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LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žvilgsnis į praėjusius 
1987 metus 

Praėjo jubiliejiniai metai, į ku
riuos buvo sudėta tiek daug vil
čių, ilgai jiems ruoštasi. Ar tos 
viltys ir lūkesčiai pasiteisino? 
Žvelgiant iš paviršiaus — ne... 
Dauguma vilčių sudužo, neišsi
pildė. 

Jubiliejaus iškilmėse nesulau
kėm šv. Tėvo Jono-Pauliaus H. 
Valdiški bedieviai sutrukdė šv. 
Tėvui susitikti su Lietuvos ka
talikais. 

Kai kas daug vilčių dėjo į 
„persitvarkymą ir demokratiza
ciją", vykstančią sovietinėje im
perijoje. Tokie įtikinėjo — nerei
kia parašų rinkimo vajaus, ir 
taip bus grąžintos atimtos baž
nyčios, paleisti įkalinti kunigai. 
Vis naujos buvo nustatinėjamos 
datos Vilniaus arkivyskupijos 
Apaštalinio Administratoriaus 
vysk. Julijono Steponavičiaus 
sugrįžimui iš Žagarės tremties 
į Vilnių. Tikėtasi, kad bus pa-

* keisti prieš kitaminčius ir tikin
čiuosius nukreipti Baudžiamojo 
kodekso straipsniai, išleisti 

„švelnesni" Religinių susivie
nijimų nuostatai, nebus drau
džiama katekizacija, bus liauta
si persekioti besimokantį tikintį 
jaunimą... 

Šie 1987 „persitvarkymo" me
tai baigėsi, o rezultatai — Baž
nyčios padėtis faktiškai nepasi
keitusi. Net ir viena kita bedie
viškos valdžios „nuolaida" ar 
„prielankumo gestai", nežiū
rint, kad masinės informacijos 
priemonėmis labai išgarsinti ir 
užsienyje, iki šiol dar tik popie
riuje, pvz.: Klaipėdos Taikos Ka
ralienės bažnyčios grąžinimo 
klausimas dar kybo ore — žada
ma grąžinti po dviejų metų. Vis
kas priklausys nuo to, kas po 
dviejų metų sėdės sovietinės 
valdžios viršūnėse ir kokią 
politiką Bažnyčios atžvilgiu jos 
ves. Kas žino, kaip dar viskas 
baigsis. Taigi, džiaugtis užgrob
tos Klaipėdos bažnyčios grąžini
mu tikrai dar per anksti. 

(Bus daugiau) 

„Kosmetinė demokratija" 
New Yorkas. — Irano-Cont-

ras bylos kongresiniame ap
klausinėjime, kuris kainavo 
daugiau, negu kad Contras ga
vo iš Iranui parduotų ginklų pi
nigų, išryškėjo naujas gyvenimo 
faktas: dabar jie yra antikomu-
nistai, bet ne komunistai, kurie 
dirbo slaptai ir bijojo pasireikš
ti investigacijoje. Kai demokra
tai sakė panegyrikas Nikarag
voje žuvusiam amerikiečiui 
Benjaminui Linderiui, kairia
jam inžinieriui, nuvykusiam pa
dėti sandinistams, vadindami jį 
„idealistu", tai Oliver North jie 
pavadino „fanatiku". Contras 
laisvės kovotojus jie vadino 
„teroristais", bet palaiko Af
rikos Tautinį kongresą, kuris 
degina gyvus žmones. 

„Kongresinio centro ašis per 
paskutinius dešimt metų griež
tai pasisuko kairėn", sako Illi
nois respublikonas Henry Hyde. 
Jis netgi sako, kad dabar 
„marksistinis galvojimas Kapi-
toliuje džiūgauja pagarbiai prii
mamas". Kai sen. Christopher 
Dodd iš Connecticut valstijos 
per televiziją atsakė demokratų 
vardu į prez. Reagano kalbą 
Centro Amerikos klausimu, 
sovietų diplomatas Viktoras 
Gonchar pagyrė senatoriaus 
kalbą, pasakydamas, kad tai 
buvo puiki marksisto-leninisto 
analizė", rašo žurnalistai M. 
Waller ir J. Sobran „National 
Review" žurnale. 

„Kosmetinė demokrati ja" 

Kartais, jie sako, esą sunku 
atskirti demokratų galvojimą 
nuo sovietiškojo. Jie mano, kad 
tai gali būti todėl, kad demokra
tų dauguma yra nusistatę prieš 
Reagano patriotizmą. 1984 m. 
dešimt Atstovų rūmų demokra
tų, įskaitant ir daugumos vadą 
Jim Wright iš Texas, parašė jau 
žinomą laišką sandinistų prezi
dentui Danieliui Ortegai, prašy
dami, kad jis leistų „kosmetinę 
demokratiją", nes tada vyriau
sybė „negalėtų palaikyti smur
to prieš jūsų vyriausybę", taigi, 
kad prez. Reaganas būtų sugė
dintas. 

Patriotizmas ir priesaika 
Viceprez. Bush už priesaiką vėliavai, 

gubernatorius Dukakis prieš ją 

Viceprezidentas George Bush ir senatorius Dan Quayle, Respublikonų partijos kandidatai, su 
savo žmonomis — Barbara Bush, dešinėje, ir Marilyn Quayle, kairėje, priima sveikinimus po jų 
nominavimo New Orleans mieste. 

Ir vėl pas sandinistus 
Šiuo metu sen. Dodd vėl lan

kėsi Nikaragvoje. Abiejuose 
Kongreso rūmuose kruopščiai 
rūpinamasi kairiųjų ideologijos 
puoselėjimu. Senatas turi demo
kratus Dodd, Tom Harkin iš Io-
wos ir John Kerry ir Massachu-
setts. Atstovų rūmai turi Cro
ckett, Conyers ir David Bonior 
iš Michigan, Ron Dellums, Don 
Edwards, George Miller ir Mer-
vyn Dymally iš Californijos. Mi-
ckey Leland iš Texas Houstono 
laikraštyje pasisakė: „Mano po
litinė filosofija yra galbūt mark
sistinė". Tai tik pavyzdžiai. Ca
lifornijos respublikonas Robert 
Dornan sako, jog „kietųjų kai
riųjų skaičius Atstovų rūmuose 
gali būti maždaug du tuzinai". 
Tai nedidelis skaičius, bet pa
kankamas, kad savo aktyvumu 
duotų toną. 

J ų dėmesys 
Centro Amerikai 

Jiems kiti demokratai mažai 
tesipriešina. William Ford, ki
tas Michigan valstijos demokra
tas, vadina Crockett savo drau
gu ir apibūdina jį, kaip „senų 
pažiūrų liberalą". Daugelis de
mokratų balsuoja kartu su cro-
ckettais ir dellumsais užsienio 
politikos klausimuose. „Jim 
Wright yra tiek daug pasukęs į 
kairę, kad neįtikėtina", sako 
respublikonas iš Atstovų rūmų, 
dar neleidęs skelbti savo pavar
dės. 

Šiuo metu jų visas dėmesys 
yra sukoncentruotas į Centro 
Ameriką. Keletas demokratų 
privačiai yra sudarę sąjungą su 
kairiaisiais Centro Amerikoje ir 
Caribų srityje. Kai Amerika pa
siuntė karius išgelbėti Grenadą, 
minėtojo Dellum įstaiga pasiun
tė komunistų vadui Maurice Bi-
shop laišką, kreipdamiesi į jį 
„Mano brangusis". Jo du tar
nautojai vėliau kalbėjo per 
Kubos Havanos radiją, žadėda
mi būti kartu su marksistais. 

Rytoj Kongreso narių kelionės 
pas sandinistus ir jiems aukų 
rinkimas. 

Slaptas papildomas protokolas 
Vilnius. — Lietuvois Persitvarkymo Sąjūdžio leidinyje 

„Sąjūdžio Žinios", Nr. 17, pranešama ir apie kitą slaptą susitarimą. 
Vakar „Drauge" buvo atspausdintas pirmasis, rugpjūčio 23 d pro
tokolas, kurį išleido JAV Valstybės departamentas. „Sąjūdžio Ži
nios" skelbia kitą susitarimą „Apie draugystę ir sienas tarp TSRS 
ir Vokietijos". Štai jo tekstas: 

Žemiau pasirašiusieji įgaliotiniai pareiškia, kad vokiečių 
Reicho vyriausybė ir TSRS vyriausybė susitarė taip: 

Slaptojo papildomo protokolo, pasirašyto 1939 m. rugpjūčio 23 
d., I punktas pakeičiamas taip, kad Lietuvos valstybės teritorija 
įeina į TSRS įtakos sferą, o iš kitos pusės Liublino vaivadija ir 
dalis Varšuvos vaivadijos įeina į Vokietijos įtakos sferą (žiūrėk 
žemėlapį, pridėtą prie šiandien pasirašytos sutarties „Apie 
draugyste ir sienas"). Kai tik TSRS vyriausybė imsis specialių 
priemonių Lietuvos teritorijoje savo interesams apsaugoti, 
dabartinė Vokietijos-Lietuvos siena jos suprastinimo tikslu bus 
pakeista taip, kad Lietuvos teritorija, esanti į pietvakarius nuo 
linijos, nurodytos pridedamajam žemėlapyje, teks Vokietijai. Taip 
pat pareiškiama, kad dabar veikiantys tarp Vokietijos ir Lietuvos 
ekonominiai susitarimai aukščiau minėtų priemonių nebus 
pažeisti. 

Maskva, 1939 m. rugsėjo 28 d. 

Už Vokietijos vyriausybę 
I Ribentropas 

Šaltinis: SSSR-Germanija 1939-1941-1983. p. 109-110. 

TSRS vyriausybės įgaliotinis 
V. Molotovas 

Viceprezidento pareiškimas 
Washingtonas. — JAV vice

prezidentas George Bush rug
pjūčio 23 d. parašė specialų pa
reiškimą ir atsiuntė Pabaltijo 
amerikiečių tautiniam komite
tui Washingtone. 

1988 m. rugpjūčio 23 d. 
Mieli draugai, 
Man yra garbė jungtis solida

riai su milijonais žmonių Vaka
ruose ir už Geležinės uždangos, 
kurie primena pasauliui slaptąjį 
1939 metų rugpjūčio 23 dienos 
Molotovo-Ribbentropo protoko
lą. 

Tie nelegalus nepuolimo pro
tokolai tarp nacių ir sovietų 
režimų įgalino nelegalią Sovie
tų Pabaltijo valstybių okupaci
ją, o taip pat naciu invaziją į 
Lenkiją ir milijonų pavergimą 
visoje Rytų Europoje, Pabaltijo 
valstybėse ir Ukrainoje. 

Kai nacių režimas jau yra se

niai pasibaigęs, tie nelegalūs 
protokolai tebėra Sovietų vy
riausybės laikomi ir yra didžio
ji kliūtis, kuri šiuo metu sulaiko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos su
vereniteto atstatymą. 

Kai mes minime šią tragišką 
sukaktį, pavadintą Juodo kaspi
no diena, mes stipriai pasisako
me už visus tuos. kurie kovoja 
už žmonių ir tautines teises 
Rytų Europoje, ir specialiai re
miame trijų Sovietų okupuotų 
Pabaltijo valstybių žmones. 

Su pagarba, 
George Bush 

Estai pasmerkia Stalino-Hitlerio 
paktą, nešdami šį plakatą rugpjūčio 
23 d. protesto demonstracijoj Taline. 

Solidarumas už akciją 
Gdanskas . — Uždraustosios 

lenkų profesinės sąjungos „So
lidarumas" lyderis Lech VValen-
sa, kaip praneša Vatikano dien
raštis, teigiamai įvertino Gorba
čiovo vizitą Lenkijoje, pažymė
damas, kad pirma kartą sovietų 
kompartijos generalinis sekre
torius pasisakė apie laisvą ap
sisprendimą, tautų suverenite
tą ir pliuralizmą visuomeninia
me gyvenime Tai savaime su
prantamos sąvokos, pridūrė Wa-
lensa, bet svarbu tai, kad jas 
pirmą kartą iškelia Sovietų Są
jungos vadovą- Dabar, tačiau, 
reikia rūpintis, kad žodžius 
palydėtų konkretūs veiksmai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prancūzijon atvyko gyve
nę Kaune ir atsisakę Sovietų pi
lietybės disidentai Ona ir Min
daugas Šiboniai. Jis yra vienas 
iš Lietuvos Laisvės lygos steigė
jų ir Lygos prezidiumo narys. Ši
boniai kartu turi ir savo dvi 
dukreles. 

— Pakis tane esantys rezis
tencijos vadai praneša, jog 
jiems jau trūksta Singer rake
tų, kurias pristatydavo ameri-
kiečiai.su kuriomis jie labai sėk
mingai kovodavo prieš sovietų 
ir afganų komunistų karius. Af-
ganistanos partizanai, vadina
mi mujahedeen kovotojais, turi 
konvencionalinių ginklų, bet 
labai trūksta raketų, sako Va
karų žinios. 

— Lenkijos vyriausybė suti
ko pradėti pasikalbėjimus su 
streikuojančiais darbininkais, 
bet atsisako kalbėtis su Solida
rumo atstovais. Lenkų vyskupai 
apkaltino vyriausybę už krašto 
privedimą prie suirutės. 

— Frakfurte, Vak. Vokietijo
je, gyvenąs JAV kariuomenės 
karininkas Clyde Lee Conrad, 
suimtas už šnipinėjimą so
vietams, niekada nebuvo saugu
mo tikrinamas, ar jis tebėra iš
tikimas savo krašto pilietis. Jis 
vadovavo neseniai susektam 
šnipų tinklui Europoje ir už tai 
jau buvo gavęs daugiau kaip mi
lijoną dolerių. 

— Maniloje Filipinų vicepre
zidentas Salvador Laurel prisi
jungė prie opozicijos prieš krašto 
prezidentę Corazon Aųuino. Jis 
ragina, kad ji atsisakytų pre
zidentės pareigų. Sako, kad 
prez. Aąuino nesugeba valdyti 
krašto. 

— Maskvoje išeinantis „So-
vietskaja Rossija" laikraštis 
smulkiai aprašė 1940 m. tri
jų Pabaltijo valstybių užgro
bimą. Tai pirmas kartas, kai 
žmonės praėjusių savaitę galėjo 
skaityti detales apie nacių ir so
vietų susitarimus. 

— Jeruzalėje Izraelis uždarė 
dar dvi palestiniečių instituci
jas, kurios buvo šalpos pobūdžio 
organizacijos. 

— „Pravda" Maskvoje rašo, 
jog daugiau kaip 600 Stalino 
teroro aukų, kurie buvo uždary
ti darbo stovyklose ir nukankin
ti, iau vra reabilituoti. 

Los Angeles. — Daugiau 
kaip savaitę laiko vicepreziden
tas George Bush, respublikonų 
partijos kandidatas į JAV pre
zidentus, puola gubernatorių 
Michael Dukakį, demokratų 
partijos kandidatą į prezidento 
postą, už tai, kad jis vetavo Mas-
sachusetts valstijos įstatymą, 
kuriuo buvo norima įvesti, kad 
mokyklose mokytojaLprieš pra
dėdami pamokas, išreikštų savo 
priesaiką Amerikos vėliavai 
kartu su savo mokiniais. 

