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Cekuolis rašo CK 
sekretoriui ir „Pravdos 

redaktoriui 
99 

Vilnius. — „Gimtojo krašto" 
vyriausias redaktor ius 
Algimantas Cekuolis savo 
redaguojamame laikraštyje, Nr. 
30, parašė straipsnį, kad 
stalinizmo gynimas yra staliniz
mas. Tarp kitko, jis rašo: 
„Lietuviška spauda taktiškai 
nutylėjo liepos 21-ąją. Kaune 
buvo nuimta paminklinė lenta 
nuo teatro, kuriame įvyko 
balsavimo farsas, nuo 
postamento nuimtas tankas, 
.atnešęs Stalino saulę', štai ir 
viskas. Nenorime emocijų, 
kurios gali virsti provokaci
jomis. Turime šventę — Vasario 
16-tąją, Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo dieną. Liepos 21-oji, 
palaidojusi mūsų valstybingu
mą, yra antišventė". 

Jis toliau rašo, kad „Pravda" 
šia proga neišspausdino jokio 
komentaro. Gal nesurado auto
riaus, kuris, žiūrėdamas mili
jonams į akis, ryžtųsi kalbėti 
apie „laisvanorišką baltiečių 
prisijungimą prie TSRS", ir 
sako: „juk jokia tauta sava
noriškai savęs nekastruos, jokia 
tauta nesiųs savanoriškai savo 
moterų su vaikais į ledines 
Leptevų jūros salas, nerepre
suos kas šešto savo gyventojo, 
jokia tauta niekada neatiduos 
teisės spręsti savo likimą kitam, 
tuo labiau Josifui Stalinui". 

Prašėsi sušaudomi 
„Pravda" liepos 21 d. iš

spausdino Lietuvos „Liaudies 
seimo" ir Estijos „Durnos" 
deklaracijas, prašančias pri
jungti šias valstybes prie TSRS. 
Taigi, tegu skaitytojai žino, ką 
patys pabaltiečiai darė 1940 m. 
Gal kas nors ir patikės, rašo 
Cekuolis. Tokių pareiškimų 
Maskvos archyvuose yra daug. 
„Ten yra Bucharino, Bliucherio, 
Rykovo, Zinovjevo, milijonų 
kariškių, mokslininkų, partie
čių prisipažinimai, tarnavus 
Japonijos, Vokietijos, Zanzibaro 
žvalgyboms, sprogdinus šach
tas, nuodijus šulinius, organi
zavus valstiečių badą. Tribuno
luose jie kartojo melą apie save, 
kai kurie prašėsi sušaudomi. 
Gal „Pravda" pradės spausdinti 
ir jų pareiškimų faksimiles". Ko
misija jau įrodžiusi Molotovo-Rib-
bentropo pakto autentiškumą, 
tad tik laiko klausimas, kada 
„Pravda" tai paskelbs. 

Bet tekstas visai kitas 
Red. Cekuolis štai kuo dar 

stebisi: „Je igu rusiškas 
,Lietuvos deklaracijos' tekstas, 
dar pakartotas spaustuvės 
raidėmis, maldauja priimti į 
TSRS, tai lietuviškos faksimilės 
tekstas ne tik kitoks, bet visai 
kitas: ,Paskelbti žemę visos 
tautos nuosavybe, t.y. valstybės 
nuosavybe', ir nieko apie 
prisijungimą". Ten esąs ir kitas 
paragrafas: „Visokie bandymai 
pasikėsinti į asmeninę valstie
čių nuosavybę arba prieš darbo 
valstiečių valią primesti jiems 
kolchozų organizavimą, bus 
griežtai nubausti kaip kenkia 
liaudies ir valstybės intere
sams". 

