nenutrauksiąs ryšių su Afga 
nistano sukilėliais, ,,Mes jums 
duosime tuki^ pamoką, kurios 
jūs neužmiršite 150 metų" 

je. Šeštadienį prasidėjusios 
Jungtinių Tautų dalinių tikri
namos paliaubos priniadienį dar 
veikė. Ne viena puseiiepraneše 
apie jų pažeidimus. 

Irano opozicija gi kalba, jog 
Irane padažnėjusios egzekucijos 
ir vieši korimai rodo, kad 
priešinimasis viduje yra žymia: 
pakilęs nuo paliaubų paskelbi
mo. Teherano radijas praneša, 
jog kariamieji kooperavę su Ira
ko palaikomais mudžahidynais 
Irako pasienyje, padėjusiais Ira
kui užimti tris miestus. Tačiau 
islamišką valdžią nuversti 
norintieji mudžahidynai sako, 
kad egzekucijomis žudomieji 
visai nebuvę okupuotuose mies
tuose. 

Siame fronte konfrontacija 
vyksta tarp vidurinio kelio sie
kiančių musulmonų ir kraštu
tinių fundamentalistų musul
monų teokratinės valstybės 
šalininkų Teherane. 

Nafta vs Gamta 
Washingtonas. Trys gamtos 

apsaugos organizacijos apšaukė 
prez. Reagano politiką energijos 
resursų atžvilgiu „gamtos ap
saugos tragedija", šaukdamosi 
visai naujos strategijos, kurioje 
būtų labiau remiamasi atnauji 
namais energijos resursais, k.t. 
saulės, vėjo, hidroe'ektros ener
gija ir stengiamasi efektyviau 
eksploatuoti jau egzistuojančius 
naftos sluoksnius. 

Šiame raporte, kurį paruošė 
Sierra Club ir indursavo Friends 
of the Earth ir National 
Audubon Society. rašoma, jog 
JAV Vidaus sekretorius Donald 
Hodel neteisingai skelbiąs 
energijos nepriteklius tam, kad 
išreikalautų naujų naftos bei 
kūrenamų dujų laukų eksplo
atavimo leidimų Alaskos plo 
tuose bei pantai kritiškose 
< alifornijos bei Naujosios 
Anglijos pakrantėse. 

— Brazilijoje Kongresas nu
balsavo, kad prez Jose Sarney 
būtų dar 5 metu* prezidentu. 
Tuo .sprendimu pareiškė 
partenki n imą ekonomistai ir 
užsienio bankai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV Holokausto Paminklo 
Taryba liepos 29 d. pasirašė 
sutartį su Sov. Sąjunga, pagal 
kurią keli milijonai nacių ir 
sovietų dokumentai, apima 
kuone trečdalį visų esamų 
dokumentų apie Holokaustą, 
bus rodomi ir vakariečiams 
mokslininkams. Pagal šią 
sutartį JAV tyrinėtojai doku
mentus mikrofilmuos. Teisin
gumo departamento darbuoto
jas pareiškė, jog jie daug padėsią 
buvusių nacių suieškojime. 

— Didelis žemės drebėjimas 
įvyko šiaurinėje Indijoje ir 
rytiniame Nepale, užmušdamas 
bent 900 žmonių ir sugriau
damas 25,000 namų. Žemės 
drebėjimas, Richterio skalėje 
įregistruodamas 6.7, įvyko 
paryčiais, Himalajų kalnų papė
dėje. 

— Washingtone, kaip prane
ša AP žinių agentūra, 108 
amerikiečių kongresmenai tebe
laukia atsakymo iš Sovietų 
Sąjungos Žmogaus teisių komi
sijos pirmininko Feodoro 
Burlatskio Maskvoje į jų 
pasiustą laišką, kad būtų išleis
tas į laisvę Gintautas Iešman
tas. Jis buvo suimtas ir nuteis
tas už savo tautinius įsitiki
nimus, rašymą spaudoje ir net 
už savo kūrybą. Glasnost laikais 
jam tuojau pat turėtų būti leista 
laisvai sugrįžti į Lietuvą. Šio 
prašymo pasiuntimui vadovavo 
kongresmenai Edward Feighan 
iš Ohio ir John Miller iš 
VVashingtono. 

— Kanados vyriausybė susi
tarė su Čekoslovakijos vyriausy
be, jog jos teisininkai galės 
rinkti žinias pačioje Čekoslo
vakijoje apie įtariamuosius karo 
meto nacių nusikaltėlius, kad 
tas žinias galėtų panaudoti 
Kanados teismuose, praneša 
žydų laikraštis , ,Sentinel". 
Kanada jau turi panašius susi
tarimus su Sovietų Sąjunga, 
Olandija ir Izraeliu. 

— Izraelio ambasadorius Wa-
shingtone Moshe Arad paneigė 
pranešimus, kad kitas agentas, 
šalia Jonathan Pollard, šnipi
nėms Amerikoje Izraelio nau
dai. Teisingumo departamentas 
toliau vtda tyrimus. 

Varšuva . Praėjusią savaitę 
Lenkijos anglies kasyklose 
prasidėjęs streikas, reikalau
jantis didesnių algų ir Soli-
darnošč unijos legalizavimo, 
išsiplėtė ne tik į Szczecino uos
tą, bet ir į Gdansko. Rugpjūčio 
22-ros vėlyvą vakarą vidaus 
min is te r i s gen. Czeslaw 
Kiszczak paskelbė tokias griež
tas priemones kontroliuoti 
neramumus, kokių nėra buvę 
nuo karinio stovio paskelbimo 
1981 m. norint sutriuškinti Soli-
darnošč. Speciali riaušių 
kontrolės policija užplūdo 
autobusų ir tramvajų stotis 
Szczecine, suiminėdama strei
kuojančius vairuotojus. 

Pe r s i tva rkymas tik 
pablogino ekonomiją 

Šie streikai yra dalis au
gančio valdžia nepasitenkinimo, 
kuris pradėjo reikštis š.m. 
balandžio ir gegužės mėn. 
vykusiais streikais. Nors anų 
streikų pagrindinis dėmesys 
buvo ekonominis, matant, jog 
paskelbus ekonominį persi
tvarkymą, siekiant sumažinti 
Lenkijos 39 bilijonų dol. užsie
nio skolą ir 60% metinę inflia
ciją, valdžia leido aukštai 
iškilti kainoms, nepakeliant al-
gū-

Dabar Lenkijoje vykstantieji 
ang l i akas ių s t re ika i pra
sidėjo ekonominiu pagrindu, 
tarp daugelio kitų reformų 
reikalaujant ir didesnių algų 
angliakasiams ir Solidarnošč 
legalizavimo, bet virto politi
niais, virš visko reikalaujant 
Solidarnošč unijos legalizavimo. 
Norė ta ta r t i s , ne streikuoti 

Lech Walesa, Solidarnošč uni
jos steigėjas, ir elektrikas Gdan
sko Lenino laivų statybos įmo
nėje, praėjusią savaitę siūlėsi 
atšaukti savo grasinimą įsi
jungti į angliakasių streiką, jei 
valdžios pareigūnai ištesėsią 
savo kvietimą šnekėtis su 
streikuojančiais darbininkais. 
Valdžia tačiau per TV žinias 
sekmadienio vakarą tik pra
nešė, kad streikuotojai okupavę 
Szczecino uostą ir neįleidžia 
darbuotojų sumažinti uostui 
daromą žalą. Apie Solidarnošč 
ir Walesos pasiūlymą tartis dėl 
streikų užbaigimo neminėjo nė 
žodžio. 

Tada Walesa , nors nėra 
angliakasių streiko organi
zatorius, kaip žadėjo, išvedė ir 
Gdansko darbininkus į streiką. 
Tačiau sekmadienį, kalbėdamas 
keliems tūkstantiems Gdansko 
Lenino laivų statybos įmonės 
darbininkų, susirinkusių savo 
parapijos Šv. Brygydos bažny
čios kieme, pasakė: „Streikais 
neištrauksime Lenkijos iš bėdų. > 

— Washington Post praneša, 
jog Amerikos naujasis bom
bonešis Stealth kainuoja 450 
mil. dol. kiekvienas. 8 metus 
buvo slaptai dirbama prie šio 
lėktuvo. Jo išbandymai yra 
pavykę gerai ir pirmasis viešas 
skr id imas bus daromas šį 
rudenį. B-2 gali skristi greičiau 
už garsą ir pakilti į aukštį 
50,000 pėdų,ir nusileisti žemyn 
iki kelių šimtų pėdų. 

— Londone Britanijos žinių 
agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjungos branduolinis satelitas 
Cosmos 1900, pradėjęs keione 
erdvėje gruodžio mėnesį, yra 
nebesukontroliuojamas, nors 
sunku pasakyti,kada jis įeis į 
Žemės atmosferą ir sudegs. 

... Mes turime kovoti už 
reformas. ... Turime kovoti už 
Solidarumą — nėra kito kelio". 
Vienas streiko organizatorių pa
reiškė: ,,Mes turime tik vieną 
reikalavimą: Solidarnošč. Visi 
žino, kad be Solidarnošč negali 
būti ekonominio pagerėjimo". 

Prie streikų prisidėjus ir So
lidarnošč, vienas jų vadas 
Zbigniew Bujak dabar yra 
namų arešte ir du jo pavaduo
tojai buvo suimti. Streikai jau 
apima ir didžiąsias plieno lie
jyklas bei mašinerijos fabrikus 
vakarinėje ir pietrytinėje Lenki
jos dalyje. 

Valdžia kaltina streikuotojus 
Kalbėdamas per televiziją, 

gen. Kiszczak pranešė, kad 
policija atitversianti vietas, kur 
streikuojama ir didinsianti 
veiklą prieš streikuotojus. 
„Vystantis situacijai, imsimės 
reikalingų priemonių. . . . Ne
leiskime Lenkijai pavirsti chuli
ganizmo ir anarchijos kraštu". 
Užsimindamas karo stovio 
paskelbimą 1981 m. streikuose, 
jis pareiškė, kad „savivaldės ir 
anarchijos šmėkla vėl gimsta". 

Tvarkantis su streikuotojais 
bus imamasi tokių priemonių: 
Daugiau policijos bus siunčiama 
į streikuojančius fabrikus. Strei
kų vietos bus atitvertos, kad 
nestreikuotojai negalėtų prie 
streikuojančių prieiti, matyt, 
kad Solidarnošč vadovai nepri
sijungtų prie streikuotojų. Bus 
paskelbta „curfew", draudžiant 
žmonėms vaikščioti po gatves, 
kur tai bus reikalinga. Teismuo
se bus veikiama pagreitintais 
procesais, ir bus leidžiama areš
tuoti čia pat, vietoj skyrus 
pinigines pabaudas. 

Gen. Kiszczak savo kalboje pa
reiškė, kad streikų iššaukti 
įvykiai „aštriai pažeidžia tau
tinio susipratimo kelią ir kli
matą. . . . ir net gali padaryti jį 
neįmanomu. . . . Norint tęsti 
dialogą, reikia baigti nelegalius 
išsišokimus, ypač nelegalius 
streikus, nes jie įveda jėgos bei 
spaudimo elementą į mūsų poli
tinį ir socialinį gyvenimą". 

Minėdamas streiko sukeltus 
ekonominius sunkumus, pasa
kė, kad Sczczecino uosto 
uždarymas privertė prekinius 
laivus plaukti į Rytų Vokietijos 
uostus; kad 11 anglių kasyklų 
ir 9 kitos įmonės yra užsida
riusios dėl streikų. Jis pasakė, 
jog angliakasių streikai gali 
privesti prie situacijos, kur gali 
būti kraujo praliejimo, iškel
damas, jog maždaug 6,000 
streikuotojų, kas yra apie 1% 
visų angliakasių, trukdo dirbti 
75,000 darbininkams. 

Žadėdamas, kad nebus grįž
tama j 1980 m., kada prasidėjo 
Solidarnošč. pažadėjo taip pat, 
kad nebus grįžtama ir į 1981 m., 
kada karo stovis buvo paskelb
tas, stengiantis sutriuškinti dar 
ir šiandien nelegalią Solidar
nošč. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 24 d.: Šv Baltrą 

miejus, šv. Michalina. Mykole, 
Jaunutis, Viešvilas, Rasuolė. 

Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liudvi
kas, šv. Patricija, Mangailas, 
Mangailė, Gailius, Liudytė. 

ORAS 

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:39. 
Temperatūra trečiadienį 80 

laipsnių. 
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SEPTINTOJI TAUTINĖ 
STOVYKLA 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Nors daugelis lietuvių or
ganizacijų mėgsta stovyklauti ir 
lankyti stovyklas, tačiau mažai 
kuri iš jų gali pasidžiaugti 
daugiau, kaip septyniasdešim
ties metų stovyklavimo istorija. 
Lietuvių Skautų sąjunga šiais 
metais rengia jau septintąją 
tautinę stovyklą, kuri kiek
vieną dešimtmetį lyg ir apvai
nikuoja skautų veiklą. 

Tautinė stovykla prasidėjo 
rugpjūčio 14-tą, sekmadienį. 
Kensington, Ohio, maždaug 
šimtą mylių į pietus nuo Cle-
velando, šios valstijos rytinėje 
dalyje. Gaila, kad į stovyklą 
atvažiuoti galiu tik ketvirta
dienį. Kelias smagus automobilį 
vairuoti. Puikūs vaizdai. Kal
vos, kalvelės, jaukūs miesteliai 
ir miestai. Mintyse atsimenu 
kelione į savo pirmąją tautinę 
stovyklą, t a i iš H a n a u į 
Mittenvvaldą Alpėse 1948 me
tais . Tuomet kelis š imtus 
kilometrų traukinys važiavo ne 
tik ištisą dieną, bet ir naktį. 
Susijaudinusios nemiegojome, 
nes tautinė stovykla atrodė 
vienkartinis gyvenime nuo
tykis, o Alpių kalnų taip pat ne
buvome matę, todėl ir visi nepa
togumai neturėjo jokios reikš
mės. Taipjau lemta, kad tai ne
buvo vienkartinė išeivijos 
skautų tautinė stovykla: 1958 
metais įvyko sekanti, netoli 
Detroito, Highland Park Pon-
tiac, Michigane; 1968 m. 
„Rako" stovyklavietėje Custer, 
Michigane; 1978 metais dvie
juose kontinentuose: Australi
joje, netoli Melbourno ir Paxton, 
Massachusets. 