Gub. Dukakis sako, kad tokia 
priesaika yra prieš konstituciją, 
ir jei Bushas pasirašytų tokį 
įstatymą, jis nėra kvalifikuotas 
būti JAV prezidentu. Abu prezi
dentiniai kandidatai šiuo klau
simu paliečia amerikiečių gilius 
įsitikinimus ir patriotizmą, nes 
daugelis gerbia Amerikos vėlia
vą ir ją laiko tautiniu krašto 
simboliu. Bet kai kurie šio meto 
profesoriai kelia tokį klausimą: 
ar Bushas elgiasi teisingai, bū
damas už priesaiką vėliavai ir 
sakydamas, kad Amerikos kūrė
jai būtų jo pusėje, jei jie dabar 
būtų gyvi. Bushas kalbėjo susi
rinkusiems gyventojams savo 
rinkimų reikalais ir šalia jo 
buvo prez. Reaganas, kuris atos
togauja Californijoje. Bushas 
aiškiai pasakė, kad jis visada 
tokį įstatymą pasirašytų, kurį 
1977 m. Dukakis atmetė. Moky
tojai mokyklose turėtų leisti mo-

Pašalino iš partijos 
Budapeštas. — Iš Vengrijos 

komunistų partijos yra pašalin
ti keturi žymūs intelektualai 
dėl to, kad yra susirišę su Veng
rijoje praėjusiais metais įsikūru
siu vadinamu „Demokratiniu 
Forumu". Šį Forumą 1987 me
tais rugsėjo mėnesį suorganiza
vo vengrų menininkų, intelek
tualų ir profesionalų grupė, rei
kalaujančių, kad valdžia pra
vestų politines reformas, kur-
rios yra reikalingos dabartinės 
sistemos sudemokratinimui. 

Forumo branduolį sudarė apie 
150 intelektualų, bet paskuti
niame Forumo narių suvažiavi
me dalyvavo jau apie keturi 
šimtai asmenų. Jų priimtoje re
zoliucijoje buvo reikalaujama 
parlamentinės reformos ir kraš
to Konstitucijos pakeitimo. Dėl 
bendradarbiavimo su Forumu iš 
komunistų partijos pašalintieji 
vengrai intelektualai yra tele
vizijos žurnalistas ir parlamen
to narys Zoltan Kiraly, Lorand 
universiteto dėstytojas Bihari, 
valstybinės bibliotekos tarnau
tojas Biro ir finansinių tyrimų 
valstybinio instituto vienas iš 
vadovaujančių pareigūnų Len-
gyel. Partija juos apkaltino nu
krypimu nuo oficialiosios reži
mo politikos. 

— Ramsteine, Vokietijoje, 
trys italų lėktuvai susimušė ore, 
atlikdami pasirodymus aviaci
jos šventėje prie amerikiečių ka
rinės bazės. Žuvo 46 žmonės ir 
šimtai buvo sužeisti nuo milži
niškų liepsnų ir sprogimų. 

— Maskvoje „Tassas" prane
ša, jog vėl iškėlė į erdves kitą 
erdvėlaivį, kuriame yra du so
vietų ir vienas afganų kosmo
nautas. Tai pirmas afganas, 
kurį sovietai kartu su savaisiais 
pasiuntė į erdves. Spėliojama, 
kodėl buvo pasirinktas afganas. 

kiniams išpažinti ištikimybę 
Amerikos vėliavai. 

Žmonių pritarimas 

„Kodėl priesaika vėliavai 
(Pledge of Allegiance) taip labai 
nepatinka jam?", klausė vice
prezidentas. Ir minia entuzias
tiškai pritarė Bushui. „Man yra 
labai sunku įsivaizduoti, jog 
Amerikos tėvai — Samuel 
Adams, John Hancock ir John 
Adams būtų priešingi, kad mo
kytojai vadovautų mokiniams 
prieš ištikimybės pareiškimą 
Amerikos vėliavai". 

Savo kalboje Bushas kritika
vo ir Dukakio karinių reikalų 
politiką, sakydamas, jog jo opo
nentas paliktų Ameriką visai 
neginkluotą prieš raketų ata
kas, jei jis būtų išrinktas pre
zidentu. „Jo politika pastato jį 
labai toli už abiejų partijų vie
ningos politikos užsienio reika
luose — labai toli ant liberalinio 
kairiojo sparno", pasakė vice
prezidentas, „ir štai kur jis stovi 
saugumo klausimuose". 

„Man patinka jūsų 
partneris" 

Vėliau kalbėjo ir prez. Reaga
nas, stipriai pasisakydamas už 
senatorių Dan Quayle iš In
dianos. ,,Quayle, kaip 
Ginkluotų pajėgų, komiteto 
narys Senate, tur i daug 
patyrimo tautiniame saugumo 
klausime, daug daugiau negu 
kitos partijos vadas", kalbėjo 
Reaganas. ,,Aš turiu prisi
pažinti, kad aš mėgstu jūsų 
rinkimų partnerį", pasakė 
Bushui prezidentas. Gub. 
Dukakis, atsiliepdamas į šiuos 
a rgumentus , kalbėdamas 
Beverly, Mass., miestelyje, 
pakartojo, kad vėliavos 
priesaikos reikalas pažeidžia 
mokinių ir mokytojų pirmojo 
konstitucijos papildymo teises 
laisvai kalbėti ir laisvai 
išpažinti religiją. 

Priesaika nepažeidžia 
konstitucijos 

Dukakis savo nuomonę grin
džia Amerikos Aukščiausiojo 
Teismo sprendimu 1943 metais, 
kai jis nusprendė, jog ištikimy
bės pareiškimas vėliavai pažei
džia konstitucinę teisę laisvai iš
pažinti savo religiją ir suvaržo 
laisvą žodį ir galvojimą. 

Kai viceprez. Bushas baigė 
respublikonų konvencijoje savo 
sutikimo kalbą būti kandidatu, 
tai visi respublikonai atsistoję 
išreiškė kartu priesaiką vėlia
vai. Bushas klausytojams primi
nė, jog Massachusetts legislatū-
ra gubernatoriaus Dukakio veto 
panaikino vėliau ir leido moki
niams pagerbti krašto vėliavą. 
Viceprezidentas, baigdamas 
kalbėti, labai stipriai pabrėžė, 
jog jis pasirašytų tokį įstatymą 
tuojau pat. nes tai tikrai nepa
žeidžia Amerikos konstitucijos 
principų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 31 d.: Raimun

das, Amija. Sirmantas, Vilman
tė, Vilmantas, Raimunda. 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus. Gun
da, Veronika, Gytis, Burvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:14. leidžiasi 7:28. 
Temperatūra dieną 801., nak

tį 48 L 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

THi; U H I T E H O l S t 

*-\ VSIIINCTON 

I am pleased to send warm greetings to all the 
youngsters gathered in Kensington, Ohio, for 
the Seventh Lithuanian. Scouts Jamboree, and to 
congratulate you as you celebrate your 70th 
anniversary . 

This special occasion is a good chance for you to 
become friends with other young people who share 
your love for Lithuanian culture and for scouting. 
The perseverance , reliabllity, and industriousness 
that you learn as scouts will serve you well in the 
future, as will the ties you make here and else-
where with others of your heritage. I am happy to 
commend you for all you are achieving. 

So is Mrs. Reagan, and she joins me in sending 
best wishes for a fine jamboree and for the years 
to come. God blessr'you. 

J A V prez iden to Ronald Reagano sve ik in imas LSS Tau t ine i s tovyklai , 
rugpjūčio 14-24 d ienomis vykusia i Kens ington , Ohio. 

JUBILIEJINĖ DIENA VII-JE 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE 

,.Tu man arti. Tu man sava. 
Tu — mano Lietuva" 

VII TS daina 

Po prakaitus liejančių karštų 
dienų, po perkūnais, žaibais ir 
devyniais vėjais palapines 
nupūtusios audros, po debesų 
lašais paglostyto nepavykusio 
penktadienio bendrojo laužo, 
atėjo jubiliejinis VII Tautinės 
stovyklos savaitgalis su saulute, 
gaivinančiu vėjeliu ir daugybe 
svečių. Sunkiais miškais ap
supta ir jaunomis eglaitėmis 
apsodinta ši amerikiečių 
Seven Rangės milžiniška sto
vyklavietė savo kalnais ir 
pakalnėmis priminė Lietuvos 
Aukštai t i ją . Anuos senus 
stovyklavimo laikus priminė ir 
lauko išvietės ir atdarose 
prausyklose vamzdžio skylu
tėmis bėgantis vanduo bei aukš
čiau pakabinti guminiai maišai. 
su saulės šildomu vandeniu 
(atliekant dušų paskirtį), ku
riuos teko matyti jūrų skaučių 
pastovy k lėje. 

Stovyklavietės gamta buvo la
bai graži su pievų stovyklavie
tėmis kalnelių viršūnėse, su 
dviem ežerėliais, kurių viename 

jūrų skautai galėjo sušlapinti 
kanojų irklus. Toloki atstumai 
tarp stovyklaviečių padėjo, ne
trukdant vieni kitiems, eiti 
atskirų šakų programas, o 
kastiniai laiptai į kalnus ir į 
pakalnes puikiai mankštino 
mieste nusisėdėjusių sesių ir 
brolių kojas. Visus jungė erdvi 
stovyklos valgykla — salė, ku
rioje dviem, o savaitgalyje net 
trimis pamainomis maitinosi 
700 stovyklautojų ir savait
galyje 200-300 svečių. 

Šeštadienis buvo perkrautas 
įvairiomis programomis-suei-
gomis pastovyklėse. Jų apra
šymui reikalingi atskiri repor
tažai. Svarbiausi šeštadienio 
renginiai stovykloje buvo Jūros 
diena, su šv. Mišiomis, kurias 
laikė kun. v.s. Antanas Saulai-
tis. su įžodžiais ir žuvusių pager
bimu. 

Labai įspūdingai buvo suruoš
ta ir Akademinio skautų sąjū
džio diena. 

Labai pakilioje nuotaikoje 
praėjo Seserijos „Gintaro" va
dovių mokyklos ir Brolijos 
..Ąžuolo" vadovų mokyklos iš
kilminga sueiga, vadovaujant 
v.s. fil. Kaziui Matoniui, Broli-

VH-je Tautinėje stovykloje Jū ros dieną s k a u t a i ir skau tės r enkas i pr ie ežerėlio i šk i lmingoms šv. 
Mišioms. 

vedėjui ir v.s. fil. A. Muliolienei, 
mokyklas baigusiems įteikiant 
atitinkamus ženklus. Buvo pri
statyti ir mokyklų instruk
toriai, kurie nuo 1958-1960 m. 
intensyviai ruošia jaunuosius 
vadovus,-ves. Jūrų skautų 
reikalus pastovyklėje svarstė 
nors ir negausiai susirinkę jūrų 
skautininkų „Grandies" nariai. 

Šeštadienio vienas iš svar
biausių ir įspūdingų renginių 
buvo Sąjungos vadovų-vių, gar
bės svečių ir kitų tautų skautų 
atstovų pagerbimas, kurį ruošė 
LSS Tarybos Pirmija. Čia VII 
Jubiliejinę stovyklą sveikino 
vysk. s. Paulius Baltakis, Lie-

saulutė visus sukvietė į vėliavų 
aikštę, kur šv Mišias aukojo 
vysk. s. Paulius Baltakis, asis
tuojant v.s. kun. J. Pakalniškiui 
ir v.s. kun. A. Saulaičiui. 
Jubiliejinė diena tęsėsi vėliavų 
pakėlimu ir didžiuoju paradu, 
kuriame ypatingai gražiai pasi
rodė Seserijos stovykla su 
tr ispalvėmis ir stovykline 
daina. Šauniai žygiavo ilgos 
ASS gretos,o Skautų stovykla 
visus sužavėjo nešamomis 
originalaus dydžio Žalgirio 
mūšio 20-čia vėliavų ir 16-ka 
senosios Lietuvos kunigaikštys
tės vėliavomis. Jos pagamintos 
v.s. kun. Antano Saulaičio 

VH-je Tautinėje stovykloje sus i t ikę maloniai šnekučiuojasi vyskupas ir du 
buvę LS Brolijos Vyr iaus i s k a u t i n i n k a i . Iš k.: v.s. fil. Eugeni jus Vi lkas , 
vyskupas s. Paulius Ba l tak i s ir j.v.s.fil. Bronius Juode l i s . 

buvo maudyklės, o antrame jos vadovų lavinimo skyriaus 

tuvių Bendruomenės, VLIKo, 
Saulių sąjungos ir kit. organiza
cijų vadovybių atstovai. Daly
vavo ir sveikino amerikiečių, 
latvių, estų ir vengrų skautų 
reprezentantai. Buvo gauta 
daugybė sveikinimų raštu. 
Puikios vaišės, didelis ir skanus 
jubiliejinis gimtadienio pyragas 
apvainikavo svečių priėmimą, 
kuriam vadovavo v.s. fil. P. 
Molis, v.s. L. Milukienė ir s. J. 
Taorienė. 

Sviesi sekmadienio ryto 

VII-je Taut inėje stovykloje J ū r o s diena vainiko nuleidimu pagerbiami žuvę gelmėse. Jūrų budžiai 
padeda n u o k r a n t o nustumti va l t j su sesėmis, pasi ruošusiomis plukdyt i vainiką i ežero vidurį. 

Nuotr . Br. J u o d e l i o 

pastangomis. Jubiliejinės dienos 
žodį tarė LSS Tarybos pirm. v.s. 
fil. P. Molis ir vysk. s. Paulius 
Baltakis. Programą su apdo
vanojimais (kurie bus oficialiai 
paskelbti), konkursų laimėji
mais ir laureatais, (kurie irgi 
bus oficialiai pagerbti), pravedė 
LSS Tarybos pirm. pavaduotoja 
v.s. I. Kerelienė. Ji taip pat per
skaitė ir JAV prezidento Ronald 
Reagan sveikinimą lietuviškai 
skautijai 70 m. jubiliejaus pro
ga. Jubiliejinį paradą priėmė 
LSS ir Jubiliejinės stovyklos 
vadovybė, garbės svečiai ir buvę 
vyriausieji Seserijos, Brolijos ir 
ASS vadovai,-vės. 

Jubiliejinės dienos minėjimą 
užsklendė skanūs pietūs val
gykloje, susitikimai su seniai 
bematytais, daug dirbusiais 
vadovais, vadovėmis, ener
gingai dabar bedirbančiais, 
kurių pastangos sukūrė šią 
gražią Vll-ją Tautinę stovyklą 
ir į ją sutraukė tokį didelį skai
čių skautiško jaunimo iš JAV, 
Kanados, Australijos, Vokie
tijos, Anglijos ir Pietų 
Amerikos. 