Jis primena „Pravdai", kad ji 
būtų sąjungos laikraščiu ir kad 
respublikos būtų joje atstovau
jamos, o ne centro bizūnas 
respublikoms. O persitvarkymo 
procesas Lietuvoje jau duodąs 
gerų rezultatų, nes pasiekiama 
Gorbačiovo nubrėžta riba, už 

kurios procesas tampa nebe
grąžinamas. J is rašo, ,jog 
„Pravda" arba tyli apie Pa
baltijį, arba košia pro sukąstus 
dantis, savo retose publikacijose 
dėdama dezinformuojančius 
akcentus, pastoviai kurdama 
priešo įvaizdį. Taip, mes kalti. 
Pertvarkos kelyje nuėjome porą 
metų į priekį. Ir pas mus nėra 
tautinių pjautynių, o Lietuvos 
rusai nori mokytis lietuvių 
kalbos, trečdalis jų jau dabar 
nori Lietuvos pilietybės". 

Įdomus ir šis faktas. Jau pus
metis, kai Lietuvoje nėra „Prav
dos" korespondento. Buvo 
pasiūlytas jaunas ir dinamiškas 
žurnalistas, bet „Pravdos" re
daktorius V. Afanasjevas jo 
nepriėmė,nes šis pasakė būsiąs 
Lietuvos atstovu „Pravdoje". O 
Afanasjevas atsakė norįs „Prav
dos" atstovo Lietuvoje. Beje, 
„Pravda" skirta Lietuvai, čia ir 
spausdinama. 

Stalininiai falsifikatai 
Redaktorius savo straipsnį 

baigia: „Neai t r inki te sepa
ratistinių tendencijų Lietuvoje, 
dr. V. Afanasjevai. Tą darbą ir 
taip atlieka sąjunginės ministe
rijos bei žinybos — uoliai, 
nuosekl iai , nuo la tos . Vis 
dažniau išgirsti atsakingą 
Respublikos vadovą, net ir rusą, 
čia gimusį ir dirbantį: ,Kad tik 
greičiau suverenitetą gavus". Ir 
jis pataria jam, kai spausdina 
istorijos dokumentus, tai visų 
Lietuvoje gyvenančių tautų var
du, ir lietuvių, ir komunistų, 
pagalvoti, ar tai nėra stalininiai 
falsifikatai. „Nėra švento melo, 
kaip nėra šventos žmogžudys
tės", baigia savo straipsnį. 

Tas straipsnis rusų kalba 
buvo pasiųstas Centro komiteto 
sekretoriui A. Jakovlevui ir 
„Pravdos" r edak to r iu i V. 
Afanasjevui su liaudies delegato 
reikalavimu išspausdinti „Prav
doje" be pataisų. 

Afganistano partizanams trūksta 
ginklų 

Afganistano vienas laisvės kovotojų, kuriems jau pradėjo trukti ginklų, Samarchel kalnuose, netoli 
Jalalabado miesto, taiko dar iš Amerikos turimą Stinger raketą į praskrendantį Sovietų lėktuvą. 

Sandinistai pirmą kartą tarėsi su 
opozicija 

Managva. — Sandinistų prez. 
Ortega ir Nikaragvos krašte 
esančios opozicinės grupės 
pasirašė susitarimą, raginantį, 
kad Contras partizanai būtų 
išsklaidyti. Ortega pranešė, jog 
jis darysiąs viską, kad Centro 
Amerikos valstybės sutiktų su 
šiuo jų nutarimu. Hondūre buvo 
nauji pasitarimai. Jis manąs, 
jog Amerikos vyriausybė 
respektuos šį susitarimą, kurį 
padarė Nikaragvos žmonės ir 
nutrauks ekonominį embargo. 

Amerika nori, kad Contras 

atstovų iš 20 vardu Nepriklau
somos Liberalų partijos atstovas 
Jaime Bonilla. 