Atvykus į stovyklą maloniai 
nustebau, kad šiais jubiliejiniais 
1988 metais stovyklautojų nėra 
nei kiek mažiau nei 1958 metais 
Highland parko stovykloje. Ket
virtadienį jau buvo arti 800 sto
vyklautojų, o savaitgalį tikrai 
susirinks daugiau tūkstančio. 
Panašus skaičius buvo ir 1978 
metais Paxtone. Aišku, šis fak
tas džiugina mūsų visuomenę, 
kuri nuolatos nuogąstauja, jog 
jaunimas lietuviškąja veikla 
nesidomi. 

Septintoji tautinė stovykla sa
vo pagrindine tema pasirinko 
tėvų kraštą — Lietuva. Lyg 
Vilniaus kalvose įsikūrė trys 
pagrindinės stovyklos: Brolijos, 

Seserijos ir Akademinio skautų 
sąjūdžio. Jau daugelį metų Lie
tuvių Skautų sąjunga vysto 
veiklą per tris atskiras šakas; 
pagal šį susiskirstymą ir sto
vyklauja. Atstumai nuo vienos 
stovyklos iki kitos nemaži, taigi, 
visus aplankyti ir sekti jųjų 
užsiėmimus neįmanoma. Kiek
vienoje vyksta programos skau
tiškomis ir tautinėmis temomis, 
o ir bendrų užsiėmimų bei pra
mogų netrūksta. Palapinę pasi
statau akademikų pastovyklėje 
ir išskubu į , ,viduramžių 
puotą", kuri suruošta bendroje 
vėliavų aikštėje (kiekviena 
stovykla turi savo atskiras). 
Vaizdas gražus, nes susėdame 
kalnelyje, stiebai papuošti seno
vės vėliavomis. Toliau — ežeras, 
miškas, virš kurio mūsų puotą 
stebi mėnulis, vis daugiau ir 
daugiau besislėpdamas už debe
simis tirštėjančio dangaus. Tiek 
daug pažįstamų, retai su
tinkamų brangių draugų, ne 
vien iš JAV, bet net ir iš tolimo
sios Australijos. Norėtųsi bėgti 
sveikintis, tačiau prie laužo rim
tis. Paaiškėja puotos tikslas: 
kunigaikštytės Sofijos, Vy
tauto dukros, vestuvės. Už jau
navedžių stalo sėdi ne tik 
jaunieji, bet ir pats didysis kuni
gaikštis Vytautas. Dainuoja 
vaidilutės, jaunuosius links
mina skautai su savo pasi
rodymais, atvyksta „baudžiau
ninkai". Sunku tikėti, kad Vy
tau to l a ika i s tokių buvo. 
Vyresnieji atleidžiame už is
torijos sumaišymą, nes viskas 
pagrįsta gera valia ir jaunatviš
kais pokštais. Vėliau menėje 
(stovyklos valgykloje) vyksta 
ves tuvin ia i šokiai . Menė 
papuošta istorinėmis vėlia
vomis, labai gražiai suprojek
tuotomis ir paruoštomis. 

Jaunimui besilinksminant už
puola lietus, šią vasarą kažkur 
pradingęs, o stovykloje lyja jau 
antrą kartą. Savaitės pradžioje 
buvo gana stipri audra, išgąs
dinusi pačius jauniausius. Siau
tėjo nemenkas vėjas. Lyja ištisą 
naktį . Pami r šus uždaryti 
pa lap inės langus, randu 
vandens ne tik ant grindų, bet 
ir sušlapusius daiktus. Gerai, 
kad šiltos naktys ir stiprus nuo
vargis. 

Penktadienio rytą praleidžiu 

akademikų stovykloje. Šiai 
dienai jie pasirinko įdomią 
temą: pavergtų tautų diena. 
Detroito skyrius paruošė visų 
pavergtų tautų vėliavėles (dau
giau negu trisdešimt). Susta
tytos prie stovyklos kryžiaus 
priminė mums kiek daug 
pasaulyje yra pavergtų žmonių. 
Galvoju, jog mes iš tikrųjų 
mažai žinome apie savo tautos 
nelaimės draugus. Dienos min
čiai pritaikyta paskaita. Skau
tas vytis fil. Romas Buivydas iš 
Bostono kalba apie šiuolaikinę 
propagandą iš psichologinės 
pusės tiek mūsų gyvenamų 
kraštų tiek sovietinėje spaudoje. 
Jis išryškina faktą, kad spauda 
visuose kraštuose yra kontro
liuojama, nors šiame krašte ta 
kontrolė nėra lengvai paste
bima, nes pats kontroliavimo 
būdas yra labai skirtingas nuo 
diktatūrinės sistemos. Kyla la
bai daug klausimų ir diskusijų. 
Prieita išvados, jog amerikie
tiška ir kitų laisvų kraštų spau
da pataikauja visuomenei ir jau 
vien dėl šios priežasties kai ku
riuos svarbius faktus nutyli, jei 
tie faktai jų nedomina. Mes, 
lietuviai, nesuprantame lais
vųjų kraštų spaudos psichologi
jos, dažnai nesugebame jiems 
prisistatyti taip, kad į mus 
reaguotų. Vėliau dienoje apie 
pavergtųjų tautų padėtį aka
demikams kalba vyr. skautė 
Asta Banionytė-Connors iš Wa-
shingtono, D.C. Gaila, neturiu 
progos jos paskaitos išgirsti, iš
skubu į vyresniųjų skaučių užsi
ėmimą. Norisi pamatyti ką daro 
visų stovyklų jaunimas, tuomet 
galėčiau, nors suglaustai, apie 
juos parašyti. 

Vyresniosioms skautėms 
kalba psichologė dr. Aldona 
Grinienė iš Pittsburgo. Tema: 
„Kas aš esu, kas yra svarbiau
sia mano gyvenime, kokios 
mano vertybės?" Klausiama 
daug klausimų, į kuriuos sesės 
atsako pačios sau ir mažuose ra
teliuose. Diskusijos vyksta lygi
nant save su vyrais. Mergaitės 

giliai jaučia vyrų dominaciją 
vien tik dėl fakto, kad jie yra 
fiziniai stipresni. Jos nori būti 
pilnateisėmis savo profesijose, 
vystyti Dievo duotus talentus, 
tačiau neatsisako ir nebijo 
atsakomybės šeimoje. Ryšiuose 
su kitais žmonėmis jos taip pat 
nori būti lygiateisės. Pastebi, 
jog labai svarbu būti drauge 
savo vyrui ir savo vaikams. Būti 
berniukais jos nenori, bet 
„noriu už save galvoti ir pagal 
savo protą elgtis". Buvo labai 
įdomu, kai mergaitės pasisakė, 
jog lietuviai tarp mergaičių ir 
berniukų ypatingo skirtumo 
neišryškina, nors retkarčiais 
vyrauja dvigubas standartas: 
vyro pasiekimai gyvenime yra 
svarbesni nei moters. Jau
nesnioji karta daugiau tikisi iš 
savo gyvenimo, galvoja pasi
rinkti savo vaidmenis. Vyres
niojo amžiaus sesės, kartu 
šiame pašnekesyje dalyva
vusios, pasisakė, kad vyrų ir 
moterų išgyvenimai yra 
panašūs, labai svarbus tarpu
savy susitarimas. Mergaitei 
tėvo rolė nulemia jos gyvenime 
ryšį sju kitais vyrais. Baigiant 
sesė Grinienė pastebėjo, kad 

KERNAVIETĖS 
DŽIAUGIASI 

„Kernavės" tunto sesės, o 
ypač tunto kūrėjos džiaugiasi, 
kad jų tuntas gyvuoja jau tris
dešimt metų, pasižymėdamas 
našia skautiška veikla ir sesių 
entuziazmu skautavimui. Tris
dešimto gimtadienio proga 
kernavietės rengia šaunų pokylį 
spalio 1 d. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus puošnioje 
„Gintaro" salėje. Visos kerna
vietės, jų šeimos, tunto draugai 
ir rėmėjai kviečiami dalyvauti 
šioje džiaugsmo šventėje. Infor
macijai ir rezervacijai kreipki
tės tel. 422^288, arba 523-9162. 

„moteris turi save gerbti , 
tuomet ir pasaulis ją gerbs. Lie
tuvė moteris turėjo daug pa
garbos sau ir tai gavo iš savojo 
krašto". Gi skautų organiza
cijoje moteris visuomet buvo 
lygiateisė ir svarbi. 

Pasibaigus vyresniųjų skau
čių pašnekesiui, išskubu į lanką 
už stovyklos, kurioje iš Connec-
ticut atvykę amerikiečiai gilve-
listai paruošė šešias stotis, pa
vadintas kunigaikščio Min
daugo taku. Čia reikia atlikti 
praktiškus uždavinius, pavyz
džiui: apie medį surišti piemenų 
mazgą, suteikt i pagalbą 
nelaimėje ir kt. Uždaviniai 
paprasti, tačiau reikalaujantys 
greitos orientacijos ir skilties 
susitarimo. Šiems uždaviniams 
pasibaigus, paklausiu vadovus, 
kaip jiems patiko dirbti su mūsų 
jaunimu. Jie pastebi, kad lietu
vaitės mergaitės gerai orien
tuojasi ir skubiais atvejais pro
blemas greitai sprendžia. Tai 
lyg ir patvirtina, jog skautų 
organizacijoje sesės turi gali
mybę daryti viską, ką daro bro
l iai . Kadangi amerikiečių 
skautų tarpe berniukai dirba vi
sai atskirai nuo mergaičių, tai 
jiems mūsų nuolatinis bendra
vimas yra naujiena. „Sudaro 
labai gerą įspūdį", pastebėjo. 

Teko pasikalbėti su keletu va
dovų ir pasiteirauti koks yra 
jaunimo elgesys. Iki šiol gavau 
tik teigiamus atsakymus, nes 
stovykla gerai organizuota, ne
trūksta reikiamo skaičiaus atsa
kingų vadovų, kurie nebijojau-

VASAROS ŽAIDIMO RATELIO 
STOVYKLA 

Sesės saliutuoja j a u n . skaučiv 
Freudenberga i te i . 

įžodį duodanč ioms k i e v e l a n d i š k ė m s Degesyte i . T a r a š k a i t e i i r 
N u o t r V . B a c e v i č i a u s 

Vėlyvą pavasarį, prieš pabai
giant veiklos metų darbą. 
Chicagos giliukų ir liepsnelių 
vadovė sesė Vida Milavickienė 
paklausė mamyčių, ar jos pagei
dauja, kad jų vaikučiai daly
vautų III liepsnelių ir giliukų 
stovykloje. Atsakymas buvo 
entuziastingas „Taip!" Visos 
nutarė savo mažuosius skautu
kus pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais atvežti 
stovyklėlėn, kuri vyko liepos 
11-22 dienų laikotarpyje pas se
sę Rasą Narbutaitienę. 

Sesė Vida paruošė programą 
ir net konkursą, kad stovyklėlė 
būtų mažiesiems patraukli ir 
naudinga. Sesės Vida ir Rasa 
nesitikėjo permainingo oro. 
Šiltom ir saulėtom dienom 
mankštinomės, dainavom, žai
dėme ir rankdarbius darėme 
lauke. Lyjant, sesė Rasa stovyk
lautojus priėmė į savo namus, 
kur darėm mankštą, dainavom 
ir lentos žaidimus žaidėm. Sesė 
Vida sugalvojo labai įdomius 
rankdarbius, kaip — vėjo ko
jines, gėles, burlaivius ir kt. 
Sesė Rasa visus vaišino: mamas 
— kava, o stovyklautojus — 
saulės virta arbata. Po darbo 
atsigaivindavome pietumis ir 
laistytuvo nuošliauža. 

Stovykloje dalyvavo: lieps
nelės — Nyka Aukštuolytė, 
Audra Bielskutė, Sabrina 
Čėsaitė, Rasa Milo, Eglė Mila
vickaitė, Ana Montelongo, Aura 
Platakytė ir Julytė Vallee; 
giliukai - Danius Andriušis, 
Justinas Andriušis, Linas Mila-
vickas, Tomas Milo, Aidas Nar-
butaitis, Darius Narbutaitis, 
Darius Radvila, Andrius Sula, 
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nimą sudrausminti, pamokyti ir 
gero elgesio reikalauti. Atrodo, 
kad ir jaunimui geras elgesys 
svarbu. Matosi nemažai jaunų 
vadovų, labai nuoširdžiai besi
stengiančių atlikti svo pareigas. 
Gal paskutinieji įvykiai Lie
tuvoje iš naujo įprasmino mūsų 
veiklą. Pajutome savo darbo 
prasmingumą. Kartu stovyk
lauja neseniai iš Lietuvos atvy
kęs rezistentas ir poetas dr. 
Algirdas Statkevičius. 

Petras Vaznelis, Vytas Vaz-
nelis, Erikas Vižinas ir Tomas 
Vižinas. 