Didysis laužas šeštadienio 
vakare irgi buvo geras, turint 
omenyje šių dienų sąlygas, ir jo 
dainų aidus, šūkius ir kibirkš
tis vakarų vėjas tikrai nunešė 
į Lietuvą. 

VII Tautinė stovykla, jos 
Jubiliejinė diena su šimtais tri
spalvių, su daugelio rankų neša
ma milžiniška trispalve (kuri 
artimiausiu laiku bus nuga-

Nuotr . Br . J u o d e l i o 

benta į Lietuvą), su dideliu tau
tiniu entuziazmu ir mūsų skau
tiško jaunimo meile Lietuvai 
parodė, kad lietuviškoji skautija 
dar yra gyva, tvirta ir gausiau
sia mūsų jaunimo organizacija 
išeivijoje. Jubiliejinė stovykla 
parodė, kad per lietuvišką 
skautybę galime tikėtis ir švie
sios Lietuvių Bendruomenės 
ateities. 

j .v .s . Br. Juodelis 

STOVYKLAUTOJAI 
RAŠO: 

Dr. A. Statkevičius 
stovykloje 

Dr. Algirdas Statkevičius, 
patr iotas-poetas , neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, trečiadienį 
akademikams skautams skaitė 
paskaitą. Tą dieną Chicagos 
skyriaus akademikai suruošė 
Spaudos dieną, per kurią 
akademikai susipažino su fil. dr. 
Statkevičiaus tremtyje pa
rašytais eilėraščiais, surinktais 
į ASS leidinį „Balsas iš laisvės 
kapo". Savo paskaitoj dr. 
Statkevičius mums kalbėjo apie 
savo patriotinę rašytojo kovą ir 
jo trėmimus iš Lietuvos. 

Dr. Statkevičius studijavo me
diciną Kauno universitete, kai 
pirmą sykį okupantai rengėsi jį 
suimti už jo patriotinį darbą. 
Draugų perspėtas, jis metė stu
dijas ir pabėgo iš Kauno. Įsigijęs 
svetimą vardą, jis 4 metus slėpė
si nuo KGB, dirbdamas kaip 
ambulatorijų vedėjas įvairiuose 
miestuose, kol pagaliau 1951 m. 
buvo rusų suimtas, ištardytas ir 
išsiųstas į Sibiro lagerius. Iš
buvęs 5l/2 metų Sibire ir dar 7 
metus Azijos tremty, pagaliau 
buvo okupantų išleistas atvykti 
į Ameriką. Visi akademikai 
džiaugėsi dr. Statkevičiaus 
eilėraščių rinkiniu ir įdomiu jo 
pristatymu. 
v.sl.t.n. Renata Variakojytė 

Red. Rašinėlis paimtas iš 
VH-sios Tautinės stovyklos 
laikraštėlio „Žvilgsnis" Nr. 4-to. 

GILIUKAI IR LIEPSNELĖS 
VĖL SUEIGAUS 

Prasidėjus naujiesiems moks
lo metams ir skautų,-čių viene
tams pradedant naujus skau
tiškos veiklos metus, Chicagoje 
vėl ruošiamasi ikimokyklinio 
amžiaus skautiško jaunimo — 
giliukų ir liepsnelių veiklai. Šis 
jauniausiųjų skautukų viene
tas, vadovaujamas patyrusių va
dovių, pasiryžęs tvirtai žengti 
į savo penktuosius našaus dar
bo metus. 

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. 
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KERNAVĖS TUNTO 
SUKAKTIS 

30-to gimtadienio proga 
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. 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst l igoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
T e l . 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

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. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - - N E R V Ų IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČiUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medicai 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 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . HiCkory Hills. IL 
Te l . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 

Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pr-taiko akinius ;r 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southwest Hlghway 
Palos Heights. III. 60463 

( 3 1 2 ) 3 6 1 - 0 2 2 0 (312 )361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . 776-2880. rez. 448-5549 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Pabėgėliams svarbi 

SUKAKTIS 
ŠVIETIMO RŪPESČIAI 

Šiemet sueis 40 metų nuo to, 
kai buvo priimtas specialus įsta
tymas, atidaręs duris II pasau
linio karo iš tėvynių išblokš
tiems pabėgėliams, kai 
atplaukė pirmas laivas su tuo 
įstatymu pasinaudojančiais lie
tuviais. Tai buvo didelės svar
bos, likiminės reikšmės reikalas 
pabėgėliams, kuriuos Maskvos 
agentai spaudė grįžti į jų 
kontroliuojamą kraštą, kur 
jiems grėsė kalėjimai, trėmimai 
į Sibirą ir net mirtis. Šis įsta
tymas, atidaręs duris į gerovės 
kraštą — Ameriką, padėjo 
daugeliui tūkstančių lietuvių 
pradėti naują gerovės tarpsnį 
Vakaruose, įliejant gyvybinio 
kraujo į išeivijos kultūrinį gyve
nimą JAV-ėse. 

Nei tam įstatymui, nei nau
jiems pabėgėlių transportams 
JAV-se tuo metu nuotaikos ne
buvo labai palankios. Yra išleis
ta knyga „Memo to America: 
DP Story. The Finai Report of 
the United States Displaced 
Persons Commission". Ji pasi
rodė Washingtone 1952 m. Čia 
pažymima, kad pastangos 
atidaryti duris į JAV susidūrė 
su nepalankia įstatymdavyste 
po II pasaulinio karo. Buvo 
suvaržymų atvykti kaip tik 
tokiems asmenims, kurie „ieš
kojo naujų namų ir naujo 
gyvenimo". Buvo antiimigra-
cinių grupių priešužsienietiškų 
nusistatymų. Tačiau įvairiu 
humanitarinių grupių pastan
gos nebuvo veltui, ir pagaliau 
1948 m. birželio 28 d. buvo pre
zidento pasirašytas vadinamas 
„Displaced Persons Act". 

Minėtame išvietintųjų komi
sijos raporte skelbiama, kad iš 
viso pagal tą įstatymą iki 1952 
m. gegužės 31 d. įvažiavo 
393,542 asmenys, tarp kurių iš 
Lietuvos buvo 6.49c ta igi 
daugiau kaip 24,000. Pagal tą 
naują imigracijos įstatymą 
pirmasis su lietuviais pabė
gėliais laivas atplaukė į New 
Yorką 1948 m. spalio 30 d., 
atgabendamas iš viso 913 išvie
tintųjų. Laivas vadinosi 
„General Black". Tai buvo ar
mijos transporto laivas, iš
plaukęs iš Bremerhaveno ir 
Ameriką pasiekęs per 10 dienų. 
I šį pabėgėlių transportą ypa
tingą dėmesį atkreipė žurnalas 
„Life", savo tų metų lapkričio 
22 d. numery pažymėdamas, 
kad tai buvo gyvi išlikę nuo 
Rusijos persekiojimų, išgyvenę 
koncentracijos lagerių sun
kumus. Pažymėjo, kad tarp 
atvežtųjų buvo ir 168 lietuviai. 
Žurnalas rašė: „Kai kurie buvo 
seni, kad mažai ko ateityje 
galėjo tikėtis, išskyrus pagaliau 
laidotuves Amerikos žemėje", o 
kai kurie buvo jauni, kaip ta 
lietuvaitė mergaitė, kurios nuo
trauką įsidėjo žurnalas, „ku
ri gal net neatsimenanti 
Europos". 

Žurnalas pažymėjo, kad visi 
atvežtieji buvo dėkingi už nemo
kamą pervežimą. Atvykusieji 
buvo išskirstyti į 27 valstijas. 
Laikraštis pažymėjo, kad 
atvykusieji džiaugėsi, rasdami 
amerikiečius, rodančius jiems 
prielankumo, kur tik jie bebūtų 
patekę. Net ir muitinės tarnau
tojai, kaip rašė žurnalas, 
negailėjo šiltų žodžių. Pamatęs 
lietuvių šeimos „skurdžius 
ryšulius", muitinės inspekto
rius per vertėją prabilęs: 
„Pasakyk mano vardu tiems 
žmonėms, kad dabar ši šalis yra 
jų". Laikraštis plačiau rašė apie 
vieną lietuvių šeimą; „Vaclovas 
Paplonskis, lietuvis mecha
nikas, ir jo šeima išvyko į 

Baltimorę pas savo pusbrolį. Il
goje nakties kelionėje per New 
Jersey, Pennsylvaniją ir 
Marylandą Paplonskis budėjo, 
per rūką žiūrėdamas į neono 
iškabas. Net ir kai jie 4:30 vai. 
ryto pasiekė Baltimorę, nėjo 
miegoti, o išėjo Mišioms. Pus
ryčiaujant jie plačiai atvertomis 
akimis stebėjo amerikietišką 
maistą, o Paplonskienė buvo ar
t i ašarų, būdama per daug susi
jaudinusi, kad galėtų valgyti. 
Tik jų 4 m. dukrelė, kuri beveik 
visą savo gyvenimą praleido už 
spygliuotų vielų, greit prisi
taikė. Dvylikos valandų laiko
tarpyje ji jau buvo Holloween 
pramogoje ir išmoko sakinius, 
kurių tėvams išmokti reikės 
mėnesių". 

Žurnalas įsidėjo net šešias lie
tuvių imigrantų šeimos nuo
t raukas . Šį pirmąjį laivą, 
atvežusį lietuvius, sutiko Mar
garita Samatienė, dabar dir
banti Vliko centre VVashing-
tone. Ji rašo: „Laivui ,General 
Black' pasiekiant New Yorko 
uostą, buvau žurnalo „Life" 
paprašyta būti oficialia Šimonių 
šeimos gide ir vertėja nuo jų 
atplaukimo į New Yorko uostą 
ir išvykstant traukiniu į Cali-
forniją. Uoste laivą pasitikau 
kaip „National Catholic Wel-
fare Conference" (NCWC) parei
gūnė. 1948 m. man jau grįžus 
Amerikon, kan. Končius prašė 
mane įsijungti į atvykstančių iš 
Europos lietuvių įkurdinimą 
Amerikoje, dirbti NCWC įstai
goje. Taip nuo pirmo laivo 
atplaukimo iki paskutiniojo 
1954 m. teko talkinti Juozui 
Laučkai, kuris vadovavo 
lietuvių skyriui NCWC or
ganizacijoje. J. Laučkai po kele
rių metų perėjus dirbti į 
Amerikos Balsą, NCWC va
dovybės paprašyta perėmiau jo 
pareigas lietuvių skyriuje iki 
programos pabaigos 1954 
metais. 

Be kitų lietuvių parapijų 
kunigų klebonų ir pavienių 
„sponserių" mūsų lietuviams 
t remtiniams a tvykt i ir 
Amerikoje įsikurti nepaprastai 
daug padėjo trys lietuviai kle
bonai: kun. J. Jusevičius, 
Omaha, Nebr., kan. S. Morkū
nas, Sioux City, Iowa, ir kun. 
(dabar vyskupas) A. Deksnys, 
East St. Louis, 111. Lietuviai, 
pasiekę Amerikos krantus ir dėl 
kurių nors priežasčių neturėję 
kur vykti, buvo tuojau minėtų 
klebonų nuoširdžiai priimti ir 
globojami. Tokių atvejų buvo la
bai daug. Ne be reikalo NCWC 
vadovybė ne kartą pabrėžė, kad 
tų ketverių metų laiku su 
lietuvių įkurdinimu Amerikoje 
jų organizacija turėjo mažiausia 
problemų. Laivą .General 
Black' uoste New Yorke pasi
tiko valdžios a ts tovai iš 
VVashingtono, kardinolas Spell-
manas, New Yorko burmistras 
ir didelis būrys lietuvių pasvei
kinti atvykusius". 

Amerikos lietuviai su džiaugs
mu sutiko šiuos pirmuosius pa
gal naują įstatymą atvykusius 
lietuvius. Dienraštis. „Drau
gas" 1948 m. lapkričio 1 d. iš
spausdino visą a tvykusių 
lietuvių sąrašą, pažymėdamas, 
į kuriuos miestus jie vyksta 
įsikurti. 

Buvo ir prieš šiuos, atvyku
sius pagal naują įstatymą, pabė
gėlių, kurie pasiekė Ameriką 
kaip JAV piliečiai arba dar pasi
naudodami negausiomis kvotos 
vizomis ar su specialiu kvie
timu. Tačiau didžioji pabėgėlių 
masė atvyko pagal naują 
įstatymą. 

Juoz. Pr . 

Štai, vėl prasideda naujieji 
mokslo metai. Kartu šiemet 
vyksta Amerikos prezidento ir 
Kongreso r inkimai . Visur 
skamba kandidatų kalbos, gir
disi politikų pažadai. Daug kal
bama ir apie švietimo reikalus. 
Prezidentas Reaganas neseniai 
pakeitė švietimo sekretorių. 
Skelbiami nauji planai, spaudo
je mirga nauji pasiūlymai. Visi 
sutinka, kad Amerikos švietimą 
reikia reformuoti, reikia „daryti 
ką nors". Lietuviško jaunimo 
„išdykavimas" Kanadoje po 
Tautinių šokių šventės irgi 
pabrėžia, kad reikia ką nors 
daryti. Liepos mėnesį Azijos ir 
Rytų bloko spaudoje buvo šai
pomasi, kad net 14 nuoš. 
amerikiečių, pasižvalgę pasau
lio žemėlapyje, nesugebėjo 
surasti savo valstybės. 

Abiejų didžiųjų Amerikos po
litinių partijų konvencijose 
skambėjo kalbos apie švietimo 
krizę. Demokratų kandidatas į 
prezidentus M. Dukakis pasakė, 
kad jis nori būti žinomas, kaip 
„švietimo prezidentas" („I want 
to be an education president"). 
Barbara Bush, respublikonų 
partijos kandidato George Bush 
žmona, jau seniai sako kalbas 
apie amerikiečių beraštingumą, 
kuris rišamas su narkotikų var
tojimu, su nedarbu ir su kri
minalinių nusikaltimų išbujo-
jimu. Dar 1986 metais prezi
dentas Reaganas buvo paskel
bęs rugsėjo mėnesį Tautinio raš
tingumo mėnesiu, nes statis
tikos biuras (Census Bureau) 
buvo tais metais paskelbęs, kad 
13 nuoš. amerikiečių nemoka 
skaityti ar rašyti. Tas biuras 
spėliojo, jog iš 17 ar 21 milijono 
beraščių apie 30 nuošimčių turi 
aukštesniųjų mokyklų diplo
mus. Pridėjus mažaraščius, pu
siau beraščius, tokių amerikie
čių esą apie 80 milijonų. 

Šitokia statistika priklausė ir 
nuo tyrinėjimo metodų. Maža
raščių tarpe apie 62 nuoš. nesu
gebėjo apskaičiuoti, kiek kai
nuos restorano kelių patiekalų 
sąraše sužymėti valgiai, net 80 
nuoš. nesugebėjo pasinaudoti il
gų distancijų autobusų kelionės 
tvarkaraščiais. 