„Patriotizmo triumfas" 
Tautinės partijos atstovas 

Duilio Baltodano šį susitarimą 
pavrdino „patriotinio triumfu" 
ir pasakė, jog jo partija tiki, kad 
vyriausybė šį kartą laikys savo 
žodį. Tačiau daugelis pasisako, 
jog dar daug dalykų liko neišaiš
kintų. Hondūre jau įvyko penk
tasis Centro Amerikos valstybių 
prezidentų pasitarimas. Tela 

būtų organizuoti, iki kol Niką- mieste vėl buvo svarstomi ne tik 
ragvoje įvyks rinkimai kitais Nikaragvos naujieji pasiūlymai, 

bet ir kairiųjų partizanų veikla 
prieš teisėtas EI Salvadoro ir 
Gvatemalos vyriausybes. Svar
biausias klausimas yra, ką 
daryti su 12,000 Contras karių, 
kurie dar tebėra Hondūre. Ame
rika jiems dabar siunčia tik 
drabužius ir maistą. Hondūro 
prez. Azcona sako. kad Contrai 
sudaro jam ekonominius sunku
mus ir jis norėtųjų atsikratyti. 
Prez. Ortega jam pritaria ir 
ragina visas Contrų pajėgas 
išvaryti iš Hondūro. 

metais . Contras politinio 
komiteto narys Adolfo Calero 
pranešė, kad Contras negalima 
likviduoti. 

Ortega kalbėjosi su reporte
riais tuoj po pasirašymo minėto 
susitarimo, kuris buvo pasiek
tas po 22 valandų įtemptų dis
kusijų tarp komunistinės san
dinistų vyriausybės ir 20 
opozicinių partijų atstovų. 

Ir opozicija patenkinta 
Susitarime Nikaragvos sandi

nistų vyriausybė pažadėjo Minėtą pasitarimą Sandinistų 
pravesti laisvus rinkimus va
sario 25 d. ir be jokių suvaržymų 
propagandinėje r inkimų 
kampanijoje. Vyriausybė taip 
pat pažadėjo šį ketvirtadienį 
paskelbt i , kad neims į 
kariuomenę vyrų nuo rugsėjo 1 

vyriausybė vėl pažadėjo 
amnestuoti visus politinius 
kalinius, kurie ten yra 1,605 
asmenys. 

Prez. Busho vyriausybė pa
laiko Costa Ricoa prezidento 
Arias planą, bet Contras turi 

Pavergtoje Lietuvoje dainuoja Darius 
Polikaitis „Aš čia gyva". Žurnalistės 
Daivos Rinkevičiūtės paklaustas, 
kaip jis toks lietuviškas Amerikoje 
išliko, atsakė: „Mane tokiu išauklėjo 
tėvai ir ateitininkai". 

d. iki po rinkimų, kad visi, kas pasilikti kaip karinis junginys 
tik nori, galėtų dalyvauti rinki- iki Nikaragvos rinkimų. 
minėje propagandoje. Opozicijos 
vadai iki šiol kaltino vyriau
sybę, kad ji varžo žinias rinkimų 
reikalais. Gi opozicijos vadai 
pasakė reporteriams, kad ir jie 
patenkinti pasitarimais, nors ne 

JAV konsulas 
Lietuvoje 

Vilnius. — Čia lankėsi JAV 
generalinio konsulato Lenin-

viską pasiekė, ko norėjo. „Nė g r a d e k o n s u i a s Douglas VVake. 
vienas kraštas, nežiūrint koks J a m b u v ę j d o m u Lietuvos situ-
galingas jis būtų, neturi teisės 
maišytis Nikaragvos rinki
muose", pasakė 14 partijų 

Nelaimė Klaipėdoje 
Klaipėda. — Kad Klaipėdos 

miesto kanalizacijos tinkluose 
įvyko sprogimai, sužinojome 
dabar. I Smiltelės upę ir Kuršių 
marias nutekėjo daugiau kaip 
120 tūkstančių kubinių metrų 
užteršto vandens. Pakrantėse 
plūduriuoja kritusios žuvys. I 
Baltijos jūrą prasiskverbę ter
šalai slenka Palangos link. 