Konkurso dalyviai kasdien tu
rėjo punktualiai susirinkti, 
mokėti dainų žodžius, suvalgy
ti pietus, papasakoti ir parodyti 
vieną iš savo asmeniškų žaislų 
ir sudėti galvosūkį. Buvo sma
gu, kad kiekvieną dieną reikėjo 
kaip nors ypatingai pasirodyti, 
pvz.: su saulės akiniais, juokin
gai apsirengus, marškinėliais 
su užrašais ir t.t. Stovyklos kon
kurso laimėtojos — Sabrina Čė
saitė ir Eglė Milavickaitė. Ne
buvo apviltas nei vienas stovyk
lautojas, nes sesė Vida visus ap
dovanojo už jų gražų 
dalyvavimą. 

Visi stovyklautojai gražiai 
elgėsi, tvarkingai palikdavo 
stovyklavietę ir patenkint i 
važiuodavo namo. 

Paskutinę dieną visi stovyk
lautojai ir jų mamytės pajuto 
liūdesį, kad kitą savaitę jau ne
bereikės važiuoti kartu stovyk
lauti. Visi ratu atsistoję atsi
sveikinome: „Iki pasimatymo 
rudenį!" 

Pirmoji naujų veiklos metų 
giliukų ir liepsnelių sueiga 
įvyks rugsėjo 24 d., Jaunimo 
centro Posėdžių kambaryje. 
Sueigos vyks du kartus per 
mėnesį, šeštadieniais, nuo 10:00 
iki 11:30 vai. ryto. Sueigas pra
ves šiame darbe jau penkti me
tai vadovė s.t.n. Vida Milavic
kienė. Nauji nariai kviečiami 
registruotis iki rugsėjo 20 d. pas 
vadovę Vidą, tel. 254-7473. Pri
imami visi skautauti norintieji 
ikimokyklinio amžiaus lietuvių 
kilmės berniukai ir mergaitės. 

Sesė Gražina Vižinienė 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LiGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 2 4 6 0 0 6 7 ; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski 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 te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr., ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 591h St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus 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. Mlchlgen Ave., Sulte 324 Ir 
5635 8 . Pulaski 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. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

Ketv 9-12 Penkt. 2-7 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

0r. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 myha i 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 71st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Souttmest Highway 
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 tel. 776-2880, rez. 448 5545 | 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585 7755 



Svarbi pabaltiečių 

KONFERENCIJA 
LONDONE 

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
ma reikštis naujas gyvybinis 
julsas, masinės demonstracijos, 
•eikalaujant tikro persi
tvarkymo ir laisvės, plečia savo 
veiklą nauji disidentų junginiai, 
stipriu balsu ima šaukti pogrin
džio spauda, jau pradėdama 
rodytis ir žymiai viešiau. 
Jaučiamas epochinis subruz
dimas, kurio išeivija negali 
praleisti su šaltu neveiklumu. 

Išeivijoje turime du pagrindi
nius pabaltiečių junginius: 
Jungtini Pabaltiečių Amerikie
čių komitetą Washingtone ir 
Pabaltiečių santalką taip pat 
VVashingtone. Jungtinį Pabal
tiečių Amerikiečių komitetą (su
trumpintai JBANC) sudaro 
Amerikos Estų Tautinė Taryba, 
Amerikos Latvių Sąjunga ir 
Amerikos Lietuvių Taryba. Šis 
junginys apima Amerikoje gy
venančius pabaltiečius, ypač pa
laikydamas ryšius su JAV 
kongresmanais, senatoriais, 
valdžios žmonėmis. Pasiekia žy
mių laimėjimų, ginant disiden
tus, keliant Lietuvos žmonių tei
ses ir laisvę. Apie trečdalis A-
merikos Lietuvių Tarybos biu
džeto išeina to Jungtinių Pabal
tiečių komiteto darbo paramai. 

Pabaltiečių santalka yra dau
giau globalinio pobūdžio. Ją 
sudaro Pasaulio Estų Taryba, 
Laisvųjų Pasaulio Latvių Fede
racija ir Vyriausias Lietuvos 
Iš laisvinimo Komitetas — 
Vlikas. Čia daugiau pasaulinio 
masto junginys, apimantis viso 
pasaulio pabaltiečius. 

* 

Jausdama, kad dabar Pabal
tijo tautos pergyvena ypatingą 
momentą, kad ten besivystan-
tieji sąjūdžiai ir išryškinamieji 
s iekimai reikalingi viso 
pasaulio pabaltiečių paramos, 
Pabaitiečių santalka šaukia 
įvairių kraštų pabaltiečių or
ganizacijų ir jų atstovų konfe
renciją Londone. Ją organizuoja 
Pabaltiečių santalką suda
rančių atskirų tautybių pirmi
ninkai — estų L. Savi, latvių dr. 
L. Lukas ir lietuvių — dr. K. 
Bobelis. Jis dabar yra Pasaulio 
Pabaltiečių santalkos vicepirmi
ninkas ir Vliko pirmininkas. 

Konferencija bus rugsėjo 9-10 
d. Londone D. Britanijoje latvių 
namuose, vadinamuose Ro\v-
fant, kur yra posėdžių salės ir 
kambariai keturioms dešimtims 
atstovų apgyvendinti. Latvių 
namai yra apie 15 minučių nuo 
Garvvick aerodromo. Iš kiekvie
nos tautybės kviečiama po 20 
asmenų, iš viso — 60. Čia pa
rinkti kalbėtojai iškels pabal-
tieciams svarbius dabarties 
klausimus ir, davus kiekvienam 
jų 10 minučių referuoti, bus tuo 
klausimu diskusijos, svars
tymai. Posėdžiams vadovaus tos 
santalkos, kuri vadinama Baltic 
World CounciLpirmininkas L. 
Savi, bet kiekvienas klausimo 
referentas vadovaus tuo klau
simu vykstančioms diskusijoms. 

Diskusijoms numatyti šie 
klausimai: Pabaltiečių san
talkos struktūra ir siekimai. Re
feruos L. Savi. Pabaltiečių 
veikla laisvame pasaulyje — re
ferentas L. Lukas. Pabaltiečių 
pastangos ryšium su įvykiais 
tėvynėse — referentas A. Kli-
maitis. Pabaltiečių ateities veik
la — referentas A. Piirisild. Bus 
svarstomi pabaltiečių veiklos 
ryšiai su užsienio vyriausy
bėmis, su kitomis pabaltiečių or
ganizacijomis, su Pabaltijy besi
reiškiančiais sąjūdžiais ir išva
dos ryšium su ten iškylančiais 
reiškiniais. 

Šiuos visus klausimus ap
svarsčius, bus priimti nuta
rimai, kaip turi būti vykdomas 
laisvojo pasaulio estų, latvių, 
lietuvių bendras veikimas nau
jose aplinkybėse. Kadangi ten 
pat latvių namuose bus galimy
bė ir maitintis, tai konferencija 
galės normaliau laikytis pro
gramos ir negaišti ilgoms per
traukoms. Į šią konferenciją 
vyksta Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis ir siunčia savo atstovą 
Amerikos Lietuvių Taryba. 

Pabaltiečių pasitarimai Lon
done tai dar ne viskas. Nuspręs
ta tęsti seminarą, simpoziumą 
dar ir Vakarų Vokietijos sos
tinėje Bonnoje rugsėjo 13 d., kur 
tą praves Pabaltiečių santalkos 
Europos biuras. Čia pakviesti 
trys žymūs specialistai, Vakarų 
Europos mokslininkai, kalbė
tojai, kurie nagrinės Pabaltijo 
valstybių likimą ryšium su 
artėjančia Hitlerio-Stalino susi
tarimo 50 m. sukaktimi, kuri 
bus 1989 m. Paskaitos bus išryš
kinant šio Maskvos ir Hitlerio 
susitarimo reikšmę tarptau
tinės teisės, istorijos ir žmogaus 
teisių šviesoje. Čia numatytos 
ne pabaltiečių diskusijos tais 
klausimais, o spaudos, radijo, 
televizijos atstovų informa
vimas. Tai bus lyg konferencija 
su komunikacijos priemonių 
atstovais. Čia dalyvaus 
Pasaulio lietuvių, latvių ir estų 
centrinių organizacijų pirmi
ninkai, bet visiems Londono 
konferencijos dalyviams bus at
viros durys. 

šaulyje" ir, pagal dr. Čeginską, pastebėta, kad 19 a. pabaigoje 

Dalis 35-tosios Europos lietuviškų studijų savaitės dalyvių. Nuotr. R. Kubiliūtės 

35-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

Lietuviams, latviams ir es
tams laisvajame pasaulyje 
reikia plėsti bendradarbiavimą, 
palaikyti savo tarpe glaudžius 
ryšius ir jautriai atsiliepti į nau
jus įvykius pavergtose Pabaltijo 
valstybėse, derinant savo veiklą 
ir tiesiant naujus, vieningus 
planus, kurių reikalauja naujos 
aplinkybės ir iškylantieji nauji 
klausimai. Pabaltijo valstybės 
gražiai bendradarbiavo 
nepriklausomybės la ika is , 
dabar darniai veikia Pavergtų 
Tautų komitetuose. Reikia tą 
bendradarbiavimą plėsti ir 
gilinti. 

Pabaltijo valstybės turi savo 
biurą Europoje ir šio biuro orga
nizuojamas studijinis semina
ras, ypač sukviečiant radijo, 
spaudos ir televizijos atstovus, 
yra reikšmingas. Dar neturime 
tikrų žinių, kiek lietuvių daly
vaus Londono konferencijoje ir 
Bonnos seminare, bet reikia 
tikėtis, kad iš Amerikos ir iš Eu
ropos susidarys reikiamas skai
čius, ypač organizuojant tą se
minarą Bonnoje, lietuviai turi 
labai svarbų vaidmenį. Girdėti, 
kad po tos konferencijos Lon
done ir po seminaro Bonnoje 
Vliko pirmininkas dr. K. Bo
belis dar pasuks ir į Strassbur-
gą, susitikti su vadovaujančiais 
Europos parlamento asmeni
mis, kas irgi turi nemažos reikš
mės. Europoje yra valstybių, 
kurios tai nori atgauti kai 
kurias savo prarastas teritorijas 
ar užinteresuotos ieškoti būdų 
skaldyti Sovietų imperiją, iš 
kurios jaučiama grėsmė, todėl 
palaikymas Lietuvos, Latvijos, 
Estijos nepriklausomybės 
siekimų labai sklandžiai su
tampa ir su jų interesais ir dėl 
to tie kraštai darosi nuoširdūs 
pabaltiečių reikalavimų 
rėmėjai, su kuriais reikia 
palaikyti artimus ryšius. 

Juoz . P r . 

Vasario 16 gimnazija iš tik
rųjų yra svarbus lietuviško 
gyvenimo centras Europoje. 
1988 m. liepos 31-rugpjūčio 7 d. 
jau septintą sykį Europos lietu
viai rinkosi jos patalpose Euro
pos lietuviškųjų studijų 
savaitei. 35-oji studijų savaitė 
sutraukė maždaug 130 lan
kytojų (maždaug 90, kurie ten 
gimnazijoje nakvojo, kiti gyvena 
kaimynystėje ir karts nuo kar
to lankėsi) paskaitose ir pan. 
Dalyvavo Europos lietuviai, 
kurie dažnai dalyvauja šiuose 
kasmetiniuose suvažiavimuose 
— kai kuriuos galima vadinti 
„senais ateiviais", kitus prieš 
porą metų pasitraukusius į Va
karus galima vadinti „naujai
siais ateiviais". Dalyvavo sve
čiai atvykę iš Š. Amerikos. 
Dalyvavo lietuviško Suvalkų 

: trikampio — Punsko lietuviai, 
kurie tuo metu viešėjo Vak. 
Vokietijoje. Šiemet taip pat 
dalyvavo maždaug tuzinas iš 
Lietuvos atvykusiųjų, kurie tuo 
metu lankėsi V. Vokietijoje. Jų 
tarpe buvo dainininkas ir 
kapelos vadovas Vytautas 
Kernagis, kuris.studijų dienų 
dalyviams atliko programą. Su
važiavusieji sudarė įdomią 
mišrainę lietuvių — skirtingos 
galvosenos ir gyvenvietės, skir
tingi amžiai ir pan. (Vienų dis
kusijų metu iškilo net tema. kad 
ir moterys yra žmonės. Tad 
buvo ir įvairių žmonių). 

35-ajai Europos lietuviškųjų 

dalyviai. Visi turėjo progos 
apžiūrėti gimnazijos patalpas, 
aplinką, artimą miestelį ir pan. 
Seniai Huettenfelde nebuvusieji 
galėjo pasigrožėti, kiek mieste
lis paaugęs, sumodernėjęs (kai 
kurie sako, kad tai lietuvių ir 
gimnazijos dėka). 

Sekmadienį vakare susipaži
nimo vakaras. Alina Grinienė 
registracijos metu ar iš praeities 
pažinojo dalyvius ir paeiliui pri
statė beveik visus, kviesdama 

R. KUB1LIUTE 

studijų savaitei vadovavo dr. K. 
J. Čeginskas, K. Ivinskis ir E. 
Juodvalkė. Organizacinę komi
siją sudarė: T. Bartusevičius, A. 
Grinienė, R. Šreifeldaitė. Buvo 
tiesiog malonumas stebėti, kaip 
gražiai šie asmenys bendradar
biavo, nebijojo darbo, bet (tikim) 
turėjo progos ir pasidžiaugti 
savo darbo vaisiais. 

Studijų savaitės programa 
buvo gana pilna. Kas rytą kun. juos atsistoti. Ji net tarė keletą 
J. Juraitis iš Šveicarijos at- žodžių apibūdindama tuos 
našavo šv. Mišias, išskyrus šeš
tadienį, kai vyskupas Antanas 
Deksnys atnašavo šv. Mišias. Po 
pusryčių vyko pirmoji paskaita. 
Po pietų keturias dienas vyko 
koks nors suvažiavimas: Lie
tuvos Fronto bičiulių, Vokietijos 
ateitininkų, Baltų draugijos ir 
Europos LB pirmininkų. Viena 
diena buvo paskirta grupinėms 
ekskursi'' ms (kitaip dalyviai 
pasiskir ė mažomis grupėmis 
t umpoms ekskursijoms), ir 
vieną dieną po pietų oficialiai 
nebuvo nustatytos programos. 
Prieš vakarienę dažnai kita pa
skaita ar simpoziumas, o po 
vakarienės dar viena paskaita 
ar kita kokia nors programa. 
Kiekviena diena kuo nors 
išsiskyrė. 