Kapitalistiniame krašte viso
kių švietimo programų pasiseki
mas priklauso daugeliu atvejų 
ir nuo švietimui skiriamų lėšų. 
Prezidentas Reaganas, skelbda
mas raštingumo mėnesį, savo 
biudžete skyrė kovai su beraš-
tyste tik 100 milijonų dolerių. 
Todėl vis auga atskirų valstijų 
ar miestų išlaidos švietimo rei
kalams. Pentagonas vėl atskirai 

A. PUŽAUSKAS 

išleidžia milijonus dolerių savo 
kareivių mokymui, nes moder
nūs ginklai su įvairiais kompiu
teriais ir kitais technologijos 
įmantrumais reikalauja specia
listų. Irano keleivinio lėktuvo 
numušimas, kaip skelbia karo 
laivyno investigacijų komisija, 
įvykęs ne dėl radaro ar kitų 
įrengimų netobulumo, bet dėl 
žmogiškos klaidos. Laivyno ope
ratorius paspaudęs ne tuos myg
tukus. 

Daugelis Vakarų valstybių 
kasmet didina švietimui skiria
mas lėšas. Britanijoje jau nuo 
1950 metų tos lėšos kiekvienam 
mokiniui vis auga, tačiau, kaip 
rašo žurnalas „The Economist" 
rugpjūčio 6 d., kartu auga ir bri
tų jaunuolių pasileidimas. Ang
lai labai pergyveno savo jauni
mo elgesio rezultatus kontinen
tinės Europos futbolo stadijo-
nuose. Daug kur anglai futbolo 
(kojinio) sirgaliai į stadijonus 
nebeįleidžiami, nes jie elgiasi 
net blogiau, negu lietuviukai šo
kėjai Kanadoje. Juo daugiau pi
nigų mes išleidžiame, tuo ma
žiau vaikai išmoksta, skun
džiasi minėtas žurnalas. Tarp
tautiniuose mokinių tyrinėji
muose paaiškėjo, kad 12 metų 
amžiaus japoniukas mokinys 
dažnai moka daugiau matema
tikos negu 15 metų amerikietis 
ar anglas. O pasiekęs 18 metų 
japonas matematikoje pralenkia 
visus, išskyrus 1 nuošimtį pačių 
stipriausiųjų panašaus amžiaus 
amerikiečių ar anglų. 

Tai kodėl taip yra? Vėl atsa
kymų ieško statistikos mėgėjai. 
Sakoma, kad 1940 m. Amerikos 
mokytojų organizacijos skųsda
vosi, kad jų problemą su auklė-
tinais sudaro: niekiniai neatlie
ka namų darbų, kalbasi, triukš
mauja pamokų metu, bėgioja 
mokyklos koridoriais, dėvi 
netinkamus drabužius. Dabar, 
po 40 metų, mokytojų rūpesčiai 
jau daug rimtesni. Jaunuoliai 
ateina f t i ar narkotikų pri
siėdę, mergaitės ateina nėščios, 
pasitaiko bandymų nusižudyti, 
mokytojams gresia išprievarta
vimas ar primušimas, mokyklo
se vyksta vagystės, muštynės, 
klasėse mokiniai turi peilius ar 
ginklus, pasitaiko nemažai pa
degimų ir net sprogdinimų. Mo
kytojų profesinės sąjungos skun
džiasi Amerikoje, kad jų algos 
menkos, vaikų tėvai su mokyto
jais nekooperuoja, spauda, tele
vizija ir net politikai visas visuo
menės negeroves meta ant 

mokytojų. Jie kaltinami dėl vi
sų Amerikos nepasisekimų. 

JAV spauda buvo smarkiai 
užpuolusi buvusį Japonijos 
premjerą, gerą Amerikos drau
gą, Nakasone, kai jis pasakė 
1986 m. rugsėjo 22 d., kad ame
rikiečių intelektualinis lygis 
yra menkesnis už japonų, nes ja
ponai yra vienalytė masė, o 
Amerikoje yra juodųjų, portori-
kiečių ir meksikiečių mažumos. 
Nakasone turėjo aiškintis, kad 
jis nėra rasinės diskriminacijos 
apsėstas, nieko neturi prieš juo
dąją rasę ar meksikiečius. 

Pasitraukęs iš pareigų JAV 
švietimo sekretorius Bennett 
susilaukė nemažai kritikos, kai 
viename raporte pabrėžė „mora
lines vertybes" ir jų reikalin
gumą Amerikos mokyklose. Jis 
nepasigedo mokyklose religijos, 
nors pripažino, kad Amerikos 
pilietinės vertybės: drąsumas, 
gerumas, sąžiningumas ir disci
plinuotumas yra kilę iš religijos. 
Bennett kritikavo buvusį kandi
datą į prezidento vietą Pat Ro-
bertsoną, nes vienoje kalboje jis 
sakė, kad krikščionys amerikie
čiai yra patriotiškesni už visus 
kitus. Švietimo vadovas savo ra
porte kalbėjo neaiškiom sąvo
kom, kaip „Vakarų civilizacijos 
tradicijos, demokratinės verty
bės, bendroji kultūra, pagarba 
tiesai ir nuosavybei, abipusė pa
garba" ir pan. Nesakė, kad vai
kų auklėjime t rūksta Dievo. 

Šiemet liepos mėn. populiarus 
žurnalas „The National Geogra-
phic" minėjo savo 100 metų ju
biliejų. Ta proga tiek pat metų 
turinti National Geographic 
Society nusamdė viešosios opi
nijos tyrinėtojų agentūrą Gallup 
patikrinti, kiek amerikiečiai ži
no geografijos. Minėtas žurnalas 
plačiai skaitomas ne tik Ameri
koje, bet ir visam pasaulyje. Po 
„Readers Digest" ir „TV Guide" 
tai daugiausia skaitytojų turįs 
žurnalas (apie 11 milijonų). Pa
tikrinus amerikiečių žinias apie 
geografiją, paaiškėjo nemalonūs 
faktai. Liepos 30 d. paskelbtame 
rapor te nu rodoma , kad 
amerikiečiai ne tik žino mažiau 
už kitų šalių gyventojus, bet tas 
nežinojimas vis dar auga. 

Tad mūsų centrinėms or
ganizacijoms nereikėtų labai 
stebėtis, kad šiame krašte krep
šininkas Sabonis ar kitos mūsų 
tautinio žaidimo žvaigždės pa
vadinami „rusais". Nieko ne
reiškia ir Lietuvos, Latvijos ar 
Estijos įrašymas žemėlapiuose į 
Rusijai skirtas ribas. Gallup ra
porte sakoma, kad vienas iš pen

kių amerikiečių nesugebėjo su
minėti nė vienos Europos vals
tybės. Trys iš keturių negalėjo 
žemėlapyje surasti Persų įlan
kos. Vienas iš keturių apklausi
nėtų amerikiečių nežinojo, kur 
yra Ramusis vandenynas. Net 
pusė negalėjo surasti Pietų Af
rikos. Amerikos žemėlapyje 

lietų platinimo įstaigoje laimė
tojų sąraše pamatęs pavardę 
„Carol Pavalonas", klausiu sim
patiškos, inteligentiškos išvaiz
dos merginos, ar ji nežino, ko
kios tautybės ta Carol galėtų 
būti. Mergina atsakė tikrai 
nežinanti, bet „tai maža valsty
bė tarp Skandinavijos ir Jugos-

pusė klausinėtų asmenų nega- lavijos". Paklausiau, ar tai galė-
lėjo rasti New Yorko valstijos ir tų būti Lietuva. „Oje, je, Lietu-
net 14 nuošimčių nesugebėjo že- va, Lietuva", atsakė mergaitė, 
mėlapyje rasti JAV-jų. pademonstruodama savo neblo-

Klausinėjami apie pasaulio gą geografijos žinojimą. Reikėjo 
įvykius, pusė klausinėtų žmo- susirasti čiagimius tautiečius. O 
nių žinojo, kad sandinistai ir tai būtų buvę nelengva, nes te-
Contras kovoja Nikaraguoje, ta- lefonų knygelėje jų nėra. Čia 
čiau vienas iš dešimties univer
sitetą baigusių amerikiečių ma
nė, kad Sovietų Sąjunga yra 
NATO grupės narė. Palyginimo 
reikalams buvo panašūs klausi
mai užduoti ir kitų aštuonių ša
lių gyventojams. Geriausiai pa
sirodė vokiečiai ir šveicarai, po 
jų buvo kanadiečiai, prancūzai 
ir japonai. Tuomet — amerikie
čiai ir britai, o po jų ėjo italai ir 
meksikiečiai. Raportas sako, 
kad Amerikoje geografijos žino
jimas smunka. Mažiausiai taš
kų gavo 18-24 metų amžiaus 
grupė, mažiau už britus, meksi
kiečius ir kitus. Tarp vyresnio 
amžiaus amerikiečių geografijos 
žinojimas buvo geresnėje padė
tyje. Iš to daroma išvada, kad 
švietimo reikalai smunka. Tos 
geografijos draugijos preziden
tas Gilbert Grosvenor paskyrė 
milijoną dolerių geografijos že
mėlapiams ir vadovėliams pa
ruošti. Ta medžiaga bus išsiun
tinėta 35,000 Amerikos mokyk 
lų. Bus daromi žygiai geografi
jos mokytojams ruošti. 

Aiškinama, kad Amerikos 
mokyklose geografijos pamokų 
kaip ir nėra. 25 nuoš. mokslei
vių niekad su geografija nėra 
susidūrę, nes jau seniai „geogra
fija" buvo įjungta į „socialines 
studijas". Tuo geografiniu ne
raštingumu susirūpinęs North 
Carolina unviersitetas jau 
1984 m. įvedė geografijos egza
minus stojantiems į pirmąjį kur
są studentams. Profesorių įtari
mas apie studentų geografinę 
beraštystę pasitvirtino: trys ket
virtadaliai studentų atsakė pa
tenkinamai tik į pusę klausimų. 
Iš juokingesnių atsakymų buvo: 
Vladivostokas yra Vokietijoje; 
Ganges upė teka Brazilijoje, o 
Amazonė — Egipte. Tik 47 nuoš. 
studentų žinojo, kad Aliaska ir 
Texas yra didžiausios JAV vals
tijos, o 88 nuoš. nesugebėjo iš
vardinti Amerikos didžiųjų eže
rų. 

Su amerikiečių geografijos ži
nojimu teko susidurti praktiš
kai ir šių eilučių autoriui. Kar
tą vietinio kaimelio loterijos bi-

daug prisidėjo vietinė UPI siun
tinių įstaigos išvežiotoja, nuve
žusi iš Chicagos mums siunčia
mus lietuviškus delikatesus 
tiems Pavalonas'ams. Juk to
kios panašios pavardės! Lietu
viško sąžiningumo siuntinio 
gavėjai paskambino, nuvažia
vome, susipažinome ir susidrau
gavome. 

Reikia tikėtis, kad su nauja 
vyriausybe ateis naujų idėjų, 
naujų planų ir programų. 
Reikia laukti, kad bus pakeltos 
mokytojų algos, kad jos pa
trauks iš pramonės ir biznio pa
saulio daug gabių mokytojų, 
idealistų švietėjų, kuriems 
rūpės ne tik žinių perdavimas, 
bet ir auklėjimas bei moralinis 
jaunų amerikiečių ugdymas, 
kad iš mokyklų išeitų ne tik 
beraščiai gyvuliukai, siekią 
greito žemų instinktų patenki
nimo bet kuria kaina, bet išeitų 
tikri demokratinio pasaulio va
dai, pavyzdingi žmonės, kūrėjai, 
aukštai išlavinto proto, rankų ir 
sąžinės žmonės. O tokių išeina 
ir iš Amerikos švietimo siste
mos, tik čia turbūt daugiau 
šeimų, o ne sistemos nuopelnas. 

PRIVERSTINA 
APDRAUDA 

Illinois gubernatorius Thomp
son pasirašė įstatymą, kuriuo 
automobilių ir autobusų 
apdrauda yra būtina. Įstatymas 
pilnai įsigalios 1990 m. sausio 
1 d. Galios 4 metus, o paskiau 
galės būti vėl pratęstas, 
įstatymo nevykdantiems bus di
delės bausmės. Dabar Illinois 
valstijoje yra apie 7 milijonai 
motorinių vežimų, kurių apie 2 
mil. neturi apdraudos. Įsta
tymas įpareigoja taipgi išsiimti 
apdrauda, saugančią prieš 
vairuotojus be apdraudos. 

IŠSIKELIA FABRIKAS 

Rheem fabrikas, gaminęs van
dens šildytuvus, iš Chicagos 
pietvakarių išsikelia į Meksiką. 
Apie 600 tarnautojų neteks 
darbo. 

BALTASIS BANGINIS I. Nuo jau tos 

Vadinkite mane Izmaeliu. Prieš keletą metų — nėra 
reikalo nurodyti tikslų laiką — mažai teturėdamas ar 
visiškai būdamas bepinigis ir beveik neturėdamas ką 
veikti žemyne, aš pasiryžau truputį paplaukioti ir 
pamatyti vandeninę pasaulio dalį. Toks yra mano bū
das išblaškyti liūdesį ir sutvarkyti kraujo apytaką. Kai 

Be šio nepaprasto personažo vaizdavimo, M. pasistatė aš pasijuntu įširdęs, kai niūrus, lietingas lapkritis įsi-
sau uždavinį atvaizduoti banginių medžioklės epopėją gali mano sieloje, kai prieš savo norą sustoju ties karstų 
iš tų laikų, kada burinio plaukiojimo pavojai, perstekę parduotuvių langais ir velkuos paskutinis kiekvieno-
ir ietimi puolimai, persekiojant eldijoje, virve prisi- je sutiktoje laidotuvių eisenoje ir ypatingai, kai mane 

HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Amžius 
noragų. 

veidą išaria ir be 
Lietuvių patarlė 

Liga raita joja, sveikata pėsčia 
vaikščioja. Liepuvių patarlė 

rišusioje prie pabaisos, kurią neria į gilumas, suteikia 
šiai jūreivio amato formai didingą vaizdą. Melvilliui 
pavyko gilios poezijos švytesiu apšviesti netgi šito 
drąsaus žygio šlykštumus. 

Visą romaną dominuoja Achabo charakteris, kuris 
prašoka gyvos tikrovės realumą, nes autorius duoda 
suprasti, kad jis jame įasmenina visą žmoniją. Acha-
bas yra epo didvyris, žmogaus simbolis, įsisąmoninęs 
savo dvasios jėgą, sukilusią prieš likimą. Achabas 
maištauja prieš blogį, įsišaknijusį Baltajam Banginyje. 

Kaip amerikiečių rašytojas Lewis Mumford pažymi, 
„Baltasis Banginis" yra simfonija: joje panaudojamos 
visos kalbos ir minties priemonės, vaizduotė, 
aprašymas, filosofija, gamtos mokslas, teatras, laužyti 
ritmai, paveikslai ir simboliai tam, kad išplėstų ir 
išlaikytų didžiąją temą ir pasiektų vienintelio 
pilnutinio efekto". 