Dabar jau gedimai sutaisyti. 
Buvo uždaryti Melnragės ir 
Girulių pliažai. Sulaikytas mau
dymasis jūroje. Klaipėdos 
miesto komiteto pirm. Antanas 
Damulis sako, jog yra susidėvė
ję nutekamųjų vandenų surin
kėjai. Neįstengiama patikrinti 
ir remontuoti vamzdžius. 
Nelaimės atvejujie yra priversti 
išleisti teršalus į a tv i rus 
vandenis. Kitos išeitios nesą. 

acija, dabartines lietuvių nuo
taikos ir vykstantyts politiniai 
įvykiai. Konsulas Wake 
susitiko su įvairių įstaigų 
pareigūnais ir visuomeninių 
organizacijų atstovais. Jis 
aplankė ir ..Komjaunimo 
Tiesos'* redakcija, kuri pranešė 
šią žinią. Konsulas ypač 
domėjęsis Lietuvos jaunimo 
nusiteikimu ateities klausi
mais. 

— Limoje, Peru valstybėje, 
sprogusi bomba sužeidė 20 
sovietų turistu, važiavusių 
autobusu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Edwards aviacijos bazėje, 
kai sekmadienį nusileido lai
mingai ilgiausią karinę kelionę 
atlikęs „Columbijos" erdvėlai
vis, džiaugiasi ne tik visi 
vadovai, bet ir patys astro
nautai, sėkmingai atlikę jiems 
pavestus slaptus uždavinius. 
Tai buvusi „visiškai tobula 
kelionė". 

— Etiopijos kalnuose sudužo 
lėktuvas , kur iuo skrido 
kongresmenas Mickey Leland. 
Iki šiol nepavyko surasti, kad 
kas nors būtų išlikęs gyvas. 

— Varšuvoje Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog padidėjus 
Sovietų spaudimui baigti Lenki
jos vyriausybės krizę, naujasis 
ministeris pirmininkas Czeslaw 
Kiszczak pasakė, kad jis pasi
trauks iš pareigų, kad koalicija 
galėtų sudaryti naują Lenkijos 
vyriausybę. Lech Walesa atvyko 
į sostinę pasitarimams su parti
jomis ir vyriausybe. 

— Pietų Afrikos prezidentas 
P.W. Botha pasitraukė iš parei
gų, kadangi ministerių kabine
tas to pareikalavo. Tuoj buvo 
prisaikdintas F.W. de Klerk, jo 
padėjėjas, eiti pareigas iki naujų 
rinkimų. 

— Baltieji rūmai spaudžia 
Palestiniečių Išlaisvinimo orga
nizacijos vadovybę, kad sutiktų 
su Izraelio norimais rinkimais 
užimtose žemėse. Tunise esan
t i PLO taryba a tme ta šį 
Washingtono siūlymą, jei 
Izraelis negarantuoja, kad tie 
rinkimai vestų į Palestinos vals
tybės steigimą. 

— Pietų Korėjos prez. Roh 
Tae Woo atleido iŠ pareigų du 
generolus, kurie kritikavo pre
zidentą. Abu generolai buvo 
pakeisti prezidentui artimais 
kariškiais. 

— Maskvo je Sovietų 
kontrolės štabas prarado ryšius 
su savo pasiųstu į erdves Phobos 
2 erdvėlaiviu ištirti Marso 
planetos paviršiui. 

— Washingtone Spaudos klu
be susirinkę mokesčių 
mokėtojai, kurie yra prieš 
paramą Sovietų Sąjungai, krei
pėsi į prez. Bushą, kad sulai
kytų specialų statusą Sovietų 
Sąjungai, kaip palankios vals
tybės, kuriai nebūtų suteikiama 
galimybė prekiauti papiginto
mis sąlygomis tol. kol ji neįves 
laisvės ir demokratijos savo 
krašte. 

Jalalabadas. AP žinių agen
tūra praneša, jog afganų parti
zanai pradėjo vėl smarkiau pulti 
komunistų vyriausybės karei
vius prie šio seno miesto, kuris 
partizanams iš jų bunkerio 
Samarchel kalnuose yra puikiai 
matomas. Vyriausybė čia laiko 
išrikiavusi sovietų tankus, ku
riuos kartais paima partizanai. 
Partizanų eilėse yra kariau
jančių karių nuo 13 metų 
amžiaus, kuriems dabar jau 24 
metai. Jie laikomi patyrusiais 
partizanais. 