Sekmadienis, liepos 31 d. 

asmenis! Pvz., vienas tai to ir to 
krašto LB pirmininkas, kita 
studijuoja tą ir tą ir pan. 

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d. 

Pirmadienį . per 35-ųjų 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės atidarymą dr. K. J. 
Čeginskas padarė Studijų 
savaičių apžvalgą. Dalyviams 
buvo primenama, kad Studijų 
savaičių dalyviai jau septintą 
kartą renkasi Vasario 16 gim
nazijos patalpose (paskutinį 
kartą 1973 m.). Tylos minutėlė 
buvo skir iama pr is imint i 
Studijų dienose dalyvavusius, 
bet praėjusiais metais šią žemę 
palikusius kun. A. Bernatonį ir 
IJKaplaną. Studijų dienų min
tis originaliai buvo išspausdinta 
Jono Griniaus, Zenono Ivinskio 
ir Antano Maceinos. Temos nuo 

Šeštadienį ir sekmadienį pra- tų ankstyvųjų dienų sukasi apie 
dėjo suplaukti studijų savaitės temą „Lietuva tėvynėje ir pa-

kultūra nepripažįsta sienų — 
žvelgia į išeiviją ir tėvynę. 

Vincas Bartusevičius iš Vak. 
Vokietijos skai tė paskaitą 
„Pabėgėliai ar tremtiniai: lie
tuviai DP Vokietijoje". V. Bar
tusevičius teigė, kad nėra 
memuarinės literatūros pertek
liaus. Pabėgėliai iš Lietuvos 
prarado savo kraštą, savo gy
venamo krašto globą, o UNRRA 
ir kiti darbuotojai tai ne visi 
suprato. Pabėgėlius galima sus
k i r s ty t i į įvair ias grupes: 
nugalėti pabėgėliai, laukiantys 
pabėgėliai ir kovojantys pabė
gėliai. 

Po pietų vieni iškylavo, kiti 
lankėsi Europos Lietuvių Fron
to bičiulių konferencijoje. Po 
vakarienės Artūras Hermanas 
iš Vak. Vokietijos skaitė pa
skai tą „Prūsijos l ietuviai ' ; 
vietiniai ar ateiviai". A. Her
manas buvo sudaręs savo šalti
nių išsamią bibliografiją. Jis ap
žvelgė lietuvių kalbos ribas, ko
lonizacijos klausimą ir pan. 
Paskaita ypač sudomino Vokie
tijos lietuvius, kurie save skaito 
prūsų kilmės. 

Ant rad ien is , rugpjūčio 2 d. 

Ryte dr. Ilona Maziliauskienė 
iš Kanados skaitė paskaitą 
„Moteris ir gyvenimas Lietuvos 
proz in inkų kūryboje" . J i 
apžvelgė keturis charakterius iš 
dabartinių Lietuvos rašytojų 
apysakų ir romanų. Romualdo 
Granausko Monika Kairienė at
kreipta į praeitį. Vidmantės Ja-
sukaitytės Kristina iliustruoja, 
kad ne visos moterys gali būti 
kūrybingos, bet visos gali pasi
rinkti save. Broniaus Radzevi
čiaus Stella yra herojaus sukur
tas charakteris. Jovitos Kab-
l i au ska i t ė s Anelė įkūnija 
inerciją. I. Mazil iauskienė 
iškėlė įdomių klausimų, kodėl 
rašytojai vis vaizduoja charak
terius (ypač moteris) sėdinčius 
tamsoj ar prieblandoj. Pagal L 
Maziliauskienę, visos keturios 
moterys lieka kitų charakterių 
nesuprastos. Diskusijos po šios 
paskaitos buvo ypač gyvos. 

Po pietų vieni iškylavo, o Vo
kietijos ateitininkai ir svečiai 
rinkosi savo kasmetiniam suva
žiavimui. Vėliau jx> vakarienės 
dr. Kajetonas Čeginskas iš 
Vak. Vokietijos skaitė paskaitą 
„Septintasis kryžius: pojubi-
liejiniai svarstymai". Jis iškėlė 
įdomių pastabų apie Lietuvos 
krikščionybės septintąjį amžių. 
Lietuvybės išlaikymo naštą 
tradiciniai lietuviai dėjo ant 
krikščionybės, o iš tikrųjų 
krikščionybė neturėtų būti prie
monė kam nors. Tačiau buvo 

Lietuvos Bažnyčia iš la ikė 
Lietuvos kultūrą, o dabar kiek
vienas susipratęs lietuvis turėtų 
jausti pareigą padėti Bažnyčiai. 

Diskusijų metu buvo paminė
tos įvairios girdėtos žinios, kad 
Kauno kunigų seminarijoje bus 
priimamas didesnis skaičius se
minaristų. Religinis pasiprie
šinimas Lietuvoje nė kiek 
nesumažėjo, nors išeivijos ir 
Lietuvos gyventojų dėmesys 
atrodo nukreiptas į Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio veiklą. 
Kardinolas V. Sladkevičius 
neva yra kam nors pareiškęs, 
kad jo manymu 40-50% Lietu
vos klierikų neturi jokio dva
sinio pašaukimo. Diskusijos 
baigtos K. Čeginsko teigimu, 
kad krikštas nėra vienkartinis 
įvykis, bet individualus, besi
kartojantis įvykis. 

Trečiadienis, rugpjūčio 3 d. 

Rytą Vincas Natkevičius iš 
Vak. Vokietijos skaitė paskaitą 
„Maceinos lyrika", V. Natkevi
čius apibūdino Antano Macei-
nos-Jasmanto slapyvardžiu pa
sirašytus eilėraščius. Maceina 
(Jasmantas) įžvelgė individo 
kelionę per gyvenimą, gyveni
mo neaiškumo, individo buities 
ir kitas temas. Maceinos ei
lėraščių nedaug ir diskusijų 
metu iškilo faktas, kad jis rašė 
slapyvardžiu (Mamos mergau
tinė pavardė), nes tais laikais ei
lėraščių rašymas nebuvo „rim
tas" užsiėmimas filosofui. 

Po pietų vyko bendros išvykos. 
Viena grupelė nuvyko į Wormsą 
apžiūrėti bažnyčias ir labai seną 
sinagogą. Kita grupė vyko 
Neckaro upės ekskursija nuo 
Heidelbergo ligi Neckarstei-
nach, kur vyko 1956 m. Europos 
lietuviškų studijų savaitė! Išky
lautojai stebėjosi pilių gausumu 
vienoj vietoj. 

Vakare Alfonsas Krivickas iš 
Vak. Vokietijos skaitė paskaitą 
„Prof. Pauliaus Galaunės įnašas 
Lietuvos meno istorijai". A. Kri
vickas apibūdino šį lietuviško 
kultūrinio gyvenimo kroniki
ninką, kuris parašė daugiau, 
kaip 500 straipsnių ir km-io 
šimto metų gimtadienį švęsti 
teks 1990 metais. P. Galaunės 
teigimu, tautos muziejus 
neturėtų rūpėti valdžiai, o 
tautai, nes valdžia keičiasi. 

(Bus daugiau) 

Didžiausias pasaulyje yra tas 
žmogus, kuris kovoja su savo 
likimo negerovėmis; bet yra dar 
didesnis už tą, būtent, tasai, 
kur i s atsiskubina tokiam 
padėti. Goldsmith 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 

VINCAS ŠALČIŪNAS 

Daryk tik tai, 
neturėsi gailėtis. 

ko ateityje 

P\taaoraf( 
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Labai įdomūs yra bazilikos požemiai, kuriuose ryš

kiai matomi originaliosios Konstantino bazilikos pama
tai ir kiti likučiai. Kripta su šv. Petro palaikais yra 
ypatingai auksu ir marmuru išpuošta. Daug yra ir kitų 
kriptų, nišų ir antkapių, kur yra palaidoti popiežiai, 
yra ir specialiems reikalams įrengtų koplyčių, kaip lie
tuvių kankinių — Aušros Vartų koplyčia. Kad apsau
gojus nuo vandalų, jos įėjimas užtvertas geležine tvo
rele, tai tik pro jos virbus galėjau pasigrožėti puikiu 
Aušros Vartų Marijos paveikslu, Rūpintojėliu ir kitais 
dail. V. K. Jonyno sukurtais lietuviškais simboliais. 

Kai sužinojau, kad yra leidžiama įkopti į bazilikos 
kupolo viršų, pasidaviau tokiai pagundai ir aš. Liftas 
užkelia ant bazilikos stogo, o tada reikia lipti siaurais, 
suktais laiptais, esančiais po kupolo kiautu. Kol 
pasiekiau viršų, priskaičiau 314 laiptų pakopų. Tai 
daug! Bet kelio atgal nėra, nes iš apačios aukštyn 
stumiasi nenutrūkstama grandinė kitų smalsuolių. Nei 
sustosi, nei prasilenksi! Tie,kurie nepasitiki savo jė
gomis ar sveikata, geriau tepasilieka žemai! 

Bet koks atpildas viršų pasiekusiam! Tau po kojų 
atsiskleidžia ne tik Vatikano valstybė, bet ir visa 
Roma. Koks vaizdas! Vaikščiojant reiktų daug pa
vargti, norint pamatyti popiežių rūmus, Vatikano 
muziejus ir garsiuosius Vatikano sodus, kuriuose 
viskas taip gražiai tvarkoma, karpoma, prižiūrima. Net 
ir į daržovių daržą, atrodo, dangus palankiau žvelgia. 

Lietuvšika patarlė n e ^ u ' k i t u < ' u ž Vatikano sienų. O tos sienos storos. 
Kas nuo baimės bėga, tas į 

duobę puola 

aukštos, plytinės ir dar su sargybų bokšteliais, kuriuose 
kadaise budėdavę kariai, saugoje popiežių nuo 
netikėtumų. 

Viena tokia siena sujungia Vatikaną su masyvine 
Sant'Angelo tvirtove, kurioje popiežiui Grigaliui VII 
teko pasislėpti nuo įsibrovusių germanų. Iš čia, lyg iš 
lėktuvo matau beveik visą Romą, dumbliną Tiberį (Te-
vere) ir Šv. Petro aikštę visoj jos didybėj. Būdamas 
žemai mačiau ne visą jos grožį, kuris iš šio taško atsi
skleidžia, lyg žiedas. Išjos, tiesiai į Angelo pilį veda 
plati, puošni Susitarimo (Conciliazione) alėja, kurią pa
statė Mussolinis 1929 m., sudaręs su popiežium konkor
datą. Dešiniau nuo aikštės baltuoja audiencijų salės 
išlenktas stogas. Į kairę nuo aikštės raudonuoja 
apaštališkieji popiežiaus rūmai ir Vatikano muziejai. 
Beje, žemyn nusileidžiama visai kitais laiptais. 

Vatikano muziejuose 

Kai vieną dieną mūsų ekskursijos dauguma išvyko 
į Capri salą, aš ir dar keli nuvažiavom susipažinti su 
garsiaisiais Vatikano muziejais. Kadangi įėjimas 
kaštuoja 7000 lyrų, tai spūsties nebuvo. Greit paste
bėjau milžinišką šių muziejų apimtį ir supratau, kad 
reikėtų daug laiko juos pakenčiamai apžiūrėti. Dėlto 
nutariau daugiau atidos skirti Sikstinos koplyčiai, o 
kitur tenkintis tik bendru vaizdu, kiek ilgiau susto
jant prie pačių įdomiausių eksponatų. 

Kaip pats pavadinimas sako, taip nėra vienas, bet 
eilė atskirų muziejų, kurių kiekvienas tur i savo 
specifinę paskirtį: antikinis etruskų, senovės egiptiečių, 
klasikinių skulptūrų, paveikslų, krikščioniško meno, 
modernaus meno ir kitokie muziejai. Be to, yra visa 
eilė galerijų ir šiaip meniškai dekoruotų patalpų, 
kurios muziejais nelaikomos, bet maža kuo nuo jų ski
riasi. Tokie yra Vatikano biblioteka, gobelenų galeri
ja, žemėlapių galerija, Borgia kambariai, Raffaelio 

kambariai, popiežių koplyčios ir Sikstinos koplyčia. 
Ne šimtai, o tūkstančiai eksponatų yra išstatyti 

Vatikano muziejuose. Sakoma, kad bendras muziejų 
ekspozicijos ilgis siekia 4.5 mylios! Neskaitant atskirų 
eksponatų, visos muziejų sienos ir lubos taip gausiai 
menu išpuoštos, kad ir jas galima laikyti eksponatais. 
Tokioj meno gausybėj pasinėręs lankytojas žavisi ne 
tiek pavieniais eksponatais, kiek visos jį supančios 
aplinkos grožiu, lygiai kaip patekęs į girią gėrisi ne 
pavienių medžių, o visos girios žavumu. 

Kas svarbiausia, kad šiuose muziejuose susiduri su 
garsiųjų kūrėjų vardais ir jų kūriniais, apie kuriuos 
esi girdėjęs mokykloje» ar kitur. Čia tiesiogiai 
susipažįsti su žiloj senovėj klestėjusiom kultūrom, apie 
kurias kadaise esi skaitęs istorijos vadovėliuose. Visa 
tai lankytoją domina ir glosto jo širdį spalvų, linijų ir 
formų deriniai ir nukelia jo mintis į istorijos gelmes, 
kai jis apžiūri senovės tautų sarkofagus, mumijas, 
vazas, didvyrių statulas arba kai mato tokius kūrinius, 
kaip Belvederio Apoloną iš 3 amž. pr. Kristų ar Laoko-
no grupės skulptūrą — 1 amž. pr. Kr. 