Kartu su tuo romanas mus žavi jūros vaizdais, 
kurie laikomi vienais gražiausių pasaulio literatūroje, 
nes Melvillis buvo nepaprastas marinistas ir jūros 
dainius. 

„Baltojo Banginio" vertimą pateikiame su
trumpinę, išleisdami banginių rūšių aprašymus ir kitus 
autoriaus nukrypimus nuo pagrindinės temos. 

P . G. 

apvaldo toks siutas, kad reikia didelių pastangų susi
tvardyti, kad tyčia neišeičiau į gatvę ir nepradėčiau 
metodiškai svaidyti nuo praeivių galvų skrybėles, — 
tada įsisąmoninu, kad jau pats laikas galimai greičiau 
išplaukti į jūrą. Tai man atstoja pištalietą ir kulką. Su 
filosofišku pagyrūniškumu Katonas persi veria kardu, 
o aš ramiai lipu į laivą. Ir čia nieko stebėtina, nes 
dauguma žmonių jaučia savotišką patraukimą prie 
jūros. 

Štai, pavyzdžiui, New Yorkas su savo Manhattano 
sala, molu supamas, kaip Indijos vandenyno salos 
koralų rifų. Pavaikščiokite ten kurią mieguistą sekma 
dienio popietę ir pamatysite tūkstančius žmonių, sto
vinčius kaip tylius sargybinius aplinkui miestą ir įsi
svajojusius į jūros sapnus. Kai kurie atsišlieję į sijas, 
kiti besėdį ant molų, treti bežiūrį į laivus, atplaukusius 
iš Kinijos. Bet jie visi žemyno gyventojai, per visą savo 
gyvenimą uždaryti tarp keturių sienų, pririšti prie 
skaitytuvų, prikalti prie taburečių, prinituoti prie 
stalų. Kodėl? Argi dingo žalieji laukai? Juos traukia 
jų akims nematomas miražas. 

Taigi, kai aš sakau esąs pratęs išsiruošti į jūrą, kai 
man pradeda raibti akys, nemanykite, jog aš vykstu 
kaip keleivis; nes, norint pakeliauti, reikia turėti 

pinigų. Be to, keleiviai serga jūros liga. tampa prieka
būs, kenčia nemigą ir nuobodžiauja. Ne, aš niekad 
nevykstu kaip keleivis, nei juo labiau, kaip kapitonas 
ar virėjas. Aš palieku garbę ir panašių pareigų svarbą 
tiems, kurie jas mėgsta. 

Ne, kai aš vykstu į jūrą, vykstu, kaip paprastas 
jūreivis. Tiesa, jūreiviui reikia nuolatos šokinėti, nely
ginant žiogui pievoje. Iš pradžių tai labai nemalonu. 
Bet su laiku žmogus apsipranti su viskuo. 

Niekai, jeigu koks šiurkštus, kapitonas man liepia 
stverti šluotą ir pašluoti denį. Ką reiškia toksai menkas 
darbas amžinybės mastu matuojant? Argi jūs tariate, 
kad arkangelas Gabrielius mane mažiau vertina už tai, 
kad aš greitai įvykdau seno krieno įsakymus? 
Pasakykite, kas gi nevergauja? Užtat kapitonas gali 
man įsakinėti ką tinkamas ir netgi apkulti. Aš jaučiu 
pasitenkinimą, žinodamas, kad vienaip ar kitaip, visi 
turime kam nors tarnauti, trinti kito pečius ir būti 
patenkinti. 

Antra vertus, aš visada vykstu kaip jūreivis dar 
ir todėl, kad už mano vargą man sumoka, tuo tarpu, 
kai keleivis negauna nė cento. Priešingai, patys kelei
viai turi užsimokėti. O juk yra didžiausias skirtumas 
tarp gauti atlyginimą ir pačiam apsimokėti. Turėti 
kam nors mokėti ar tik nebus didžiausia bausme, kokią 
turime kentėti už anos rojaus poros obuolio pavogimą. 
Ir priešingai - gauti atlyginimą, - kas tam gali 
prilygti? Palankumas, su kuriuo žmogus prisistato 
gauti atlyginimą iš tikrųjų yra nuostabus, juo labiau, 
kad tikime pinigus esant visokio blogio priežastimi, ir 
kad joks turčius neįžengs į dangaus karalystę. Aiman, 
kaip džiaugsmingai mes patys save nustumiame į 
pragarą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

BOSTONO 2INIOS 
MOKSLO METU PRADŽIA 

Lituanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradės rugsėjo 10 
d. Blue Hills Regionai Techni-
cal H.S. Canton, MA. Pradėsi
me o v. Mišiomis, aukojamomis 
klebono kun. Kontauto 10 vai. 
ryto mokyklos patalpose. 

Mokyklai vadovauti ir toliau 
sutiko Daiva de Sa Pereira. Mo
kytojaus: Jūratė Aukštikalnie-
nė, Aldona Dabrilienė, Maya 
Goštautaitė, Jūra tė Lalienė, 
Marius Navickas, Liuda Senu-
tienė. Mokyklai dar trūksta vie
no mokytojo ar mokytojos. Ga
lintieji mokytojauti, prašomi 
kreiptis į direktorę, arba į tėvų 
komitetą, kurį šįmet sudaro: 
pirm. G. Banaitis, vicepirm. L. 
Kiliulienė. sekr. A. Navickienė, 
budinčiųjų vadovė Judita Hus-
son, ižd. A. Kazakaitis. Tauti
nių šokių grupei vadovaus G. 
Ivaška ir R. Mickūnienė; padė
jėjos — L. Subatienė ir V. Vei-
tienė. Programos koordinatorės 
pareigas sutiko atlikti A. Lin-
gertaitienė. 

Metinis mokyklos banketas 
numatomas lapkričio 26 d. Lie
tuvių Piliečių draugijos patalpo
se. Jūsų visų dalyvavimas ir 
parama mūsų mokyklai yra ne
paprastai svarbūs. Prašome 
visas kitas organizacijas tą sa
vaitgalį jokių renginių neruoš
ti. 

Šia proga norėtume paragin
ti visus tėvus, turinčius mokyk
linio amžiaus jaunimą, atvežti 
jį į lituanistinę mokyklą. 

Tėvų komite tas 

„LAISVĖS V A R P A S " 
KVIEČIA 

Šakotoje „Laisvės Varpo" 
veikloje atskirą barą sudaro 
kultūriniai renginiai. J ie reikš
mingi trim požiūriais: 1. Bent 
morališkai rodo mūsų įvertini
mą ir paramą lietuviams meni
ninkams, kurie savo talentu, 
pasiektais laimėjimais ir darbu 
atskleidžia mūsų tautinę kultū
rą už Lietuvos ribų; 2. Pateikia 
lietuvių visuomenei kultūrinę 
atgaivą, kuri svetimoje aplin
koje stiprina išvargintą lietuvio 
dvasią; 3. Eventualiu piniginiu 
likučiu prisideda prie įgalinimo 
atlikti kitus „Laisvės Varpo" 
darbus, kaip sekmadieninės 
radijo programos lietuvių ir 
anglų kalba, specialios radijo 
programos anglų kalba įvai
rioms amerikiečių radijo sto
tims Vasario 16 ir Tragiškųjų 
birželio įvykių proga, nuolatinis 
pagrindinės lietuvių spaudos in
formavimas apie Bostono ir apy
linkės lietuvių veiklą. 

Rugsėjo 25 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadvvay, So. Bostone, MA, 
įvyks jau 59-tasis tos rūšies 
„Laisvės Varpo" renginys. Ja
me programą atliks operos solis
tė Audronė Gaižiūnienė, sopra
nas, iš Chicagos, solistas Bene
diktas Povilavičius, bosas, iš 
Bostono ir pianistas dr. Saulius 
Cibas iš Bostono. Koncerto prog
ramą sudarys lietuvių liaudies 
dainos, mūsų kompozitorių kū
riniai ir ištraukos iš įvairių ope
rų. 

I rengiamo koncerto progra
mos knygutę bus įrašyti visi, 
kurie parems koncerto rengimą 
piniginiai. Normos yra tokios: 
1. Įrašymas koncerto globėju — 
100 dol.; 2. Viso puslapio svei
kinimas ar skelbimas — 100 
dol.; 3. įrašymas koncerto gar
bės rėmėju — 50 dol.; 4. Įrašy
mas koncerto rėmėju — 25 dol.; 
5. Įrašymas koncerto talkinin
ku - 10 dol. 

Maloniai kviečiu Jus pagal 
galimybę įsijungti vienu nuro
dytų būdų j koncerto rengimą. 
Galimai skubesnis Jūsų atsilie
pimas bus aukštai vertinamas. 

Čekius malonėkite rašyti „The 
Liberty Bell" vardu. 

Programos knygutės medžia
gą spaustuvei reikia atiduoti 
rugsėjo 6 d., tad malonėkite ligi 
tos dienos pranešti savo apsi
sprendimą ir prisiųsti savo svei
kinimo ar skelbimo tekstą bei 
fotografiją, jei pageidautumėte, 
kad ji būtų panaudota. 

Teisingai sakoma, kad daug 
rankų didelę naštą pakelia. Jū
sų ir kitų paramos dėka „Lais
vės Varpas" dar vis atlieka tai, 
kas reikalinga kovos dėl Lietu
vos laisvės dvasiai stiprinti ir 
lietuvybei palaikyti bei ugdyti, 
mūsų tautinei kultūrai populia
rinti ir skatinti. 

Pe t ras Viščinis 

DAILĖS DARBŲ PARODA 

Cambridge Public Library pa
talpose nuo rugpjūčio 22 d. ligi 
rugsėjo 3 d. vyksta Irenos Ma-
nomai t i enės dailės darbų 
paroda. Ji lankoma bibliotekos 
darbo valandomis. Parodoje iš
statyta 10 aliejinių paveikslų. 
Jų tematika — gėlės ir Kauno 
vaizdas. Parodos lankymas ne
mokamas. 

TRADICINIS PIKNIKAS 

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyno tradicinis Darbo 
dienos piknikas įvyks Darbo 
dieną, rugsėjo 5-tąją. Jis prade
damas 11 vai. ryto šv. Mišio- . 
mis, kurias atnašaus kun. Jus
tinas Steponaitis. Po Mišių 
veiks lietuviškų valgių stalai, 
bus įvairių dovanų paskirsty
mas, šokiai, grojant J. Paseikos 
orkestrui. 

* 
' DĖMESYS VASARIO 

16-SIOS GIMNAZIJAI 
Rugpj. 21 d. laidoje „Laisvės 

Varpas" perdavė platų Alfonso 
Petručio pasikalbėjimą apie Va
sario 16-sios gimnaziją su tos 
gimnazijos direktoriumi And
rium Šmitų. Pasikalbėjimu iš
ryškintas Vasario 16-sios gim
nazijos vaidmuo ne t ik Vokie
tijos, bet viso laisvojo pasaulio 
lietuvių gyvenime. Vakarų Vo
kietijos parama tai gimnazijai, 
reikalas sutelkti lietuviams nu
statytą sumą, kad nebūtų nu
traukta vokiečių parama, o taip 
pat pažymėta, kad gimnazija 
laukia mokinių iš įvairių kraš
tų, nes tai viso laisvojo pasau
lio lietuvių gimnazija. Dar nu
rodyta, kad gimnazija tapo viso 
Vokietijos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo centru. Jos turimas 
nejudomas turtas yra pats di
džiausias lietuvių turtas laisva
jame pasaulyje. Jos savininku 
yra Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenė. Tai didelis lietuvių in
vestavimas. Bet dar didesnį in
vestavimą sudaro lietuvių jauni
mas, kuris mokosi Vasario 
16-sios gimnazijoje. 

J . KAIRYS -
SUKAKTUVININKAS 

Rugpjūčio 16 d. sukako 70 me
tų Juozui Kairiui, Fitzmaurice 
Motor Sales savininkui iš 
Brocktono, uoliam „Laisvės 
Varpo", Balfo ir kitų lietuviškų 
reikalų rėmėjui. Laimingu suta
pimu į sukaktuvininko bran
daus amžiaus šventę galėjo at
vykti ne tik jo sūnūs — Juozas 
iš Chicagos (kur jis ruošia dak
taratą iš ekonomijos), medicinos 
daktaras Jonas iš Philadelphi-
jos, o-taip pat sūnėnas Jonas 
Degesys su žmona Angele iš Vil
niaus, atvežę gražių lietuviškų 
dovanų iš tėviškės. 

Toje Juozo Kairio šventėje py
nėsi dvigubi jausmai: sukaktu
vininkui buvo linkima geros 
sveikatos, visokeriopos sėkmės 
ir ilgiausių metų, o svečiams iš 
Lietuvos — kuo plačiau susipa
žinti su lietuvių gyvenimu ir 
veikla už Lietuvos ribų, galimai 

Inž. Vytautas Vidugiris iš Californijos respublikonų konvencijoje 
Nevv Orleans. Louisianoje. 

MELO ŽMONĖS 
S. PUKNYS 

Leninas yra pasakęs, kad 
šimtą kartų pakartotas melas 
virsta tiesa. Lietuviškieji ko
munistiniai pirmūnai Sniečkus, 
Gedvilas, Paleckis, Guzevičius, 
Venclova, Cvirka ir kiti, rau
donosios armijos remiami, 
apsvaigę Lenino „mokslu", 
stvėrėsi kurti tarybinį rojų Lie
tuvoje. 

Šiandien skaitant jų atsimi
nimus darosi koktu. Sunku tuos 
buvusius žmones suprasti. 
Pagal juos, visas mūsų nepri
klausomas laikotarpis (jie 
vadina buržuazinės valdžios lai
kotarpiu) buvęs tik neturtingų 
žmonių išnaudojimas arba jų 

prasmingiau praleisti viešnagę 
šalyje, kurioje jų dėdė gražiai 
įsikūrė ir susitvarkė, bet neuž
miršo savo tėviškės, artimųjų jo
je, bei reikalo padėti savo tau
tai, siekiančiai šviesesnės atei
ties. 

„LAISVĖS 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 
koncer tas rugsėjo 25 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje, 368 W. Broadvvay, So. 
Boston. 

Spalio 2 d. — Gobelenų i r 
dailės da rbų paroda . Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

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

Lapkričio 13 d. — Henriko 
Nagio poezijos rečitalis. Ren
gia Lietuvių Tautodailės insti
tuto skyrius. 

Mar tyno J a n k a u s 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. 

kalinimas. Komunistinių pir
mūnų raštai pilni pagiežos, o jų 
žodžiai persunkti melu nuodi
jo priaugančia lietuvių kartą. 

Antanas Venclova, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos gim
nazijos mokytojas, tarybiniais 
metais švietimo komisaras, savo 
knygoje „Vidurdienio Vėtra", 
išleista Vilniuje 1969 m. (16 
metų po Stalino mirties) apie 
tarybinę žemės reformą rašo: 
„Nauji reikšmingiausi įvykiai 
diena iš dienos keitė respublikos 
veidą. Buvo išdalinta žemė, 
paimta iš dvarų ir iš buožių. 
Kaime valdžią buožių vietoje 
ėmė tikrieji žemės darbininkai. 
Laikraščiai spausdino Cvirkos, 
Baltušio, Marcinkevičiaus 
reportažus apie naująją žemės 
reformą — tie reportažai ir 
šiandien yra vaizdingi epochos 
dokumentai". (43 p.). 