Pakistanas leidžia ir toliau 
afganų partizanams veikti. 
Peshawaro miestas yra jų 
centrinė vieta, kur jie atlieka 
pagrindinį pasiruošimą par
tizaniniam karui. Šiuo metu, 
pranešama, kad partizanų vado
vybėje pradeda reikštis skirtin
gos nuomonės, kaip kovoti su 
komunistais afganais. Prie viso 
to dar prisidėjo pati didžiausioji 
problema — trūkumas ginklų. 
Amerikiečiai pažadėtų ginklų 
neatsiunčia laiku arba dažnai 
jie žūsta kažkur pakeliui į Pa
kistaną. VVashingtone pareigū
nai yra pažadėję atsiųsti naujų 
papildymų ginklais, tačiau 
laisvės kovotojai jų vis negauna, 
todėl paimti Jalalabado miesto 
negali. Panaši situacija esan
ti prie Kabulo miesto, Afga
nistano sostinės. Partizanams ir 
ten pradėjo trūkti ginklų, gi 
komunistų valdžios kareiviams 
sovietai nuolatos siunčia naujas 
ginklų siuntas. 

Prezidento atstovas pas 
partizanus 

Washingtonui esanti kebli si
tuacija. Kai Sovietai išvežė savo 
kar ines pajėgas, Bushas 

pažadėjo padėti laisvės kovoto
jams laimėti kovą prieš komu
nistus. Tik trys mėnesiai liko — 
spalio gale prasidės lietus ir 
sniegas ir tada kovos beveik 
nebeįmanomos. Prez. Bushas 
pasiuntė savo atstovą Peter 
Tomsen pas partizanų vadus 
pasitarti ir kartu pas Pakistano 
vyriausybę. Pranešama, kad Pa
kistano pareigūnai nemano, 
kad partizauai galėtų laimėti 
karą ir išlaisvinti savo kraštą iš 
komunistų. Pasikalbėjime su 
partizanų vadais paaiškėjo, kad 
šiais metais nebus galima 
užbaigti karo Šis karas jau 
tęsiasi 10 metų. Laisvės 
kovotojų moralė esanti gera. Jie 
esą pasiryžę kovoti tol, kol 
marksist inis Najibullah 
režimas bus nugalėtas. 

Aukšta moralė 
Jalalabado apylinkės partiza

nų vadas, kurio pavardė neskel
biama, sako: ,,Čia y ra 
Afganistanas, mūsų kraštas, ir 
mes kovojame už jį, už savo 
islamišką tikėjimą. Pačioje 
pradžioje mes pasižadėjome 
laimėti karą ir įsteigti 
musulmonų vyriausybę, ir mes 
tai darysime, jeigu turėsime 
kariauti nors tik su papras
čiausiais ginklais" . Pr ie 
Jalalabado jau yra žuvusių 
maždaug 4,000 vyrų. Jų vadas 
sako praradęs 90% savo vyrų, o 
400 tebėra sužeisti. Partizanai 
sakosi turį dar šiek tiek kinie-
tiškų raketų. Keliems Vakarų 
reporteriams buvo leista apsi
lankyti partizanų bunkeryje. 
Jie praneša, kad partizanų 
moralė labai aukšta, jie pasiryžę 
kovoti. 

Rusai Estijoje kelia naujus 
reikalavimus 

Maskva. — AP agentūra 
praneša, jog Estijos Komunistų 
partijos vadas paragino Estijo
je gyvenančius rusus baigti visą 
savaitę tęsiamą streiką prieš 
išleistą naują įstatymą, 
draudžiantį imigrantams bal
suoti. J i s pažadėjo pradėti 
pasitarimus, kad būtų išlyginti 
nesusipratimai. 