Kur tik ėjau ir į ką žiūrėjau, viskas paliko nuos
tabius įspūdžius. Štai senoviški žemėlapiai atvaizduoja 
pasaulio raidą nuo priešistorinių laikų iki dabartinės 
Italijos. Didžiuliai gobelenai taip tobulai išausti, kad 
sunku juos atskirti nuo paveikslų. Mozaikos, freskos 
ir tapyba atskleidžia ne tik religinius, bet ir istorinius 
įvykius ir vaizduoja jų asmenybes. Tai kūriniai 
garsiųjų meno genijų, kaip Raffaelio, Fra Angelico, 
Giotto, da Vincio, Rubenso, Michelangelo ir daugybės 
kitų. Dėlto negali atsigėrėti jų darbų kompozicija, 
technika ir spalvingumu. Nors ir labai gražiai išdeko-
ruotos muziejų ir galerijų patalpos, jas visas toli 
pralenkia paveikslais ir freskomis turtinga Sikstinos 
koplyčia. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
LITUANISTINE MOKYKLA 

Bostono aukštesnioji lituanis
tinė mokykla naujus mokslo 
metus pradės rugsėjo 10 d. Blue 
Hills Regionai Technical High 
School Cantone. Mokyklai 
toliau vadovaus Daiva Matulio-
nytė-de Sa Pereira, o mokytojais 
bus Jūra tė Aukštikalnienė, 
Aldona Dabrilienė, Maja Gož
ta utaitė. Jūratė Lalienė. Marius 
Navickas, Liuda Senutienė. Mo
kyklai dar trūksta vieno moky
tojo ar mokytojos. Kandidatai 
prašomi kreiptis į mokyklos 
vedėją arba j tėvų komitetą, 
kurj šiemet sudaro: pirmininkas 
— Gintas Banaitis, vicepirmi
ninkė — Laima Kiliulienė, sek
retorė — A. Navickienė, budin
čiųjų vadovė — Judita Huston, 
iždininkas — Alvydas Kazakai-
tis. Tautinių šokių šokėjų 
grupei mokykloje vadovaus Ge
diminas Ivaška ir R. Mickūnie-
nė. padėjėjos — L. Subatienė ir 
V. Veitienė. Programos koor
dinatorės pareigas eis Aldona 
Lingertaitienė. 

Visi Bostono ir apylinkės lie
tuviai, turintieji mokyklinio 
amžiaus vaikus, raginami at
vežti juos j l i tuanis t inę 
mokyklą, vienintelę Bostone ir 
jo apylinkėse veikiančią lietu
viško mokymo ir auklėjimo 
ištaigą. 

Metinis mokyklos banketas 
numatomas lapkričio 26 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
treči< aukšto salėie. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Bostono ir apylinkės lietu-
\ iams Tautos šventės minėjimą 
ruošia LB-nės Bostono apylin
kės valdyba. Minėjimas bus 
dviejų dalių, kurių pirmoji vyks 
rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Ten pagrindiniu kalbė
to; u bus Viktoras Nakas, Lietu
vių Informacijos centro 
direktorius iš Washingtono, 
D.C. Bus rodoma ir Juozo Bružo 
paruošta vaizdajuostė iš liepos 
9-sios didžiųjų demonstracijų 
Vingio parke okupuotos Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Po pro
gramos bus laisvi pašnekesiai 
prie užkandžių, kavutės ir įvai
riu Ljorimų. 

Antroji minėjimo dalis vyks 
rugsėjo 11 d., sekmadieny 10:15 
vai. ryto Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvą, organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis. 

LIETUVIŠKU FILMŲ 
VAKARAS 

So. Boston Lietuvių Piliečių ri
jos valdyba ruošia lietuviškų 
filmų vakarą, rugsėjo 17 d., 
šeštadienį, 6:30 vai.vakaro d-jos 
namo trečio aukšto salėje. 
Vakaro programą sudarys fil
mai iš liepos 9 d. Vingio parke 
Vilniuje įvykuksios demonstra
cijos ir VIII Tautinių šokių šven
tės Hamiltone, Kanadoje. Po 
programos bus užkandžiai, atsi
gaivinimas gėrimais, pašneke
siai. 

AKTUALIOS 
PROGRAMOS 

„Laisvės Varpas" tebetobuli
na ir plečia savo laidas, steng
damasis apimti visas lietuviško
jo gyvenmo apraiškas vietoje, 
visoje išeivijoje ir Lietuvoje. 
Taip rugpjūčio 7 d. laidoje per
duota kardinolo Vincento Slad
kevičiaus gili ir įdomi kalba, 
rugpjūčio 14 d. laidoje Lietuvos 
Vyčių garbės narė, buvusi cen
tro valdybos pirmininkė Loreta 
Stukienė plačiai papasakojo 

apie įvykusį 75-rių metų veiklos 
jubiliejinį seimą VVashingtone, 
D.C.; pateiktas prof. Vytauto 
Skuodžio pasisakymas apie 
reikalą išryškinti Molotovo-Rib-
bentropo pasirašytą paktą, ku
riuo užgniaužta Lietuvos laisvė; 
supažindinta su okupuotos 
Lietuvos atsišaukimu, ragi
nančiu rugpjūčio 23 d. rengti 
demonstracijas, reikalaujant at
šaukti ir pasmerkti tą aktą, at
statyti išplėštą Lietuvai laisvę; 
informacija apie Bostono ir apy
linkės lietuvių pasiruošimą 
demonstracijai City Hali aikš
tėje, Bostone. Tokios programos 
savo turiniu ir apipavidalinimu 
išeina toli už lokalinių ribų. Jo
mis plačiai informuojami 
klausytojai, kas, kur ir kaip 
vyksta lietuviškame gyvenime. 

DAIL. VYTAS SAKALAS 

Vatikano soduos Iš kairės: kard. A. Casaroli. I. Bubliene ir prel. L. Tulaba. 

TARPUSAVIO 
BENDRAVIMAS 

Sarajeve, Jugoslavijoje, lie
pos 15 buvo išleistas tarpkon-
fesinio žurnalo ,.Drauge" pir
masis numeris. Žurnalą, kuris 
pasirodys du kartus metuose, 
pradėjo leisti katalikų, sta
čiatikių ir musulmonų religinės 

bendruomenės Sarajeve tarpu
savio bendradarbiavimui plėsti. 
Daug vietos bus skiriama šių 
trijų religinių bendruomenių 
socialinės veiklos apžvalgai. 
Jugoslavijoje iš bendro 22 
milijonų gyventojų skaičiaus, 
stačiatikių yra apie 10 milijonų, 
katalikų apie septyni, o mu
sulmonų apie trys milijonai. 

S V. RASTAS 1,884 
KALBOMIS 

Nuo to laiko, kai 16-ojo šimt
mečio viduryje Gutenbergas 
Mainze pirmą kartą 
atspausdino Bibliją, Šventasis 
Raštas iki šiai dienai buvo 
išverstas ir atspausdintas 1,884 
kalbomis. Tai pranešė Stut-
tgarte, Federacinėje Vokietijoje, 
veikiantis vadinamasis ..Bibli
jos Centras", besirūpinantis 
Šventojo rašto platinimu krikš
čioniškame pasaulyje. Centras 
atkreipė dėmesį, kad vien pra
ėjusiais meta is Naujasis 
testamentas buvo išverstas į 38 
retas kalbas. Centro specialistai 
yra nustatę, kad pasaulyje, 
neįskaitant tarmių, yra iš viso 
6,760 kalbų iš kurių 2,790 
tebėra vartojamos. 

CLASSIFIED GUIDE 

Žmonijai turi reikšmės ne 
daugybė pamokančių žodžių, o 
vertingieji darbai. Kuo daugiau 
kalbama, o mažiau daroma, tuo 
blogiau. 

Seume 

Dail. Vytas Sakalas vis pla
čiau reiškiasi amerikiečių dai
lininkų tarpe. Šiuo metu jis 
dalyvauja grupinėje 28 daili
ninkų darbų parodoje, vyks
tančioje Institute of Contempo-
rary Art, 955 Boylston St., Bos
tone. Į tą parodą jis pakliuvo 
atrankos keliu daugiau negu 
400 dailininkų. Parodos užda
rymo proga rugpjūčio 28 d. 2 
vai. po pietų dail. Vytas Sakalas 
su kitu dailininku pasisakys 
aktualiais šių dienų dailės 
reikalais. Parodoje išstatyti 6 
dail. Vytauto Sakalo darbai. 

Rugpjūčio 17 d. 6 vai. vaka
ro radijo stotis V7NBR-FM 88.9 
perdavė pasikalbėjimą su dail... 
Vytu Sakalu įvairiais dailės 
reikalais. 

„LAISVES VARPAS" 

Tai vienintelė lietuvių radijo 
programa Bostono ir apylinkės 
lietuviams, perduodama sekma
dieniais 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties VVCAV-FM 98. Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arthur, 
St., Brockton, MA., 02402, tele
fonas (508) 586-7209. Programos 
metu skambinti telefonu: (508) 
587-9898. 

RENGINIAI 

Tautos šventės minėjimas, 
rengiamas LB-nės Bostono 
apylinkės, rugsėjo 10 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje ir rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, 10:15 vai. ryto Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone. 

Lietuviškų filmų vakaras 
rugsėjo 17 d., šeštadienį. 6:30 
vai. vakaro So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje. Rengėjas — So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-ja. 

„Laisvės Varpo" rudens 
koncertas rugsėjo 25 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje, 368 W. Broadway, So. 
Boston. 

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

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos veiklos 30-ties metų su
kakties minėjimas lapkričio 19 
d. 6:30 vai. vakare Sandaros sa
lėje, 30 Intervale St., Brocktone. 

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

P. V. 
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Standard Federal Savings didžiuojasi savo gerais 
investavimais. Todėl šiems jaunuoliams skiriamos 
Standard Federal Savings stipendijos siekti aukštesnio 
mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie visi jau yra 
pasižymėję moksle ir sugebėjimu vadovauti. 

Mes didžiuojamės, galėdami šiems jaunuoliams 
padėti ir tikime, kad ateityje jie d.uig nuveiks ir daug 
pasieks. 

Slaptais susigraužimais ir ne
ramumais mokame duoklę už 
pažeistą dorovingumą; gilus 
nuliūdimas, neišskiriamas nuo 
nusikaltimo, mums pasako, kad 
tvarkingumas yra vienintelė 
tikra laimė žemėje. 

J.B. Masillon 

Ė 
ST/iNO/UlD FEDEiyU. S/,\ANGS 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ Miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

F O R S A L E BY OVVNER 
4 bedrooms. 2 baths. Open house every 
Saturday & Sunday Mt Greenvvood area 

Call for further information: 
782-4250 DAYS 

239-9020 EVENINGS 
Please call m English. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-59S6 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 West 9 5 t h Stret 

Tel. — GA 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų |ūsų 
ieškomoj apylinkė), mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

HELP VVANTED 

DEISEL MECHANIC SOUTHWEST AREA 
Neea an exp deisel irucK mechanie Top wages 
for someone with mtiative & motivation Excelletn 
bene'its Need good clnvers license & own tools 
Mušt read. wrtt« * speak fluent English. 

Apply .n person 
Tn State Truck Service Inc. 

8040 S Rooerts Rd Bridgevievv 

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 

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

Kreiptis j: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

ANATOLIJUS KAIRYS 

VIENA 
ŠIRDIS 

*$w$ 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji la ida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

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

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

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

W»**JUOt** R O M \ * 4 » 

Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

Tai naujas PLB Švietimo komi
sijos premijuotas romanas jau
nimui, bet įdomus kiekvienam, 
nes jame telpa 26 dviejų jau
nuolių laiškai tarp Lietuvos ir 
Amerikos. Pažinkime dvi Daina-
vas: vieną palei Nemuną, kitą 
prie Detroito, kur tarpsta mūsų 
vaisiai. 

Išleido JAV LB Švietimo Tary
ba 1988 m., 192 psl. kaina su 
pers iunt imu $ 8 . 5 0 Illinois 
gyventojai moka 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W. 63rd Str. 
Ch icago , III. 6 0 6 2 9 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt.. atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingu organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės, (rišta kietais viršeliais 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Kaišiadorių vyskupija vi tomas 

Jud.r Wit1»ce 
Richtrd* High School 

Siame paskutiniame tome aprašoma ne 
tik Kaišiadorių vyskupija, bet |ame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuaman Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno *>'• siuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

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

BRONIUS KVIK1TS 

Kaišiadorių, vyskupi) 
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Dr. Leonardas J. Šimutis kalba apie savo tėvą a.a. Leonardą Šimutį, buvusį 
Lietuvos Vyčių veikėją, vyčių seime VVashingtone. 

LIETUVOS VYČIŲ SEIME 
Lietuvos Vyčių organizacija 

sulaukė deimantinio jubiliejaus 
— įkurta 1913, nuo kurių pra
ėjo daug laiko ir vyčiai vis stip
rėjo. Jubiliejų paminėjo liepos 
28 - 31 dienomis Sheraton 
Washing ton viešbuty, Wa-
shington , D.C. Vyriausioji 
valdyba priėmė visus narius ir 
svečius. 