„Gimtasis kraštas", leidžia
mas Vilniuje, apie Venclovos 
liaupsinamą žemės reformą 
šiomis dienomis rašo: „Mari
jampolės apskr. 20 ha. ūkinin
kas kartu su „buožės" vardu 
privalėjo atiduoti valstybei 2.7 
tonų grūdų per metus, tif k pat 
bulvių, virš 2 tonas pieno. 
Šiaulių srities finansų skyriaus 
ataskaitoje nurodyta, kad 
išmestiems ..buožėms" 1952 m. 
apskaičiuotas nuo 25 iki 35 
tūkstančių rublių ž^mės mokes
tis, nors jų turtas ' rtinamas 2 
tūkstančius rublių. Taigi mo
kestis turto vertę viršija 12-18 
kartų. Civilizuotos žmonijos 7 
tūkst. metų istorijoje turbūt 
nėra buvę tokio kito atvejo. 
Mokesčių politikos tikslas — 
terorizuoti valstiečius ir 

suvaryti juos į kolūkius. Per 
vienerius 1949-uosius metus į 
kolūkius suvaryta daugiau kaip 
pusė Lietuvos valstiečių. 
Pagrindinės kolektizavimo 
priemonės — ekonominio vals
tiečių terorizavimas ir trė
mimas į Sibirą". 

A. Venclova apie tarybinę Lie
tuvos konstituciją rašo: „Iš tų 
dienų gerai atsimenu gausingus 
ir ilgus posėdžius „Pažangos" 
rūmuose, Laisvės alėjoje, nau
josios L.T.R.S. konstitucijos pro
jektui paruošti. Projektą svarstė 
Justas Paleckis, Adomas Mes-
kupas, Povilas Pakarklis ir kiti. 
Paėmę pagrindinius Tarybų 
Sąjungos konstitucijos dėsnius, 
išreiškiančius naujosios darbi
ninkų ir valstiečių valstybės 
esmę, stengėmės į projektą įdėti 
ir visą tą specifiką, kuri buvo 
būdinga mūsų j auna i res
publikai. Seimas, susirinkęs 
rugpjūčio 24-25 dieną į naują 
sesiją teisingumo ministerijos 
rūmuose konstitucijos projektą 
apsvarstė ir priėmė". („Vidur
dienio audra" 16 p.) 

Konstitucijos reikalu „Gim
tasis kraštas" š.m. *31 numery
je rašo: „Akademikas Vytautas 
Mažiulis, akademijos nariai 
korespondentai Juozas Bulavas, 
Kazys Ulvydas, Zigmas Zinke
vičius, filologijos daktara i 
Vytautas Ambrazas, Aleksas 
Girdenis, Jonas Palionis, Alek
sandras Vanagas, filosofijos 
mokslų daktaras Bronius Kuz
mickas, filologijos mokslų kan
didatai Kazimieras Garšva, 
Laima Grumadienė, „Tiesoje" 
rašo, kad lietuvių kalba iki šiol 
buvo dažnai stumiama iš visuo
meninių ir politinių sričių, taip 
pat iš mokslo, gamybos ir aptar
navimo sferų. Rusiškose pasų 
dalyse priverstinai slavinamos 
lietuvių tėvų vardų formos, 
pridedant rusiškų tėvavardžių 
priesagos (-ovič, -evič, -ovna, 
-evna). 

Persitvarkymo sąlygomis jo
kiu būdu negalima leisti toliau 
keroti tokios rūšies prievartai ir 
į rusišką tekstą būtina grąžinti 
tėvo vardo lietuvišką kilminin
ko formą — Jono, Antano ir t.t. 
Mokslininkai siūlo suformu
luoti Lietuvos konstitucijos 
straipsnį: „Valstybinė Lietuvos 
T.S.R. kalba yra lietuvių kal
ba". 

Aprašomi atvejai, paimti iš 
okupuotos Lietuvos spaudos, 
vaizdžiai patvirtina lietuvių 
išeivių ilgų metų teigimą, kad 
melas yra rusiško komunizmo 
pastovus palydovas. 
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paminėti, Kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

• MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

HELP VVANTED 

DEISEL MECHANIC SOUTHWEST AREA 
Need art exp deisel truck mechanie Top wages 
for someone wrtfi inittative & motivation Excelletn 
oeneMs \ e e c gooc ar,vers hcense & ovvn tools 
Mušt reao. wrrt« S speak fluent Engttsh. 

Apply m person 
Tri State Truck Service. Inc. 

8040 S. Roberts Rd Bfidgeviev* 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

L 
FOR RENT 

DIRSĖ APTS. — Motei sav. GENĖ 
DIRSĖ praneša, kad persikėlusi į nau
ją vietą, 3614-16 Gulf Blvd., St. Pete 
Beach, FL 33706, tel . 
813-367-2668, jau pasiruošė sve-
čius-atostogautojus maloniai priimti. 
Nuosavybė ant jūros kranto; su visais 
patogumais. 

IEŠKO 

Ieškomi Stanislova ir Vincentas 
Slavinskai, prieš II Pas. karą gyvenę 
Čikagoje, arba jų vaikai. Žinantieji 
prašom pranešti: Vincentai Arūnienei, 
Šiauliai 235410, Basanavičiaus 1-14, 
Lietuva. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va VVest 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Šiame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

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

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siųsti: 

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

•ROMIUS KVIKITS 

v IIETUVOS 
* BAŽNYČIOS 
C H U R C H E S Of IITHUAN1A 

Kaišiadorių vyskupija 

inois gyventojai dar prideda S1.S4 vaistuos mokesčio. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Apysaka. Paruošė 
R. Račkauskienė, N. Mackevičienė. Liet-
anglų kalbomis. 40 psi. 1986 $3.00 

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI (vaikams) Nij. 
Mackevičienė. 88 psi. 1987 $3.00 

PELENĖ (knyga ir kasetė) Nij. Mackevičienė, R. 
Račkauskienė, G. Valiulienė. 37 psi. 1982 $5.00 

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS. Vytė Nemunėlis. 
22 psi. 1966 $4.00 

ŠAMO EŽERO SEKLIAI. Apysaka. Nijolė Jankutė. 
133 psi. 1988 $6.00 

PARKAS ANAPUS GATVĖS. Apysaka. D. 
Brazytė-Bindokienė. 137 psi. 1973 $3.00 

MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI. Poezija. 
Balys Gaidžiūnas. 104 psi. 1980 $5.00 

KRIKŠTO VANDUO JONINIŲ NAKT{. Poezija. 
Kazys Bradūnas. 94 psi. 1987 $8.00 

SAUJA SKATIKŲ. Detektyvinių romanų serija. Nr. 
1. Kazys Almenas. 198 psi. 1988 $10.00 

LIETINGOS DIENOS PALANGOJE. Det. romanų 
serija. Nr. 2. Kazys Almenas. 200 psi. 1988. 

$10.00 
ISLAMAS. Religija, kultūra, valstybė. Antanas 

Rubšys. 109 psi. 1987 $5.00 
VERTYBĖS IR DOROVĖ. Moralinės filosofijos pa

grindai. Juozas Leonas Navickas. Liet. kat. 
m. akad. 234 psi. 1988 $25.00 

RINKTINIAI RAŠTAI, Filosofinės studijos. Stasys 
Šalkauskis. 687 psi. 1986 $40.00 

DALIA. Romanas. Vacys Kavaliūnas. 236 psi. 
1983 $10.00 

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



LIŪDNAS VAIKŲ LIKIMAS 
K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 
„1948 m. pavasar is . Prie 

B e r l y n o Pe rkūno kepyklos 
(vokiečiai rašo Perkun) sustoja 
automašina . Iš jos išlipa vyras 
ir moteris, tiesiai žengdami į 
savininko namus. J i s jų laukia 
su maža, šviesiaplauke mergai

t e , gražiu nauju apsiaustu. Ji 
y r a Laila, šešiametė Perkūnų 
šeimos vaikaitė. Svetimieji at
vyko ją paimti. Moteris maloniu 
šypsniu ir ištiestom rankom 
stengiasi mergaite paimti į savo 
glėbį. Ji nesiduoda. Laila savo 
mažom rankutėm apsupa mo
č iu tės kojas. J i pradeda verkti. 
N e š a m a Laila šaukiasi senelių 

T o k i a i s s a k i n i a i s „Man-
nheimer Morgen" dienraštis 
pradeda ilgą straipsnį 46-metės 
šiandieninės norvegės, nepaži
nusios savo vokiečio grandinio 
tėvo, žuvusio Suomijos fronte. 

T a i drama, įvykusi beveik 
p r ieš 40 m., išsikėlus vokiečių 
daliniams neutralios Norvegijos 
valstybėje. Vokiško dienraščio 
korespondentas aplankė nor
vegę socialinės globos duotame 
bu te , gaudamas iš Lailos tokius 
a tsakymus: kas aš e su — norve
gė a r vokietė? 0 gal nei viena 
nei kita! Šiandieną šešiametė 
La i l a yra 46 m. Tove — Laila 
S t r a n d , po sunkios skilvio 
operacijos, pripažinta „anks
t y v a " pensininke. Tai ne vienos 
L a i l o s d r a m a a r l i k imas , 
be t virš 9 tūks t . Norvegijoje gi
mus ių karo vaikų, kur ių tėvai 
y r a vokiečiai kariai. Norvegai į 
t ok ia s moteris žiūrėjo su di
džiausia panieka, tačiau H. 
Himmler laikė vokiečių tautos 
prieaugliu, nes vokiškai rasei 
norvegiškas kraujas buvo priim
t i n a s . Karo metu tokios norve
gės buvo labai gera i aprūpi
namos . Joms nenorint toliau 
v a i k u rūpintis — jie buvo tuoj 
pa t Vokietijoje adoptuojami ir 
j a u auk lė j ami vokiškoje 
dvasioje. 

Lailos Strand t r u m p a gy
venimo istorija, labai panaši gal 
į tūks tanč ių vaikų. J a i gimus, 
t ė v a s V e r n e r i s P e r k ū n a s 
perkel iamas į Suomijos frontą, 
k u r j is randa mirtį. Motina ne
nor i Lailos pas save auginti, 
1943 m. atiduodama senelių glo
ba i Vokietijoje. Karo pabaiga. 
Norvegijoje vyksta „atsiskai
t y m a s " ne t ik su t au tos išdavi
k a i s — kvislingais, bet ir karo 
„nuotakų" — sužieduotinėm, 
nukerpan t joms plaukus, užda
r a n t į stovyklas. Atviruose laiš
kuose redakcijoms reikalau
j a m a tokius vaikus išsiųsti „kur 
p ipi ra i auga" . Tokie vaikai 
buvo žeminami, pajuokiami, 
vadinant juos įvairiais vardais. 
Vokietis korespondentas cituo
j a norvego rašytojo ištraukas: 
devynmetė Inga aplanko sos
t inės kiną. Neprasidėjus filmui, 
salėje girdimi pavieniai balsai 
— kekšės vaikas, kekšės mer
g a . . . N e t r u k u s v i sa salė 
skanduoja tuos pačius žodžius. 
I n g a išbėga iš salės... • 

1947 m. Norvegijos parlamen
tas nesantuokoje g i m u s i u s 
vaikus ir adoptuotus Vokietijoje 
nu ta rė grąžinti į Norvegiją. Į 
pagalbą atėjo UNRRA, vėliau 
ERO bei Vokietijos Raudonasis 
Kryžius. Pasirodė, kad adop-
tuoti vaikai turėjo labai geras 
gyvenimo sąlygas, buvo naujų 
tėvų mylimi. Grąžinus į Norve
giją daugumas motinų savo 
vaikų visiškai nelaukė ir neno
rėjo j ų priimti į namus. Valsty
bė buvo priversta ta lpint i juos 
prieglaudose. 

Lailos likimas buvo kiek skir-
tingesnis. J ą motina ir patėvis 
priėmė į namus, tačiau Laila 
kalbėjo t ik vokiškai ir buvo jų 
vadinama „vokiška kiaule". Ja i 

esant 15-kos metų , patėvis 
mėgino net išprievartauti . J i 
paliko motinos namus , devy
niolikos metų ištekėjo, susilauk
dama sūnaus ir duodama jam 
savo tėvo Vernerio vardą. J i 
susisiekia su seneliais, vyksta 
susirašinėjimas, kur i s staiga 
v ieną d i e n ą n u t r ū k s t a . 
Užk laus t a Ry tų Vokieti jos 
vyriausybė jokio atsakymo ne
davė. 

Panašų į Norvegijos vaikų 
likimą, šiandieną galima rast i 
beveik kiekviename krašte, kur 
buvo okupacinė ar kokia „drau
giška" kariuomenė. Apskaičiuo
jama, kad vien t ik iš juodos ra
sės karių gal ima būtų Vokie
tijoje s u d a r y t i ben t t r i s 
„vokiškas" divizijas. Keletą 
kartų užklaustas angliškai tam
siaodis, puikia ir t a i bavariška 
tarme man a t sakė — aš esu 
vokietis... 

P A D Ė K A 
A.tA. 

TEODORA SERAPINIENĖ 
SKABLAUSKAITĖ 

Po daugelį metų trukusios skausmingos ligos, staiga mirė 
1988 m. rugpjūčio 12 d. ankstyvą rytą. 

Nuoširdi mano padėka prel. J. Prunskiui, Švč. M. Mari
jos Gimimo par. kleb. kun. J. Kuzinskui, kun. J. Juozevičiui, 
kun. K. Kuzminskui, kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, o kan. V. Zakarauskui — už gedulingas pamaldas 
bažnyčioje bei už atliktas apeigas kapinėse. 

Pagarbi mano padėka Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės 
vadui Alfonsui Paukštei už pavyzdingai suorganizuotą lai
dotuvių apeigų tarnybą: garbės sargybą prie karsto, pravestą 
atsisveikinimą su Velione; čia dar po jautrų žodį tarė: kun. 
K. Kuzminskas, St. Vanagūnas ir A. Repšienė. Nuoširdi 
padėka vėliavų tarnybai, karsto nešėjams; dėkoju visiems 
Velionės gerbėjams, atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavu
siems pamaldose ir palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą; 
dėkoju už gausias Šv. Mišioms, Tautos Fondui bei kitiems 
tikslams nurodytas aukas. Dėkoju už atsiųstas gėles. 

Dėkoju Lietuvos Dukterų draugijos pirm. St. Paulionienei 
prasmingu žodžiu atsisveikinusiai su Draugijos nare ir kar
tu su Putnamo seselių rėmėjomis, vadovaujant kun. J. 
Juozevičiui, atkalbėjusioms rožinį. 

Iš širdies dėkoju sol. Praurimei Ragienei už jautriai 
bažnyčios skliautais nuaidėjusias giesmes pamaldų metu ir 
muz. Manigirdui Motekaičiui už švelnią vargonų palydą Prau-
rimės giesmėms. 