Estijos partijos vadas Vaino 
Valias šį pasiūlymą padarė, kai 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
pasakė, kad ji atsiųs specialią 
komisiją į Estiją ištirti ginčui, 
kuris išskiria tautybes. 

Kartu pranešama, kad nauji 
tautiniai neramumai prasidėjo 
dar dviejose sovietų respub
likose — Azerbaidžane ir Gru
zijoje. Baku mieste tūkstančiai 
darbininkų vėl pradėjo strei
kuoti ir demonstruoti prieš 
Maskva, reikalaudami daugiau 
autonominių teisių. Tbilisyje, 
Gruzijos sostinėje, darbininkų 
vadai pasėdžiauja, ką toliau 
daryti, kad būtų atsipalaiduota 
nuo centr inės valdžios 
Maskvoje. 

— Jeruzalėje Izraelio Žemės 
Ūkio ministeris Amram Olmert 
ir Sovietų Sąjungos atstovas 
pasirašė susitarimą įsteigti 
bendrą žemės ūkio įmonę 
Agromir, kuri padės išspręsti 
sovietų maisto t rūkumo 
problemas. 

— Irano dvasinis vadas 
ajatola Ali Chamenei per 
Teherano radiją pasakė, jog 
Iranas nepradės pasitarimų su 
Washingtonu dėl pagrobtųjų 
amerikiečių paleidimo. 

Kad priklausytų tik Maskvai 
Taline rusai labai griežtai 

reikalauja, kad būtų tuoj pa
naikintas ką t ik išleistas 
įstatymas, draudžiąs jiems neiš
gyvenus nustatyto metų skai
čiaus ir neišmokus estų kalbos, 
balsuoti. Maskvos radijas, kuri 
yra valdžios įstaiga, pranešė, jog 
streikas jau neša milijonus 
rublių nuostolio ir kad išleis
tasis įstatymas atima teisę 
100,000 rusų balsuoti. Partijos 
pirm. Valias sutiko, kad yra 
padaryta klaida mažumų atve
ju ir ji būsianti atitaisyta. 
Tačiau rusai iškėlė naują rei
kalavimą, kad industriniai 
fabrikai bei įmonės priklausytų 
tik Maskvai, bet ne Estijai. Jie 
turi likti Sovietų Sąjungos vy
riausybės nuosavybe ir 
neprivalo būti perduoti Estijai. 

Azerbaidžano Liaudies fronto 
atstovas Aidin Amirbekov 
pranešė, kad Baku mieste jau 
plečiasi demonstracijos ir kad 
darbininkai žada pradėt i 
streiką alyvos industrijoje, 
reikalaudami visiškos autono
mijos. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 16 d.: Joakimas, 
Rokas, Alvitą. Butvydas. 

Rugpjūčio 17 d.: Jacintas, 
Klara, Baltaragis, Laisvydas, 
Mažvilė, Saulenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:51. 
Temperatūra dieną 791., nak

tį 58 L 
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LIETUVOS SKAUTUOS 
ATSTOVAI WASHINGTONE 

Susitikimas aerodrome 

Uniformuoti Washingtono lie
tuvia i skautai ir skautės 
rugpjūčio 1 d. 2 v. p.p. rinkosi 
Dulles aerodrome. Sesė Dalė 
Lukienė LSS prityrusių skaučių 
skyriaus vedėja, Onutė Adomai
tienė — Washingtono židiniečių 
vadovė, sesė Meilė Mickienė 
•Vyriausios skautininkės pava
duotoja , sesė Virginija Butienė, 
Washingtono „Rambyno" vie-
tininkijos vietininkė, sesė Rima 
Šilėnaitė, sesė Audronė Pakš
t ienė, viešnia iš Lietuvos 
Salomėja Tekorienė, broliai 
Čižiūnai — Pranas, Vincas ir 
Andrius, tėvo Kęstučio Čižiūno 
atvežti, ir skautas vytis Paulius 
Mickus. 