Visos Amerikos vyčių suvažia
vimui 75-rių metų proga pirmi
ninkavo Helen Shields ir jai pa
dėjo Loreta Stukas. Iždinin-
kas-registratorius buvo Teresa 
Trainis, sukaktuviniam leidi
niui paruošti pirmininkavo Eve-
lyna Oželis, jai padėjo Sophia 
Žukas ir Lucille Kilkus, liturgi
niais reikalais rūpinosi Vincent 
Boris, specialius kvietimus pa
ruošė dr. Jack J. Stukas, paštu 
pasirūpino Rita Sussko, Kazys 
Sepaila, Marge Brazaitis, Eliza-
beth Luciev, Victoria, Viola ir 
Be rna rd Skr ipa t a . Seimui 
registravo Mary Kinčius ir Ann 
Pettit, einamuosius reikalus 
tvarkė John Mickunas, Walter 
Svekla, susodinimu vakarienėje 
rūpinosi Ann Challan, viešųjų 
reikalų inf. Sabina Henson, 
Joseph Siminis, paroda Francis 
Petkus, Elinor Služas, jubilie
jine veikla Elsie Kosmisky, vie
tiniais reikalais — John VVaylo-
nis, Emily ir Al Paukstitus, 
Mary Samel, Helen Szpakovvs-
ki, Eleonor Depenbrok ir Kay A. 
Yankoski. 

Suvažiavime buvo apie 375 
nariai ir daugiau, negu tiek 
svečių ir vyčių rėmėjų. 

Į naują Lietuvos Vyčių centro 
valdybą buvo išrinkti: dvasios 
vadas k u n . dr. Joseph J. 
Anderlonis iš Philadelphios. 
Pirmininkė Ann Klizas Wargo, 
p i rma vicepirm. Frances 
Petkus, antras vicepirm. Frank 
Pe te r son , t reč ia vicepirm. 
Sabina Henson, sekretorė Mary 
Kinčius, ižd. Teresė Trainis, fi
nansų sekretorė Ann Chaplik, 
patikėtiniai Eugene Ashley ir 
Mary Juzėnas, teisinis patarėjas 
Saulius Kuprys, „Vyčio" redak
torė Mary Kulber, archyvams 
Longinas Svelnis, kultūrinių 
reikalų Marytė Lepera, garbės 
narys — Stanely Vaitkus, 
lietuviškiems reikalams Ber-
nice Aviža, lietuvių kalbai 
Apolonia Ziausys, viešai inform. 
Dalia Bulvičius, ritualo komisi-
jon Ri ta P inkus , Albert 
Zakarka, Scottie Žukas, stipen
dijoms — William J. Piacentine 

— pirm., Clemencine Miller, 
Pau l B ink i s , J r . , Gloria 
Dauchess, Rita Shevokas, ses. 
Alverna Wells, Florence Zalas-
kas, Lietuvius Vyčių fondo — 
Loreta Stukas, Lietuvių kultū
ros fondo — dr. Jack Stukas, 
„Vyčio" valdybos žinių redak
torė Helen Chesko. 

Ketvirtadienį sukakties pami
nėjimas Ukrainiečių Tautinės 
šventovės salėje. Penktadienio 
vakare buvo kultūrinis minė
jimas — labai gražus koncertas 
Sheraton Washington vieš
butyje. Jį atliko jau visiem? 
žinoma solistė, atvykusi iš Ka 

nados, anksčiau išlaikiusi 
pirmenybės egzaminus 
Metropolitain operoje Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė. Ji turi 
muzikos magistro diplomą ir 
atlikusi daugybę įvairių kon
certų. Dabar ji dainuoja Toron
to operoje, bet ji ir jos tėvai, 
gyveną Brocktone, priklauso 1 
kuopai. 

Taip pat programą atliko nuo 
mažens muzikoje pasižymėjusi 
Janet Ann Pettit, priklausanti 
63 kuopai Lehingh Valley, Pa. 
Ji yra Ann ir Ralph duktė. Da
bar yra puiki pianistė, kurios 
visi klausėsi susižavėję. 

Tautinių šokių grupė „Juos
t a " pašoko keletą tautinių 
šokių. Ši grupė yra iš Washing-
tono, D.C., ir vadovaujama Rū
tos Virkutytės. 

Po meninės programos Mary
tei, Janet ir Rūtai įteikė gėlių 
puokštes Christine Cius iš 
jaunųjų 36 kuopos. 

Šeštadienį buvo banketas ir 
buvo pagerbtas 60 metų vy
čiuose išbuvęs Konstant J. Sa
vickus. Victor Mathieu iš Rodė 
Island buvo įteiktas „Lietuvos 
Draugo" žymuo. Ir vakare 
galėjo visi pasišokti, skambant 
gražiai Joe Thomas muzikai. 

Sabina Henson 

Brooklyn, N.Y. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Po kelių mėnesių iš vėsių 
Pennsylvanijos Pokono kalnų 
vėl grįžtų į New Yorką. Prie
žastis — kaimynų dukters ves
tuvės (nelietuvių) ir Apreiškimo 
parapijos piknikas-gegužinė. 

Važiuojant į New Yorką 80 
keliu tenka nugalėti didelę 
pabaisą George Washington 
tiltą, kuris motoristus 
„paprašo" trumpiau ar ilgiau 
„pailsėti". To paties ir aš buvau 
„paprašytas". „Ilsėjausi" lygiai 
40 minučių. „Pailsėjus" ir 
užsimokėjus 3 dolerius, leido 
per. jį toliau važiuoti. 

Patį New Yorką, ypač šią 
vasarą, dideli karščiai ir drėgmė 
gerokai nuvargino, o užteršti 
pajūriai neleido atsigaivinti 
Atlanto bangose. 

Nežiūrint tų negerovių rug
pjūčio 7 dieną lietuvių Kultūros 
Židinyje įvyko gan sėkmingas 
Apreiškimo parapijos piknikas-
gegužinė. Į šią gegužinę atsi
lankė didelis skaičius parapie-
čių ir svečių, kurių tarpe buvo 
matyti ir čia beviešinčių žmonių 
iš Lietuvos. Taip pat atsilankė 
ir vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
prel. A. Bartkus iš Romos ir čia 
vasarą praleidžiąs, buvęs 
Angelų karalienės bažnyčios 
vikaras kun. Vyt. Pikturna, 
kuris dabar gyvena Floridoje. 

Anksčiau šios gegužinės 
būdavo rengiamos Platdeutsche 
parke, L.L, bet ten.pakėlus kai-
nas, toliau pasilikti nebebuvo 
prasmės. Jos pernai ir šiemet 
jau būna rengiamos Kultūros 
Židinio kieme ir apatinėse 
salėse. Kultūros Židinio vado
vybė, suprasdama nelengvą lie
tuviškų bažnyčių piniginę 
padėtį, už šių patalpų ir kiemo 
naudojimą jokio užmokesčio ne
ima. 

Gegužinę atidarė parapijos 
tarybos narys Alfonsas Samusis 
ir pakvietė šios parapijos kle
boną kun. Joną Pakalniškį į su
sirinkusius tarti žodį. Klebonas 

trumpu žodžiu pasveikino susi
rinkusius ir palinkėjo nuošir
džioje, lietuviškoje nuotaikoje 
pabuvoti ir pasilinksminti. 

Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, susirinkusie
ji vaišinosi įvairiu maistu, o 
troškulį malšino šaltu alučiu. 
Nuotaikai pagyvinti girdėjosi 
įvairi lietuviška muzika, gro
jama iš juostos. Muziką tvarkė 
Aloyzas Balsys. 

Buvo rodoma vaizdajuostė, 
pagaminta Lietuvoje viešėjusio 
J. Bružo, tuo metu ten vykusio 
Persitvarkymo sąjūdžio didžiu
lio mitingo. Puikiai pagaminta 
vaizdajuostė, ją bežiūrint, ne 
vienam ir ašarą ištraukė ma
tant tūkstančius žmonių 
susirinkusių į Vingio parką 
Vilniuje, su lietuviškomis 
vėliavomis ir plakatais, šau
kiant Lietuva, Lietuva... gie
dant Lietuvos himną, „Lietuva 
brangi"... Šiurpą ir nuostabą 
kėlė girdint, ugningas kalbėtojų 
kalbas, išreiškiant įvairius 
reikalavimus valdžiai. 

Vėliau dar buvo rodoma kita 
vaizdajuostė (neteko patirti kas 
ją pagamino) iš Kryžių kalno. 

Vyko turtingi laimėjimai, ku
rių metu susirinkusieji bandė 
savo laimę. 

Šiuo metu yra taisomi šios 
bažnyčios vargonai, tad ir visas 
iš gegužinės gautas pelnas buvo 
įneštas į vargonų pataisymo 
fondą. Atrodo, kad šis fondas 
gražiai turėjo pasipildyti. 

Ir taip, jau saulutei besi
leidžiant, šauniai pabendravę ir 
pasižmonėję, geroje nuotaikoje 
susirinkusieji skirstėsi į 
savąsias pastoges, tikėdamiesi 
ir kitais metais čia susirinkti. 

p. palys 

MOKYKLOS INVALIDAMS 

Administracinio teismo tei
sėjas nusprendė, kad Chicagos 
švietimo taryba apsileidžia, 
diskriminuoja invalidus vaikus. 
Tokioj situacijoj Chicaga gali 
netekti 117 mil. dol. federalinės 
paramos švietimui. 

Laiškas 

NUSIKALTIMAI 
TAUTINIUOSE ŠOKIUOSE 

„Drauge" Aid. Palukaitienė 
(liepos 28 d.), Al. Likanderienė 
(rugpjūčio 3 d.) ir V. Statkus 
(rugpjūčio 10 d.) pasisakė dėl 
VIII Tautinių šokių šventės 
metu McMaster universiteto 
bendrabutyje Hamiltone 
vykusių vandalizmo veiksmų. 
Šiuo klausiniu visuomenės susi
rūpinimą ir „Draugo" teikiamą 
dėmesį tenka sveikinti. Per 
paskutiniuosius dešimt metų 
vandalizmas yra palietęs visą 
eilę gausesnių mūsų jaunosios 
kartos sus ibūr imų. Mūsų 
panašiai kaip ir amerikiečių 
tarpe vandalizmo pasireiš
kimams stipriai plintant, kova 
su šia blogybe yra būtina. 

Būdamas vienas iš dviejų 
JAV LB krašto valdybos atsto
vų VIII Tautinių šokių šventės 
rengimo komitete (atstovė yra ir 
Kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė), esu gavęs visą eilę 
užklausimų dėl vandalizmo 
veiksmais padarytos nuosavy
bei žalos, nuostolių dydžio, 
tariamų kal t in inkų ir 1.1. 
Paklausėjams paaiškinau, kad 
rengimo komitetas įvykį tiria, 
artimai bendradarbiaudamas su 
teisine atsakomybe už šokių 
šventę nešančiu Kanados LB 
krašto valdyba. Krašto valdybos 
vicepirm. advokatui Algiui Pa-
cevičiui yra pavesta palaikyti 
ryšius su universiteto parei
gūnais, draudos įstaiga ir teis
mo atstovais. Nemalonų įvykį 
nuoduogniai ištyrus, jis bus 
referuojamas JAV LB ir 

Kanados LB kraštų valdyboms. 
Šios, kaip oficialios VHI-sios 
Tautinių šokių šventės rengėjos, 
nusižengusiems asmenims ar 
vienetams nustatys sankcijas ir 
visuomenei pateiks faktus. 

Laikraščiuose rašančiųjų ke
liamas pageidavimas spaudos 
skiltyse paskelbti policijos 
sulaikytų asmenų pavardes da
bartiniu metu negali būti paten
kintas. Pirma, įstatymai varžo 
nepilnamečių nusikaltėlių pa
vardžių skelbimą. Antra, tei
siniu atžvilgiu asmuo yra 
nekaltas, kol jo kaltė teismo pro
cesu nėra įrodyta. Iki šiol Kana
dos teismas paskirų asmenų 
atžvilgiu formalaus sprendimo 
nėra padaręs. 

Jaučiu svarbą pastebėti, kad 

VIII Tautinių šokių šventėje 
dalyvavo daugiau kaip 2,000 
šokėjų. Su keliomis išimtimis 
šokėjų didžioji dauguma yra pa
vyzdingi asmenys, puikiai atsto
vaują lietuvių geram vardui ir 
tautos garbei. Iš gausios 
jaunimo masės saugumo or
ganai sulaikė pustuzinį asme
nų. Sulaikytų tarpe buvo asme
nų nepriklausiusių tautinių 
šokių vienetams. Prieš darant 
spaudoje griežtas išvadas dėl 
būsimų tautinių šokių švenčių 
ruošos, visuomenės joms teik
tinos paramos ar griežtų 
sankcijų šokių vienetams pri
taikymo, gal vertėtų luktelėti, 
kol įvykis bus ištirtas ir teismo 
sprendimas žinomas. 

Algimantas S. Gečys 

JUDO Beach, Fla. 
PIANISTĖS 

DALIOS SAKAITĖS 
REČITALIS 

Šios vasaros neįprastų karščių 
aplenkti pietinės Floridos lietu
viai rugpjūčio 12 d. turėjo gra
žios progos ir kultūriniai atsi
gaivinti. Juno Lietuvių Bend
ruomenės skyriaus pastangomis 
čia suruoštas New Yorke gyve
nančios pianistės pedagogės 
Dalios Sakaitės fortepijono re
čitalis. Dalia, gimusi Clevelan-
de, muzikos mokėsi pas pianis
tus Birutę Smetonienę ir And
rių Kuprevičių. Po to ji dar 
tobulinosi Hamburge (Vokieti
joj) ir su eile pasižymėjusių pia
no specialistų New Yorke. 
Sakaitė savo profesijoje jau ne 
naujokė, ji jau yra ne kartą pa
sirodžiusi. New Yorke ir kituose 
JAV miestuose. Pereitais 
metais ji buvo pakviesta dviem 
koncertam Vilniuje ir Kaune. 
Nuolatinai apsigyvenusi New 
Yorke, dėsto fortepijoną 
nuosavoje studijoje ir greta 
ruošiasi naujiems būsimiems 
pasirodymams. 