Dėkoju ir laidotuvių direktoriui D. Petkui su padėjėjais 
už tvarkingai ir gražiai pravestas laidotuvių apeigas. 

Pagarba ir širdinga mano padėka visoms bei visiems, 
mane ištikusioje nelaimėje taip nuoširdžiai padedantiems. 

Skausme, liūdesyje ir vienišoje vienatvėje likęs 

a.a. Teodoros vyras Ignas Serapinas 

M y l i m a m V y r u i 

A.tA. 
STASIUI RAMUI 

m i r u s , jo ž m o n a i J U Z E I , v i s i e m s g i m i n ė m s ir a r 
t i m i e s i e m s r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą . 
Vel ion į t e lyd i a m ž i n o j i l a i m ė i r r a m y b ė D a n g a u s 
K a r a l y s t ė j e . 

K. V. Vaitkevičiai 
J. P. Kinderiai 
S. M. Mickevičiai 

A. Bukšnienė 
0. Dainienė 

R3 midlcind FedGrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEYV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ISCE 
Hunas* 
LEN0ER 

A.tA. 
ONA LAURECKIENĖ 

SMILINGYTĖ 

Gyveno Indiana Harbor, Cicero ir Downers Grove, IL. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 29 d. 
Gimė 1897 m. spalio 17 d. Lietuvoje, Plungės vabčiuje, 

Prusalių kaime. Amerikoje išgyveno daug metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje, Klaipėdoje duktė 

Rūta Astrauskienė, Čikagoje dukterys: Dana Domarkienė, 
Meilutė, Birutė Pankienė, Adelė Baltrušaitienė; sūnus Tonis 
ir jų šeimos; keturiolika anūkų, vienuolika proanūkų, du 
pro-proanūkai. 

Velionė buvo našlė a.a. Stanislovo. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 31 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Butkus-Petkus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 1 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, sūnus, anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 652-1003. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio men. 31 d. 

i 

P A D Ė K A 
1988 m. birželio mėn. 23 d. Santa Monikoje, Kalifornijoje 

staiga mirus mūsų mylimai Mamytei, Močiutei, Sesei ir 
Svainei 

A.tA 
LAIMUTEI ŠLAPELYTEI 

GRAUŽINIENEI 
patyrėme iš artimųjų daug užuojautos ir pagalbos. 

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Vincui Bartuškai, 
atlikusiam religines apeigas laidotuvių koplyčioje, Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje ir Sv. Kryžiaus kapuose. 

Ačiū už prasmingus atsisveikinimo su velione žodžius 
Albinui Markevičiui, Lietuvos generaliniam garbės konsului 
Vytautui Čekanauskui, Vincui Trumpai ir Vladui Velžai. 
Ačiū Janinai Čekanauskienei ir Onai Deveikienei už giesmes 
bažnyčioje. Ačiū Lietuvos Diplomatinei Tarnybai, Santa Moni
kos Lietuvių klubui bei A. ir K. Grigaičiams už gėlių vainikus. 
Ačiū užprašiusiems už velionę šv. Mišias, jai pagerbti auko
jusiems Tautos ir Lietuvių fondams, ačiū nešusiems jos karstą. 

Dėkojame dalyvavusiems laidotuvėse, mums pagelbėju-
siems laidotuvių metu ir vėliau, ypač Albinui ir Vitai 
Markevičiams. Nuoširdžiai dėkojame visiems, guodusiems 
mus bei reiškusiems mums užuojautą gyvu žodžiu, laiškais 
ir spaudoje. 

Šei ima 

M ū s ų m i e l a i g imnazi jos d r a u g e i N I J O L E I 
B K U L Č I E N E I . vyrui STASIUI ir šeimai, jos Tėveliui 

A.tA. 
VLADUI SIRTAUTUI 

mirus, giliausią užuojautą re iškia 

Silvija Aleksiūnienė 
Dana ir Feliksas Lukauskai 
Vida ir Romas Račiūnai 

i 
Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
ZENONUI VALAVIČIUI 

mirus, gilioje skausmo valandoje l ikusius žmoną 
BRONĘ, sūnų ALBERTĄ, dukrą RŪTĄ ir k i tus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu l iūdime. 

Grobių ir Fedarų šeimos 

J 

A.tA 
STASIUI RAMUI 

mirus, jo žmonai JUZEI ir posūnui VYTUI VAITKUI 
bei jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Juozas ir Daila Liubinskai 
Gilė Liubinskaitė 
Aldis ir Loretta Liubinskai 
Tauras Liubinskas 
Linas ir Ingrida Liubinskai 

A.tA. 
VLADAS SIRTAUTAS 

Gyveno Detroit, MI. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 26 d., sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė, dukra Nijolė 

Bikulčienė, žentas Stasys, anūkai Algirdas su šeima ir Euge
nijus, taip pat kiti giminės JAV-bėse, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Kūnas buvo pašarvotas rugpjūčio 27 d. Vai S. Bauža 
koplyčioje, 1930 - 25th St. Detroit, MI. 

Laidotuvės įvyko rugpjūčio 29 d. Iš koplyčios velionis buvo 
atlydėtas j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyko ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų buvo nuly
dėtas į Holy Sepulchre kapines. 

Nuliūdę žmona, dukra , žentas ir aniikai 

Laidotuvių direktorė Yolanda Zaparackienė. Tel 
313-554-1275. 

AtA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

i ške l i avus Amžinybėn , liūdesio pr is lėgtai šeimai, 
žmona i ALDONAI , d u k r o m s DAIVAI ir RITAI su 
še imomis bei k i t i ems ar t imies iems nuoširdžią užuo
j a u t ą r e i šk ia 

Lietuvių Fondas 

A.tA. 
STASIUI RAMUI 

mirus , l iūdinčią žmoną, mielą JUZYTE ir visą šeimą 
nuoširdžia i už jaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Jucaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C 'a l i fo rn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . . ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 50 th A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 VVest 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h \ v e s t H v v y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

" 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donald M.. Jr . 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

x Rugsėjo 5 d. yra Darbo 
dienos šventė , todėl „Drau
gas" tą dieną nedirbs. „Drau
gas" neišeis po Darbo dienos 
antradienį, rugsėjo 6 d. Rugsėjo 
6 d. visa „Draugo" įstaiga dirbs 
kaip paprastomis dienomis ir iš
leis „Draugo" rugsėjo 7 d. 
numerį. 

x Dr. Vytautas Dambrava, 
naujos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams, iš 
Venecuelos atvyko į Chicagą, 
dalyvavo PLB posėdžiuose, ku
riuose buvo perimtos visos 
knygos iš senosios PLB valdybos 
ir nustatyti veiklos planai 
ateičiai. Ta proga jis, lydimas 
rašyt. Česlovo Grincevičiaus, 
aplankė „Draugo" redakciją. 

x Aras Dailidė, kilęs iš Chi-
cagos, liepos 1 d. buvo pakeltas 
į komandieriaus U.S.N. laipsnį. 
Aras su žmona Ramune (Stra-
vinskyte) ir dukra Lina šiuo 
metu gyvena Washingtone, 
D.C., apylinkėje. Aras Dailidė, 
kaip U.S. Navy atstovas, dirba 
Pentagone, o Lina lanko 
Washingtono lietuvių šeštadie
ninę mokyklą ir gražiai kalba 
lietuviškai. Abu tėvai aktyviai 
prisideda prie šios mokyklos 
veiklos ir išlaikymo. Sveiki
name Arą su pakėlimu ir 
linkime šiai jaunai lietuviškai 
šeimai gražios ateities. 

x Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų metinis sei
mas bus spalio 2 d., sekmadienį, 
Marijonų koplyčioje ir salėje. 
Marijonų koplyčioje 11 vai. bus 
šv. Mišios, po to pietūs salėje, 
1:30 vai. bus seimo posėdžiai. 
Rėmėjams pirmininkauja Sabi
na Henson. 

x H e n r i k a s Bajel is , Los 
Angeles, Cal., „Draugo" ar
timas bendradarbis, rėmėjas, 
atsiuntė 100 dol. dienraščio stip
rinimui ir palinkėjo stiprybės ir 
sėkmės ateities darbuose. Nuo
širdus ir didelis ačiū. 

x B a l i s S teponis , Seven 
Hills, Ohio, atsiuntė 20 dol. sa
vos spaudos palaikymui ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. B. Steponį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x B. Mickus, Michigan City, 
Ind., vienas iš dosniųjų „Drau
go" rėmėjų, pratęsė prenume
ratą su visa šimtine. B. Mickui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už dažną paramą labai dėko
jame. 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport, IL60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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 Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitamna 

x Kviečiame visus atsi lan
kyti į tradicinę Lemonto LB 
apylinkės gegužinę, kuri bus 
sekmadienį, rugsėjo 11 dieną. 
Ateitininkų namuose. Gegužinė 

• prasidės 12 vai. po pietų, tuojau 
po šv. Mišių De Andrės koply
čioje. Bus skanaus maisto, gė
rimų, laimėjimų ir proga pa
bendrauti su draugais prieš pra
dedant rudens darbus. 

x Genov ieve Giedrait ienė, 
St. David Bridgeporte parapijos 
vargonininkė, kurios garbei buvo 
įtaisyti nauji vargonai, aprašyta 
„Sun-Times" rugpjūčio 30 d. 
laidoje „Chicago Profile" sky
riuje. Ten parašyta, kad ji yra 
lietuvių kilmės, kad jos vyras 
buvo Lietuvos vyčių narys (jau 
miręs), dukterys Alma Baer ir 
Genovieve Maluska. Pasakyta 
jos žodžiais, kad ji nėra vargo
nininkė, kuri moka giedoti, bet 
dainininkė, kuri moka var
gonais groti. Įdėta ir jos nuo
trauka. 

x Dar iaus Girėno l i tuanis
t inė m o k y k l a n a u j u o s i u s 
mokslo metus pradės rugsėjo 
10 d. Jaunimo centre. 9 vai. ryto 
vyks visų mokinių registracija 
ir vadovėlių įsigijimas. Pa
mokos pirmąją dieną baigsis 12 
vai. Kviečiami visi ligšioliniai 
ir nauji mokiniai. Priimami visi 
lietuvių kilmės pradinės mo
kyklos amžiaus vaikai. Mokyk
loje veikia aštuoni skyriai ir 
vaikų darželis. Dirba patyrę 
mokytojai. Dėl informacijų 
kreiptis į mokyklos vedėją mok. 
Juozą Plačą, tel. 476-5381. 

x J o s e p h Ulanskas , Sioux 
City, Iowa, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. pa
ramai ir 10 dol. už laimėjimų 
šakneles, kurias grąžino. J. 
Ulanską skelbiame garbės pre
numeratorium, o už paramą la
bai dėkojame. 

x Vincas Urbonas, Chicago, 
111., mūsų bendradarbis, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą, įsigijo naujausių leidinių už 
didesnę sumą ir dar įteikė 10 
dol. auką lietuviškos knygos 
palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

x Bronius ir Stella Par-
gauskai iš Chicagos, pakeis
dami adresą, atsiuntė 10 dol. 
auką. Lucy Gudel i s , Hot 
Springs, Ark., taip pat atsiuntė 
„Draugo" paramai 10 dol. Nuo
širdus ačiū. 

x K. Lietuvninkas iš Hic-
kory Hills, 111., grąžindamas 
laimėjimų šakneles, pridėjo 25 
dol. auką lietuviškos spaudos 
stiprinimui. Labai dėkojame. 

x Dėmesio! Dėmesio! Darbo 
Dienos sava i tga l io šokia i , 
kuriuos 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
binkite Svajone i Kerelyte i 
257-2558. 

(sk) 

x L i e t u v i ų g r u p ė į L a s 
V e g a s spalio 27-30 d. Re
gistruotis iki rugsėjo 15 d. Tra-
vel Advisers, Inc., 312-524-2244. 

(sk) 

x J a u n u č i o P u o d ž i ū n o 
baleto studija rudens sezoną 
pradės rugsėjo 7 d., trečiadienį. 
Nauji mokiniai ir suaugusių 
mankštos klasei registruokitės: 
tel. 778-7182 arba studijoje, 
2418 W. Marquet te R d . 

(sk) 
x D i r b a n t i s v y r a s ieško 

kambario su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
B a r t o n , 4401 S. T a l m a n , 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Mutual Federal S a v i n g s 
i e ško k a s i n i n k o - ė s (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. S k a m b i n t i 
847-7747. 

(sk) 

x E s t r a d i n ė d a i n i n i n k ė 
V i o l e t a Rakauskai tė -Štro-
m i e n ė atliks meninę programą 
„Draugo" baliuje, kuris bus rug
sėjo 25 d. Martinique restorano 
pokylių salėje Evergreen Parke. 
Baliui jau rengiasi dabar dau
gel is „Draugo" artimųjų ir 
rėmėjų, užsisakydami bilietus 
prie stalų ar sudarydami dešimt 
žmonių stalą. 

x Inž. Mindaugas Kašiuba 
su savo šeima ir tėveliais Albina 
ir Pranu, gyv. Las Cruces, New 
Mexico, ir ten dirbąs White 
Sands raketų programų išvysty
me, buvo atskridęs į Chicagą 
aplankyti savo giminių, draugų 
ir pažįstamų. Malonesniam 
laiko praleidimui su savo drau
gais buvo išvažiavę į Wisconsin 
valstiją pameškerioti. Laimė 
neapleido — žuvavimas pasi
sekė, žuvų pagavo ir malonumo 
buvo. 

x Vidmantas Rapš y s, Dow-
ners Grove, 111., „Draugo" nuo
širdus ir didelis rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir pridėjo visą šimtinę, kad 
„Draugas" gyvuotų ir lankytų 
kiekvieno lietuvio šeimą. V. 
Rapšiui , mūsų garbės pre
numeratoriui, tariame nuoširdų 
ačiū už realią paramą. 

x Dainius Vidžiūnas iš Chi
cagos, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. Marty
nas ir Dalia Trakiai, Palos 
Hills, 111., atsiuntė 22 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x J o n a s ir Maria Vaitkai, 
Hyattsville, Md., Joseph Yur-
kus iš Webster, N.Y., įvairiomis 
progomis paaukojo po 15 dol. 
Labai dėkojame. 

x J o n a s Spurgis, Chicago, 
111., V. Linartas, Harbert, Mich., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Knights of Lithuania 75 
Nat iona l Convent ion, Wa-
shington, D.C., Anna Klizas 
Wargo, pirmininkė, seimo at
stovų ir svečių vardu įver
tindami „Draugo" paslaugą, 
atsiuntė 50 dol. auką ir pa
dėkojo už malonų bendradarbia
vimą. Nuoširdus ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Cicero, UI., Altos skyrius 
per kas in inką Boleslovą 
Novickį atsiuntė 20 dol. auką, 
išreikšdamas visos valdybos pa
dėką dienraščiui už rodomą 
nuoš irdumą, ske lb iant ar 
aprašant jų veiklą. Nuoširdus 
ačiū už auką ir gražius žodžius. 

x E. J o n u š a s , Omaha, Ne-
braska, lietuviškos spaudos ir 
veiklos didelė rėmėja, grąžin
dama laimėjimų šakneles, pri
dėjo 60 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Lilija Ignatonis , Chi
cago, 111., Jonas Rugelis, May-
wood, 111., mūsų nuoširdūs 
rėmėjai, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Nuo
širdus ačiū. 

x Connie Lepar, (Mrs.) No-
komis, Fla., atsiuntė 25 dol. au
ką ir grąžino laimėjimų 
š a k n e l e s . S te l la Sheputis , 
Cicero, 111, atsiuntė 22 dol. Nuo
širdus ačiū. 

x Birutė Januška, Windsor, 
Ont., Kanada, grąžino laimėji
mų šakneles, pridėjo 10 dol. už 
jas ir kitą 10 dol. už kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Vladas Lelis, Roches-
ter, N.Y., atsiuntė 15 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Po 12 dol. atsiuntė: K. Kizlaus-
kas, W. Bloofield, Mich., Joseph 
Kučinskas, Dovvagiac, Mich., 
Vincas Viltrakis, Chester, Pa., 
Nuoširdus ačiū. 

x Privačiai parduodamas 
vienos šeimos, puikiai įrengtas 
namas Marquette Parke, 72 & 
Francisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint. 