Mes laukėme mūsų garbingų 
svečių: atsikūrusios Tėvynėje 
skautijos — Lietuvos Vyriausio 
skautininko Rimanto Ulevi
čiaus, jo pavaduotojo Laimio 
Daujoto , Vyriausios skau
tininkės pavaduotojos Monikos 
Girčytės, LSS atstovės iš Kauno 
Lukrecijos Malkevičienės. Su
stoję nekantravome, gėles ir tri
spalves rankose laikydami. 
Džiaugsmingas buvo momen
tas, kai pamatėme grupelę ža
liais marškinukais vilkinčių as
menų, o jų vadą su kuprine ant 
pečių. Supratome, kad tai mūsų 
laukiamieji. Koks džiaugsmas 
mums ir jiems susitikti ir būti 
laukiamais! Sveikinomės skau
tiškais saliutais, vieni kitiems 
pagarbą re ikšdami. Buvo 
jaudinantis momentas, nes, 
pagaliau, ir mes, šio krašto — 
Amerikos lietuviai skautai, 
sulaukėme brolių ir sesių 
skautų iš mūsų mylimos, vėl at
bundančios Lietuvos. Norėjome 
šį neužmirštamą momentą 
įamžinti savo širdyse. Apstoję 
svečius apipylėme klausimais. 
Sužinojome apie puikiai 
pasisekusią pirmą vasaros 
stovyklą Lietuvoje. Skirstėmės 
nenoromis, bet mūsų mieliems 
svečiams reikėjo duoti pailsėti 
skautiškoje Mickų šeimos 
globoje. 

Diena Amerikos skautų 
jambo ree 

Rugpjūčio 2 diena liko 
neužmirštama. 9 vai. ryto 
vykome j netoli Washingtono 
miesto 'pusantros valandos 
kelionės atstume), Fredericks-
burg, Va., kur vyko 12-ta Boy 
Scouts of America Jamboree. 
Puiki proga mūsų svečiams iš 
Lietuvos pamatyti ir pajusti kas 

yra skautavimas Amerikoje bei 
pasaulio skautų šeimoje. Dviem 
automobiliais pajudėjome į 
stovyklą. Brolis Tadas Mickus 
ir sesė Audronė Pakštienė buvo 
šoferiai, palydovai ir vertėjai. 
Kartu važiavo ir sesė Meilė Mic-
kienė, LS Seserijos Vyr. 
Skautininkės pavaduotoja. 

Ši Amerikos skautų jamboree 
vyko A. P. Hill, Amerikos 
kariuomenės bazėje. Tik įvažia
vus į bazę matėsi ilga virtinė 
automobilių, nes tai buvo pir
moji stovyklos lankymo diena. 
Kelias vingiavo lyg per parką, 
kurio pakelėse buvo gražiai 
nupjauta žolė. Prieš akis atsi
vėrė laukai pilni pristatytų au
tomobilių. Tada supratome, kad 
atvažiavome į didelį skautų 
miestą. Šioje stovykloje 
stovyklavo 30 tūks tančių 
amerikiečių skautų bei 4 tūks
tančiai skautų iš kitų kraštų. 

Prie informacinės palapinės 
pateikėme žinią, kad lietuviai 
skautai jau atvyko. Nereikėjo 
daug laukti, kol mūsų svečius iš 
Lietuvos apsupo būrel is 
amerikiečių skautų, norinčių 

INTg*!ATIONA« ^ H1 

12-toje BSA Jamboree, Virginia valstijoje. Iš k.: s. A. Pakštienė, Lietuvos LSS Vyriausio skau
tininko pavaduotojas ps. Laimis Daujotas, s. Lukrecija Malkevičienė iš Kauno krašto atstove, 
Lietuvos Vyriausios skautininkės pavaduotoja ps Monika Girčytė, pulk. Clark iš Tarptautimo 
skautų biuro, svečiams aprodęs stovykla, LSS Vyriausios skautininkės pavaduotoja vs Meilė Mic
kienė ir Lietuvos Vyriausias skautininkas vs s. Rimantas Ulevičius. Nuotr. P. Mickaus 