Sakaitės rečitalis Juno Beach 
vyko modernioje metodistų 
bažnyčioje, kurios lietuviams 
palankūs ir kultūrai neabejingi 
nariai neseniai yra įsigiję naują 
koncertinio dydžio Yamaha fir
mos fortepijoną. Toks mūsų me
nininkams ne visur pasitaikan
tis tobulas instrumentas leido 
pianistei išsamiau atskleisti 
savo sugebėjimus, o publikai 
suteikė malonumo pasigėrėti 
puikiai skambančia muzika. 

Pianistė programą pradėjo 
klasiškąja J.S. Bacho Pran
cūziškąja Suita No. 2 ir F. 
Liszt'o transkripcijom dviejų F. 
Šuberto dainų, Gretchen am 
Spinnrade ir Ave Maria. Pirmoji 
programos dalis baigta sudėtin
ga S. Prokofievo Sonata No. 4, 
Op. 29. Dalios skambinimas 
pasižymi tvirta, brilijantiškai 
tikslia ir efektinga technika bei 
logiška ir nuosaikia muzikine 
išraiška. Pasikliaudama savo 
neklaidinga muzikine atmin
tim, ji jaučiasi vienodai patogiai 
tiek Bacho nesibaigiančiai 
vingiuojančių polifoninių 
melodijų labirintuose, tiek 
Liszt'o transkripcijų plačiuose 
smulkių gaidų pasažuose, kaip 
ir audringose moderniškesnių 
atskambių Prokofievo sonatos 
dalyse. 

Antrojoje programos dalyje 
girdėjome R. Šumano Kinder-
szenen, Op. 15, Š. Šimkaus 
Scherzo ir F. Šopeno Etude Op. 
10. No. 11. Šiuos lyrinio pobū
džio kūrinius pianistė atliko su 
stilingu subtilumu ir muzikiniu 
jautrumu. Rečitalis baigtas J. 
Štrauso Mėlynojo Dunojaus 
motyvais Schultz-Elver para
šyta Koncertine Arabeska. Tai 
kiek ištęstas virtuoziškos 
technikos reikalaujantis žino
mojo valso melodijomis ir jų 
variacijomis pagrįstas dalykas. 

Siame veikale Sakaitė įtikinan
čiai parodė savo švarią ir sklan
džią techniką bei jautrų melo
dingumą. 

Nepaisant koncertams n e 
įprasto vasaros sezono, įdomus 
rečitalis sutraukė gražų būrį 
Juno Beach ir net tolimesnių 
apylinkių klausytojų. Solistė 
buvo priimta šiltais plojimais. 
Koncerto pradžioje pianistę pri
statė jo rengimo pastangoms 

vadovavęs Lietuvių Bendruo
menės Juno skyriaus pirminin
kas Algis Augūnas. 

Algis Š imkus 

Draugus nuo mūs atskiria ar
ba jų laimė, kuomet mes jiems 
ne re ika l ing i , arba mūsų 
nelaimė, kuomet mes jų labai 
reikalingi. 

Petit-Senn 

f^<\ midlcind Padarai 
mmtmKF Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69!h STREET 

925-7400 .. 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

593-9400 

A.tA. 
Inž. JUOZUI MATUSEVIČIUI 

mirus, jo dukrai TERESEI LESNIAUSKIENEI bei 
jos šeimai užuojautą reiškia 

V. ir E. Diminskiai 
A. ir D. McNevich 
N. ir L. Beamer 

Chicago, IL 
Hot Springs Village, AR 

Pergyvename skausmą ir l iūdime kartu su Švč. 
Mergelės Marijos parapijos choro giesmininke 
MARIJA AUGUSTINAVIČIENE, jos dukrai 

JANINAI KAPOČIENEI 
iškeliavus į Amžinybe. 

Dirigentas ir choras 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4005-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia A v e n u e 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St. . Ch icago 
Telefonas — 470-2345 

1410 So. 50th A v.. C ice ro 
Telefonas — 803-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BEE 
LfNDER 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Donald M.. J r . 
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x K u n . V y t a u t a s B a g d a n a -
v ič ius , MIC, Lietuviškos Kny
gos klubo leidyklos vedėjas, iš
vyko trijų savaičių laikotarpiui 
aplankyt i savo brolį, seseris ir 
k i t u s a r t i m u o s i u s A t l a n t o 
pakraštyje. Jis lankysis New 
Yorke, New Jersey, Connecti-
cute ir kt . 

x Sol . Violeta R a k a u s k a i -
t ė -Š t romienė , dainavusi estra
dines dainas įvairiomis kalbo
mis daugelyje kraštų, šiuo metu 
y r a Amer iko je ir d a i n u o s 
„Draugo" baliuje rugsėjo 25 d. 
Mart in iąue restorano pokylių 
salėje Evergreen Parke, 111. 
Bil ietus stalams reikia iš anks
to užsisakyti. Šiame vakare bus 
paskelbti ir laimėtojai, kurių 
bus nemaža. 

x S o c i a l i n i s B a ž n y č i o s 
ž v i l g s n i s bus nagr inė jamas 
Ateitininkų studijų dienose Dai
navoje rugsėjo 3 d., šeštadienį. 
Simpoziumo tema: „Naujoji 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
socialinė enciklika įvairių per
spektyvų šviesoje". Simpoziumo 
m o d e r a t o r i u s — V y t a u t a s 
Vygantas , dalyviai — Dalia 
Katiliūtė-Boydstun, Vytautas 
Vygantas ir Marius Kat i l ius -
Boydstun. Studijų savaitgaliui 
Dainavoje dar galima registruo
tis šiuo adresu: Birutė Bublie
nė. 5190 Longmeadow, Bloom-
field Hills, MI 48013. Telefonas: 
313-646-8588. 

x N e k a l t o P r a s i d ė j i m o pa
r a p i j o s mokykla Br igh ton 
Parke mokslo metus pradeda 
ketvirtadienį, rugpjūčio 25 d. 
Vaikų darželio mokslo metų 
pradžia bus paskelbta vėliau. 

x A l a n e A b a r a v i č i u t ė s su 
R o b e r t Lisak užsakai prieš 
santuoką eina Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

x Vitali ja Bogutai tė , Sigitas 
Geda, Henrikas Nagys, Kostas 
Os t rauskas , Liūne Sutema ir 
Aldona Veščiūnaitė dalyvaus 
Santaros-Šviesos suvažiavimo, 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich., 
rugsėjo 8-11 d. l i t e r a t ū r o s 
vakare . 

x Dėmesio! Dėmesio! Darbo 
D i e n o s s a v a i t g a l i o š o k i a i , 
kur iuos rengia PLJS Čikagos 
skyrius įvyks rugsėjo 4 d. 9 v.v. 
New Buffalo, MI, V.F.W. salėje. 
Gros „Gintaro" orkestras. Įėji
mas $5.00. Informacijai skam
b ink i t e Sva jone i Kere ly te i 
257-2558. 

(sk) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Šeštadieniais ir vakarais 
papai susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x J o l a n t a R a s l a v i č i ū t ė , 
Amerikos Balso pareigūnė, 
t u r ė d a m a a tos togas , buvo 
nuvykusi pas savo brolį Liną į 
Californiją, o dabar vieši pas 
tėvus Eik Grove Village, 111. Ta 
proga ji, motinos Reginos Rasla-
vičienės lydimap-ugpjūčio 22 d. 
aplankė „Draugo" redakciją, 
kurios bendradarbė yra jau nuo 
seno. Ji pasikalbėjo su redakto
riais ir administracijos parei
gūnais. Chicagos apylinkėse dar 
pabus iki ateinančio sekmadie
nio. 

x „ M a r g u t i s " p r a n e š a , kad 
rengiamo koncerto „Nauji var
dai — nauji balsai I" bilietų pla
tinimas prasidės rugpjūčio 30 d. 
Šiuo metu galima kreiptis 
asmeniškai arba telefonu ir 
a t l i k t i v i e tų rezervaciją. 
Koncertas rengiamas spalio 2 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. „Margučio" raš
t inės tel. 476-2242. 

x Regis t rac i ja į Marąue t t e 
P a r k o l i tuanis t inę mokyklą 
bus rugpjūčio 29 ir 30 dienomis 
nuo 12 iki 2 vai. p.p. 106 kam
bary parapijos mokyklos pa
talpose. Mokykloje bus aštuoni 
s k y r i a i , v a i k ų darže l i s ir 
nemokantiems ar silpnai mo
kantiems lietuvių kalbą. 

x Dr . T h o m a s i r Da ine 
Qu inn , Orland Park, 111., J. 
Rugys, Toronto, Ont., Kanada, 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū. 

x E lena J u r k ė n i e n ė , Chica
go, 111., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. auką ir paprašė 
toliau „Draugą" siuntinėti jos 
vardu, nes vyras Juozas yra iš
keliavęs į Amžinybę. E. Jurkė-
nienę skelbiame garbės prenu-
meratore, dėkojame už auką ir 
reiškiame užuojautą. 

x Muz. Algis Š imkus , Surf-
side, Fla., John ir Nina Jurk-
šaičiai, Beverly Shores, Ind., A. 
Skėrys, Woodstock, Conn., Ona 
Didžbalis, Addison, 111., Jonas 
Kasčiuskas, Chicago, 111., Mary 
K r a u c h u n a s , Chicago, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambinki te 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel . 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Vyresniųjų lietuvių cent
rą 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 
ir turt ingi laimėjimai. Kvie
čiame visus dalyvauti ir sma
giai praleisti laiką. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , 111. 60643 . Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x D ė m e s i o turintiems 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 video, stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tel . (312) 430-4145. 
Rašydami praneškite savo tele
foną. R o m a s Pūkš tys , 9040 S. 
R o b e r t s Rd. , Hickory Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

M E I G S A E R O D R O M E 105 

Chicagoje k a r š č i a i . Meigs 
aerodrome rugpjūčio 16 d. buvo 
105 laipsniai , o t rečiadienį , 
rugpjūčio 18 d., buvo 46 diena, 
kai t empera tūra buvo aukštes
nė kaip 90 laipsnių. 

^ k ŽVAIGŽDUTE 
•K^K^£>* 3* Įsteigtas Lietuvių Mokytom Sąjungos Chicagos skyriout 

Redaguoja J. PlaCas. 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Medžiagą siųsn: 3206 W. 65tta Place, Chicago, IL 60629 

M U M I J A C H I C A G O J E J o n a s M i n e l g a 

Field muziejus paruoš nor
malaus dydžio faraono sūnaus 
kapą su jo mumija. Į rengimai 
kainuos 2.2 mil. dolerių, bet tai 
bus vienintelė vieta už Egipto 
ribų pamatyt i n a t ū r a l a u s dy
džio faraono kapą. Bus į rengtas 
požeminis kapas mumijai Unis-
ankh faraono sūnu i , mi rus iam 
apie 2,400 m. pr ieš Kris tų. Bus 
ir daugiau mumijų bei egiptiš-
kų istorinių eksponatų . 

M I L I J O N A I M E N U I 

Rice fondas Chicagos Meno 
inst i tutui per 8 me tus paaukos 
10 mil. dolerių. Rice fondo cent
ras yra Glenview priemiesty. 
Lėšos bus panaudotos išlaikyti 
naują pietų pusės priestatą, pa
vadintą Rice vardu . 

G Y V E N T O J U P A J A M O S 

Illinois valstijoje pajamų vidu
tiniškai kiekvienam gyventojui 
tenka metams 16,442 dol. N u o 
1986 m. paaugo 6 .1%. Tačiau 
pa jamų a u k š t u m u I l l i n o i s 
gyventojai užima vienuoliktą 
vietą. Aukščiausios pajamos — 
Atlanto pakrantėje , Aliaskoje, 
Californijoje. —• 

AUKSINIS J U B I L I E J U S 

Chicagos arkivyskupi ja iš
siuntinėjo daugiau kaip 750 
kviet imų vedusiųjų poroms, 
kurios šiemet švenčia auksinį 
jubiliejų. Kviečiama da lyvaut i 
bendrose iškilmėse, kur ios bus 
rugsėjo 11 d. 3 vai . p.p. Šv. Var
do katedroje, Šv. Mišias aukos 
kardinolas. 

K A T I N Ė L I S 

Kat inė l i s mūsų, 
Nes iskutęs ūsų, 
Visą dieną 
Lakė pieną, 
Kol sukūlė puodą. 

Kai pamatė Guoda 
Sudaužytą puodą, 
Tą didžiausią 
Ir gražiausią 
Molio puodynėlę, 

Kat inėl į ba rė , 
Iš n a m ų išvarė. 
Plojo pelės: 
J ų pupelės, 
J ų Andrul io sūris. 

x Mari jos m e t ų u ž b a i g i m a s 
ir iškilminga procesija Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje bus 
rugsėjo 11d. Visos organizacijos 
kviečiamos da lyvaut i su savo 
vėliavomis ir palydovais. Po pro
cesijos bus bažnyčioje palaimi
nimas Švč. Sak ramen tu . 

x Chicagos l i e tuv ių m o t e r ų 
uždaros rekolekcijos prasidės 
penktadienį, rugsėjo 30 d., ir 
baigsis sekmadienį , spalio 2 d., 
Fullerton Cenacle vienuolyne. 
Rekolekcijoms vadovaus kun . 
dr. K. Tr imakas . 

x V i d a G i l v y d i e n ė , Ant ro 
kaimo aktorė, bus komenta torė 
Putnamo seselių rėmėjų ruošia
moje madų parodoje spalio 16 d. 
Jaunimo centre. 

x C o n s u l a t e G e n e r a l o f Li-
t h u a n i a , W e s t l a k e Vil lage, 
Cal., Vytautas Kubilius, Boling-
brook, 111., F. i r M. Gudinskai , 
Hamilton, Ont., Kanada, Petras 
Simanauskas, Bristol , Conn., 
Jonas Ar lauskas , Chicago, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
Labai dėkojame. 

x V y t a u t a s R u s t e i k i s iš 
Chicagos, 111., lankėsi „Drauge" 
ir ta proga įteikė 10 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x C i ce ro L i e t u v i ų Medž io 
tojų k l u b o numa ty t a gegužinė 
rugpjūčio mėn. 28 dieną, An-
tioch, 111. a t idedama į rugsėjo 
mėn. 18-ąją dieną. 