(sk) 

*w<i ak ŽVAIGŽDUTE 
i.* SS * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pučas. Medžiagą siusti: 3206 W. 06th Place, Chicago, IL 60629 

Jonas Minelga 

KEPURĖ 

Bėginėjau, šokinėjau 
Nuo kalvelės ant kalvos. 
Pasakykit, kur nudėjau 
Aš kepurę nuo galvos! 

Ant pakaušio ją movėjau, 
(Be kepurės negaliu) 
Kai lenktynių bėgom, vėjau, 
Marąuette Parko takeliu. 

Ar lagūnant ji įkrito? 
Ar pakibo ant šakos? 
Ar pakalnėn nusirito? 
Kas dabar ją suieškos? 

Dingo mano kepurėlė, 
Pernai tėtės nupirkta. 
Laimė — vieši vasarėlė 
Vienmarškinė, nepikta. 

NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA 

LIETUVAI 

Lietuviškas jaunimas turi 
daug pareigų Lietuvai. Viena 
svarbiausių iš jų — kalbėti lietu
viškai. Lietuvių kalba mus 
jungia ir taip pat skiria nuo kitų 
tautų. Kalba jungia mus su pra
eitimi. Mes sužinome daugiau 
apie mūsų literatūrą, meną, pa
pročius, dainas, tautosaką, 
apskritai tautos kultūrą. Kalba 
uždega tautiečius, kad jie pasi
darytų aktyvūs. 

Tauta,neturi: :i savo kalbos, 
yra mieguista ir pasyvi. Pavyz
dys — lotynų kalba. Ji yra viena 
iš seniausių kalbų pasaulyje, 
bet yra mirusi, nėra tautos 
pasaulyje, kuri ja kalbėtų. 
Žmonės lanko universitetus, kad 
ją išmoktų. Iš tos kalbos žmonės 
sužino pasaulio prae i t i e s 
įvykius. Sužino apie pasaulio 
kalbas ir kaip jos išsivystė, bet 
nieko apie šių dienų gyvenimą. 
Yra liūdna, kad neišsilaikė nė 
viena tauta, kuri kalbėtų tokia 
sena lotynų kalba. Lietuvių 
kalba taip pat yra sena kalba. 
Jeigu ja niekas nekalbėtų, ji 
pasidarytų kaip lotynų kalba. 
Mokytųs tik universitetuose, 
kaip seniausią kalbą, iš kurios 
kilusios visos kitos kalbos, bet 
nebūtų gyvos tautos kalba. 

Jei būtų organizacijos, kurių 
nariai nekalbėtų lietuviškai, 
nors ir domėtųsi lietuviškais 
papročiais, būtų panašios į 
amerikietiškos visuomenės or
ganizacijas: kaip Amerikos 
skautai, sporto klubai, filatelis
tų klubai ir panašiai. Tos 
organizacijos nebūtų lietuviškos 
visuomenės dalis. Norint pri
klausyti lietuviškai visuomenei, 
reikia jaunimui išlaikyti lie
tuvių kalbą. 

Kalbą reikia mokytis. Reikia 
lankyti lietuviškas mokyklas, 
kuriose pamokos vyksta šešta
dieniais. Ten mokomasi: lietu
vių literatūra, geografija, is
torija, lietuviškos dainos, tauti
niai šokiai ir kiti dalykai. Lie
tuviška mokykla nėra skirta 
vien lietuviškai kalbantiems, 
bet ir tiems, kurie dėl įvairių 
aplinkybių negalėjo mokytis lie
tuviškai, bet nori ją išmokti. 
Taigi, lietuvišką mokyklą gali 
lankyti trečios ir ketvirtos kar
tos lietuvių vaikai. Vienintelė 
priežastis, kodėl čia gimęs lietu
viškas jaunimas nelanko lietu
viškos mokyklos, yra apsilei
dimas ir tinginystė. 

(Bus daugiau) 

Gytis Vygantas 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinys 

• • 

Y P A T I N G A VASARA 

Šią vasarą aš dvi savaites 
buvau vasaros stovykloje su 
savo pussesere. Norėjau ten il
giau pabūti, bet negalėjau. Visą 
liepos mėnesį aš praleidau 
„read ahead" kursuose savo 
mokykloje. Nors stovyklavau 
tik dvi savaites, bet buvau labai 
patenkinta: buvo smagu! 

Pradžioje turėjome daug žai
dimų, kad geriau vieni kitus 
pažintume. Dar žaidėme fut
bolą, beisbolą. Per šiuos žai
dimus aš susipažinau su viena 
mergaite iš Meksikos — Yarla. 
Ji jau stovyklavo čia dvi savai
tes. Žadėjo dar vieną savaitę 
stovyklauti. Ji kalbėjo tik 
ispaniškai, labai mažai suprato 
angliškai. Aš su ja kalbėjau tik 
angliškai. Ji norėjo mane ir 
vieną iš mūsų vadovių Isabelle 
pamokyti i spanų kalbos. 
Turėjau progos ir malonumo šį 
tą išmokti ispaniškai. 

Kai Yarla išvažiavo namo, 
mums buvo labai liūdna. Aš 
spėjau su ja labai gerai susidrau
gauti. Mes pasikeitėme adresais 
ir pasižadėjome viena kitai 
parašyti laiškų. Ji buvo labai 
gera ir nuoširdi draugė. Mes il
gai viena kitą atsiminsime. Ši 
vasara buvo smagi ir įdomi, 
kurios taip pat ilgai nepamiršiu. 

Andrėja Gutauskaitė, 
Ottawos Dr. V. Kudirkos lit. 

m-los mokinė. Kanada. 
(„Trupinėliai") 

ATKASTIEJI LOBIAI 

Įdomumą keliantis pavadi
nimas. Tai ne jūrų dugne ar 
kalnų urvuose atrasti turtai, bet 
daugelio jaunųjų ateitininkų, 
stovyklavusių šią vasarą Daina
voje, surinkti deimančiukai sto
vyklos la ikraštė lyje . Čia 
sukaupta nemažai medžiagos su 
gražiom iliustracijom. Tiems, 
kurie negalėjo stovyklauti, bus 
įdomu susipažinti su šia medžia
ga „Tėvynės Žvaigždutės" pus
lapiuose. Atkastus lobius sure
dagavo Jūratė Norvilienė. O 
dabar keletas rašinėlių: 

KODĖL KRYŽIŲ KALNE 
STOVI ŠEŠI KRYŽIAI 

Senia i , seniai buvo šeši 
milžinai. Jie buvo geri, visada 
meldėsi ir važiavo į bažnyčią. 
Jie neturėjo kryžių melsdamie
si. Tada jie pasistatė sau po 
kryžių ir taip atsirado Kryžių 
kalnas. 

Lidija Mitriutė 

Vieną šaltą naktį velnias 
buvo pastebėtas Kryžių kalne, 
daug žmonių staiga numirė ir 
tik per penkias dienas. Kai mirė 
šeštas žmogus, velnias kryžių 
kalne vidurnaktyje pastatė 
kryžių. Už metų laiko, vieną 
šaltą naktį velnias vėl sugrįžo. 
Tačiau n iekas negalėjo 
sulaikyti be... (autorius ką tik 
keistom aplinkybėm žuvo). 

Kęstutis B a r k a u s k a s 

ŽVĖRIŲ DARŽAS 
(Pabaiga) 

Pelytė lysves ravėjo, 
Visi dirbo, kiek galėjo. 
Ir maži, ir dideli 
Savo darbu prisidėjo. 
Ir ežys čia atsiyrė — 
Daržo sargu jį paskyrė, 
Kad saugotų daržus 
Nuo kenkėjų ir vagių. 
Kėkštas irgi prisidėjo, 
Iš viršūnės sučiauškėjo: 
Jis taip pat šaukti pradės, 
Jei ką vagiant tik regės. 
Daug laiko nepraėjo, 
Kai suaugo, sužydėjo 
Tas jų daržas, kaip matai. 
Ir ko ten tiktai nebuvo, 
Ko akis ten neregėjo! 
Kiek jie visko prisodino, 
Kiek daug visko jie prisėjo: 
Čia ir morkos, ir kopūstai, 
Ir kiti daržo stebuklai. 
Jau ir miežiai subangavo, 
Na, ir bulvės gražiai augo, 
Kurias šernas pasodino. 
Ir baltųjų dobiliukų 
Čia plotelis sužydėjo, 
Kuriuos meškinas pasėjo, 
Nes labai bites mylėjo. 
O jau jų gardžius lapus 
Linksmas zuikis skabinėjo. 
Ir tai jie ten per dienas 
Dirbo, triūsė ir krutėjo, 
Savo darbo negailėjo 
Nei maži, nei dideli. 
Viens tik vilkas slampinėjo, 
Nieko dirbti nenorėjo. 
Tik pakrūmėj, tik šiene 
Gulinėjo per dienas. 
Kai šalta žiema atėjo, 
Visi valgė, kiek norėjo; 
Viens tik vilkas tingineiis 
Seiles rijo nabagėlis. 

M. Merkevič ius 

KELIONE 

(Pabaiga) 

— Mes turbūt nuklydome į 
blogąją pusę, eidami per tą 
sniegą, — galvojo Feliksas. Jis 
pasižiūrėjo į nusiminusį Kazį, į 
krintantį sniegą ir pagalvojo, 
kad vis tiek reikės prašytis 
nakvynės. Lėtai priėjo prie durų 
ir pasibeldė. 

— Kas ten? — pasigirdo bal
sas lietuviškai. 

Tuojau Feliksas pralinksmėjo, 
bet, atsiminęs ankstyvesnį įvy
kį, pasiryžo būti atsargesnis. 

— L-1-Labas... mes Lietuvos 
kareiviai ir ieškom kaip pereiti 
sieną, — tarė Feliksas. 

I Lietuvą? — pasigirdo besijuo
kiantis balsas ir atsidarė durys. 
— Jau 4 kilometrai, kaip esate 
Lietuvoje. 

— Lietuvoje? Kazy, Kazy, ar 
girdi? Mes jau Lietuvoje!... Bet 

aš girdėjau, kad jūs vokiškai 
šnekėjote. 

— O tai buvo mano brolio 
žmona. Ji gimusi Rytprūsiuose 
ir nelabai gerai kalba lietu
viškai. 

— Mes norėtumėm prašyti 
jūsų nakvynės. Gal leistumėte 
kluone ant šieno pernakvoti? 

— Kluone? Ant šieno? Lietu
vos kareiviams? Kaipgi! Jūs čia 
lovose miegosit. 

Sekantį rytą šeimininkas 
nuvežė juos vežimu į Šakius. 
Ten abu prisistatė Gynimo 
Komitetui. Bet Komitetas tuoj 
pat davė vyrams po 120 auksi
nių ir išrašė du bilietus į Kauną 
— laivu per Nemuną. 

— Bet mes norime pirmiausia 
namuose sustoti, — pasipriešino 
vyrai. 

— Mes jus atjaučiame pui
kiai, — aiškino jie, — bet esame 
įgalioti rašyti bilietus tik į 
Kauną. 

Feliksas ir Kazys pasižiūrėjo 
vienas į kitą ir tarė: 

— Tai eikim į Gargždus. 
Jie turėjo užtektinai pinigų 

pasisamdyti vežimą, kuris juos 
parvežė į Gargždus. Netoli kai
mo vežikas paleido Kazį, o 
toliau vežė Feliksą į tėviškę. 

Feliksas priėjo prie durų ir 
pasibeldė. Mama atidarė duris, 
pabalo ir atsisėdo. 

— Ar tu gyvas, ar vaiduoklis 
esi? — paklausė ji. 

— Aišku, kad gyvas! Aš čia 
stoviu. 

Tėvai buvo gavę žinią iš val
džios, kad Feliksas „dingęs" be 
žinos. Jie buvo užsakę net 
Mišias ir dabar susirinko visa 
giminė ir draugai jo laidotuvių 
proga. 

Pastaba: Čia buvo tikras at
sitikimas. Feliksas Putrius yra 
mano senelis, dabar 91 metų ir 
gyvena Palos Heights. Jo pus
brolis, Kazys Putrius, dabar 
gyvena Lietuvoje. 

Rasa Putriutė, 8 kl. 
Kr. Donelaičio mokykla 

AKIS - AKYS 

Apie akis žmonės yra 
sugalvoję daug palyginimų. 
Truputį dabar ir šiek tiek 
vėliau. 

Vaiką mylėk kaip akį, kirsk 
kaip kirmėlę. 

Verutė ir jį patį, ir jo turtą 
globojo, ir žiūrėjo, kaip savo akį. 
(Vincas Krėvė). 

Mažą vaiką tai saugok, kaip 
savo akį. 

Ganyk jį kaip savo akį. 
Tą dukterį anas keravoja (sau-

goja),kaip savo akį kaktoj. 
Turėjau sūnų, kaip akį kak

toje, bet ir tas pats numirė. 
O aš savo teturiu tą vieną 

vienintelę karvelę, kaip akį 
kaktoj (Žemaitė). 

Jei ne tos bulvės, matytų 
mane kaip kaktoje akį (pa
juokimas). (Mosėdis). 

Tu visada pataikai (pasakyti), 
kaip pirštu į akį. (Jieva Si
monaitytė). 

Pataikei, kaip su pirštu į akį 
(tautosaka). 

Gyvenimas praslinko kaip 
akimirksnis. (V. Krėvė). 

Ką visi žmonės šią valandą 
veikia? Eina senyn. 

Lietuvių mįslė 

Kada žmogus ant vienos kojos 
stovi? Kai kelnes maunasi. 

Lietuvių mįslė 

Kas pasauly turi didžiausią 
kepurę? Kas didžiausią galvą 
turi. 

Lietuvių mįslė 