(sk) 

x P r ivač i a i p a r d u o d a m a s 
vienos šeimos, puik ia i į rengtas 
namas Marųuet te Parke , 72 & 
Francisco apyl. T e l . 469-9463. 
Agentai prašomi neskambin t . 

(sk) 

. K. B R A D U N O 
Ū K I N I N K A I T R E M T I N I A I 

I R P A R T I Z A N A I 

Ū k i n i n k a s sėdi k ruv ina šir
dimi , galvoja apie savo žemę, 
savo tėvynę, kurią j is paliko. J is 
jaučias i , kad neteko brangaus 
da lyko, kad i š rau tas iš gyve
nimo. J i s pasigenda varnėnų ir 
savo žemės. 

N i d a Č e r n i a u s k a i t ė , 

Ū k i n i n k a i p a s i i l g o s a v o 
žemės. Jie, iškeliavę į kitus kraš
t u s , galvoja apie savo gimtąją 
žemę. J ie labai nu l iūdę , nes 
n e t u r i savos žemės po kojų. 

K a r i g a i l a P e t r u l i l s , 

P A R T I Z A N Ų B A L A D Ė 
• -. 

Gyvuliai simbolizuoja lietu
vius . J i e negal i valgyti ir gert i 
s ava rank i ška i , kai j ie žino, kad 
miškuose par t izanai kenčia ir 
mi r š t a . 

K a r i g a i l a P e t r u l i s , 

Tėvas suplojo rankomis ir at
bėgo žirgai. J i s klausė, kodėl jie 
negali ėsti, o jie a tsakė, nes par
t i zana i vargs ta miške , o žolė 
kraujuota . 

M a m a suplojo rankomis ir at
p l a u k ė gulbės. Ji k l ausė , kodėl 
jos negal i les t i aukso grūdų ir 
ger t i vandens . Jos a t sakė , kad 
p a r t i z a n ų kraujas t e k a per 
ežerą. 

N i d a Č e r n i a u s k a i t ė 
Visi Detroito „Žiburio" 

aukš t . lit. m-los mokiniai 
(„Žiburio spinduliai") . 

M A N O B R O L I U K A S I R 
V Ė L I A V A 

M a n o dviejų metų brol iukui 
p a t i n k a vėliavos. J o mėgia
m i a u s i a y r a Lietuvos vėliava. 
J i s kiekvieną dieną vėliavą 
pake l i a ir nuleidžia. Gieda Lie
tuvos himną. Jis m a n ę s prašo 
vėl iavą sulenkti . M a n su juo 
ža is t i labai pat inka. 

M a r i u s A n e l i a u s k a s , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Jaunys tės garsai") . 

J E I N E B Ū Č I A U 
L I E T U V A I T Ė , 

N E T U R Ė Č I A U T I E K 
D R A U G Ų 

Aš esu laiminga, k a d esu lie
t u v a i t ė , nes lietuviai dvasiniai 
tu r t ingesn i už ki ta taučius . Lie
tuv ia i tur i daug organizacijų, 
kur iomis daug žmonių priklau
so. Daug lietuvių vaikų priklau
so s k a u t a m s , a te i t in inkams, šo
kių šokėjų grupėms, chorams. 
P a t y s lietuviai va ika i groja 
šokiams. 

Aš m a n a u , kad l ie tuviai y ra 
d a u g ar t imesni v ienas k i t am, 

tarpusavyje draugiškesni, negu 
kit i va ikai mūsų amerikietiš-
koje mokykloje. 

Lietuvos istorijos pamokoje 
paaiškėja, kokią sunkią praeitį 
l ietuviai pergyveno. Man ta 
sunk i praei t is parodo, kad lie
tuvia i y r a st iprūs ir gali daug 
pada ry t i — Jcą t iktai nori, 
žinoma, jeigu mėgina daryti. 

Lietuviai vienas kitam yra ar
t imi ir rūpinasi ateinančia kar
ta . J ie siunčia vaikus į litu
anis t inę mokyklą, kad išmoktų 
lietuvių kalbą. 

J e igu nebūčiau lietuvaitė, 
mano pasaul is būtų daug siau
resnis: neturėčiau tiek daug 
draugų ir bū tų labai nuobodu. 

. 'g. Vilija Meilytė, 
Buvusi Marąuette Parko 

lit. m-lo 8 sk. mokinė. 
(„Vyturėlis") 

Ž V Ė R I Ų DARŽAS 

(Tęsinys) 

Meškinas ir žodį tarė: 
— Zuikis juk gerai padarė, 
Kad jis mūs susirinkimui 
Davė tokį patarimą. 
Mums nere ikia pyktis, bartis, 
Tik visiems už darbo tvertis. 
O ka i daržą j au turėsim, 
Visi sėsim, ką norėsim — 
Tuoj visų veidai nušvito. 
Barniu i vietos nebeliko, 
Nes visi juk ten galės 
Pasisėt i ką norės. 
Po to jie ten dar ilgai 
Plepėjo visi linksmai 
Ir vis daržą j ie minėjo. 
O j a u kitą ankstų rytą, 
Vos t ik saulė patekėjo, 
K a s t ik gyvas, kas tik gali, 
Ten prie darbo sugužėjo. 
Visi daržą kas t pradėjo 
Po senu, plačiu medžiu, 
Kurio šakose kėkštas 
Sau lizdelį t en turėjo. 
Šernas nosim žemę arė, 
O šernienė lysves darė. 
Zuikis kopūstus sodino, 
O tas briedis plačiaragis 
Tvorai kuolus pagamino. 
Tas barsukas , iš tiesų, 
Tvėrė tvorą žagarų. 
Voverytė netingėjo, 
Riešutėl ių pasisėjo. 
Meškinas tvarkos dabojo, 
Kiaunė vandenį nešiojo. 
O st i rnelė la>bakoje 
J ų visų vaikus dabojo. 
Lapė miežių pasisėjo, 
Nes vištų augint norėjo. 
Kam čia vogti, kam čia plėšti, 
Ger iau j au savo turėti. 
Šeškinas jai visur padėjo, 
Nes vištų ir j is norėjo. 

(Bus daugiau) 

M. Merkevičius 

Piešė Dalia Kizlauskaitė.Y kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

MANO ATOSTOGOS 

Mokslo metai baigėsi birželio 
24 dieną. Tą dieną lėkte parlė
kiau iš mokyklos, tarsi galvą 
pametęs. Taip buvo smagu! 
Nors m o k y k l a tolokai n u o 
namų, bet namuose atsiradau 
per kokias penkias minutes. 

Būdamas laisvas iki rugpjūčio 
pradžios, pramokau žaisti te
nisą. Tuo metu dalyvavau klubo 
suruoštose net dvejose rung
tynėse. 

Rugpjūčio pradžioje norėjau 
pramokti sužinoti daugiau apie 
kompiuterius. Lankiau kursus 
prie Carleton universiteto. T e n 
susipažinau su vienu vokiečių 
kilmės berniuku, kur is lankė 
savąją šeštadieninę mokyklą. 
Mudu susidraugavome, man j i s 
labai patiko. Kursams pasibai
gus, su ki tu draugu nuvažiavau 
prie Deep River vietovės aplan
kyti jo senelių. Ten išbuvau visą 
savaitę. Ta vieta yra prie gilaus 
ežero ir labai graži. Buvo progos 
pažuvauti. Man pavyko sugauti 
didelį 18 svarų ešerį „large 
mouth bass" . 

Mano draugo tėvai turi dau
giau negu 600 akrų miško. Pr ie 
ežero j ie norėjo pastatyti va
sarnamį su 4 kambariais ir 
prausyklą, kad ki tais metais 
būtų vietos man su draugu 
miegoti. Aš padėjau sukalt i 
rėmus t a m nameliui. Jo tėvai su 
seneliu turėjo jį užbaigti. 

Grįžęs namo, turėjau pasi
ruošti kelionei su tėvais, į 
Calgarį. 

R a i m u n d a s Verby la , 
Ottavvos Dr. V. Kudirkos 

lit. m-los mokinys. Kanada. 
(„Trupinėliai"). 

R A D O IŠEITI 

Kartą Maskvoje buvo laukia
ma užsienio žurnalistų ekskur
sija. Vienas politrukas atbėga į 
komunistų partijos būstinę ir 
prašo patarimo, kas daryti, kad 
ten, kur žurnalistai turės praei
t i , yra didžiulė duonos parduo
tuvė ir prie jos lauke stovi 
k i l o m e t r i n ė ei lė žmonių , 
laukiančių atvežant duonos. 
Partinis pareigūnas klausia: 

— 0 kas yra šalia tos parduo
tuvės? 

— Taupomoji kasa iš vienos 
pusės, o iš kitos — gyvenamas 
namas, — atsako politrukas. 

— Sukeiskite iškabas: pr ie 
duonos parduotuvės pakabin
kite lentą su taupomosios kasos 
užrašu, o prie taupomosios 
kasos — duonos parduotuvės 
iškabą. 

Ž A I Ž A R A S 
(Atpasakojimas) 

Vienoje šeimoje augo ber
niukas, vardu Žaižaras. Tėvas ir 
mot ina sunkia i dirbo. Ištisas 
dienas tėvas dirbo kalvėje, kad 
uždirbtų šeimai pragyvenimą. 
Žaižaras ateidavo į kalvę pažiū
rėt i tų gražių žiežirbų, kurios 
skraidė po visą ka lvę . Dažnai 
Ž a i ž a r a s g a l v o d a v o , k a d 
užaugęs padės tėvui ir j am 
nereikės taip sunkiai dirbti . Jis 
t a i p ka l s , kad t ū k s t a n č i a i 
žiežirbų nuskr i s į dangų. 

Praėjo keleri metai , Žaižaras 
pradėjo savo jėgas bandyt i su 
meškomis ir šernais . Vieną 
dieną Žaižaras, atėjęs į kalvę, 
sako tėvui: 

— Duok, tėve, ir m a n darbo 
kalvėje. 

Tėvas jam aiškino, kad jis dar 
per mažas, tač iau pagalvojęs ir 
davė jam darbo. Žaižaras taip 
užsimojo, t a i p t r e n k ė , kad 
v i s k a s sudužo . T ė v a s j a m 
pasakė: 

— Tu jau per s t iprus sūneli. 
Po kelių dienų Žaižaras pasa

kė tėvams, kad j is išeinąs į pa
saulį. Motina sūnui prikepė 
daug bandelių. Žaižaras išėjo. 
J i s ėjo ir ėjo per mišką ir jam 
a t r o d ė , k a d m i š k a s n e t u r i 
pabaigos. Pagal iau sut iko seną, 
liesą senuką. Kai Žaižaras valgė 
ir senukui davė duonos. Senu
kas pradėjo pasakoti , kad netoli 
nuo šios vietos yra mies tas . Tą 
miestą valdo ž iaurus kara l ius . 
Jo darbininkai yra grandinėmis 
surak in t i ir neleidžia kara l ius 

j iems net atsisėst , dažnai rykš-. 
t e m i s p l a k a . V i s u r gi rdis i 
žmonių verksmai. Mane paleido 
todėl, kad aš esu labai senas ir 
nieko nebegaliu dirbti. Dabar aš 
jau atsigavau. Išklausęs senelio 
kalbos, Žaižaras n u t a r ė eiti į tą 
miestą. Senukas prašė , kad 
neitų, nes ir jo bus toks pat 
l ik imas kaip senuko. Žaižaras 
nepaklausė senuko, t ik prašė, 
kad jam parodytų kelią į tą 
miestą. Senelis nurodė. 

Žaižaras priėjo didelį miestą, 
aptvertą aukš ta geležine tvora. 
Už tvoros degė daug žiburių. 
Ten dirbo ka ra l i aus darbinin
kai . Vieni kalė ka rdus , kiti gir
nomis grūdus malė, dar kiti ver
pė. Kiekvienas atrodė nevalgęs 
ir nemiegojęs. Žaižaras užlipo 
an t tvoros ir pats nepajuto kaip 
suriko: 

— Gana vergaut i ! 
Žmonės jo žodžiais netikėjo, 

nes jau daug metų praėjo ir ne
girdėjo, kad kas mėgintų juos iš
laisvinti . Žaižaras pasibeldė į 
va r tus . Sargybinis paklausė, 
k a s čia beldžiasi. Žaižaras pa
sakė savo vardą. Sargybinis pra 
nešė karal iui . Tas labai išsi
gando, nes buvo girdėjęs apie 
gal iūną Žaižarą. Tada pasigir
do piktų šunų garsai . Žaižaras 
pasakė, jei j ie vartų neat idarys, 
j is išlauš juos jėga. Supykęs taip 
t renkė , kad vartai išlėkė, šunys 
išsislapstė. Kara l ius išsigando, 
jo vainikas nukr i to nuo galvos 
ir nuriedėjo į ežerą. Vėl iau ka
ra l ius pabėgo į mišką. 

Išvargę žmonės pailsėjo ir 
dėkojo Žaižarui už jų išlais
vinimą. J ie visi išs iskirstė ir 
nuėjo žaliais ke l ia is į savo 
tėviškes. 

Žaižaras apkeliavo daug vietų 
pasaulyje, daug žmonių išlaisvi
no. Tada grįžo pas savo tėvus ir 
j iems pasakė: 

— Eikim gyventi į brangią 
šalelę Lietuvą, k u r mūsų se
serys ir broliai gyvena! 

I r m a P e r e d n y t ė , 
Clevelando Šv. Kazimiero 

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