sužinoti, iš kur jie? Ar turi 
ženklų mainyti? Šitas 
susidomėjimas tęsėsi visą dieną, 
kur tik mes sustojome. Skautai 
dalino savo adresus, norėdami 
susirašinėti su skautais Lie
tuvoje. Kiti prašė aplankyti jų 
vietoves bei miestus Amerikoje. 
Nepaprastai maloniai mūsų 
svečius nuteikė šis amerikiečių 
šiltas draugiškumas ir nuošir
dumas. Neužilgo atvyko autobu
siukas, atsiųstas iš pasaulinės 
skautų skyriaus pastovyklės, 
vairuojamas labai malonaus 
Amerikos aviacijos pulkininko 
— skautininko. Jis, kaip mūsų 
gidas, vežė parodyti ir 
supažindinti su stovykla. Važia
vome pro pastovyklės, kur sto
vėjo gražiai išr ikiuotos 
palapinės. Pastovyklės buvo su
skirstytos pagal valstijų ra
jonus, stovyklavimas vyko 
skilties sistema, palapinėje po 
du skautus. Savo svečiams 
nespėjome versti ir aiškinti 
teikiamas žinias. Nespėjo jie ir 
fotografuoti, norėdami parvežti 
skaidres ir parodyti jas skau
tams Lietuvoje. 

Matėsi skirtingų vietovių var
tai (kurie turėjo išreikšti bendrą 
mintį, stovyklos tematiką, kuri 
buvo susijusi su skautybe ir 
erdvės pažinimu.) Pravažia
vome Amerikos indėnų pala
pinių miestelį, pirmą Baden 

Powell stovyklos modelį 
Browsea saloje Anglijoje. Čia 
skautai , apsirengę šio 
šimtmečio pradžios drabužiaisy 
atlikinėjo skautiškus užsi
ėmimus bei žaidimus. Pra
važiavome trumpų bangų radi
jo stotį, palapines, kur vyko 
skirtingos parodos, stovyklos 
paštą, krautuvėles, kol pagaliau 
pasiekėme vėliavų aikštę. Visur 
keliai pilni spalvingom unifor
mom skautų, sunku pajudėti. 
Privažiavome tarptaut inio 
skyriaus palapines, čia buvome 
nuoširdžiai pasveikinti bei 
ženklais apdovanoti. Turėjome 
ir mes lietuviškų ženklų, vėlia
vėlių bei I.F.C. leidžiamų apie 
Lietuvą lankstinukų, kuriuos 
dalinome. 

Prieš važiuodami į stovyklą 
sužinojome, kad tarp tų tūks
tančių stovyklautojų yra ir 
vienas lietuvis skautininkas — 
Vytautas Jokūbait is iš 
Clevelando. Laukėme jo atvyks
tant mūsų iš tarptautinio cen
tro pasiimti. Koks buvo 
malonus mūsų skautų nuste
bimas, kada amerikiečių skautų 
uniformoje įėjo maloniai besi
šypsantis brolis Jokūbaitis. Jis 
mus tuoj nusivežė į savo 
pastovyklę, kur , mūsų 
maloniam nustebimui, pama
tėme virš Ohio valstijos vartų 
lietuvišką trispalvę. Brolis 
Jokūbaitis mums paaiškino, jog 
ši vėliava yra mačiusi daug 
jamborėjų — nuo Japonijos iki 
Europos. Mūsų svečiai buvo 
supažindinti su štabo nariais, 
pastovyklės Katalikų kape
lionu, gydytoju, bei kitais 
skautininkais. Aprodė mums 
štabo bei skautų palapines. 
Mūsų svečius vis apsupdavo 
skautai, jauni ir vyresni, ypač 
tas dvi gražias seses iš Lietuvos, 
su kuriomis norėjo nusifotogra
fuoti ir adresais pasikeisti. 
Nereikėjo daugiau vertėjų, nes 
nuoširdi skautiška nuotaika 
greitai peržengė kalbos ribas. 
Mūsų svečiai patys pasijuto 
pilnateisiai skautiškos šeimos 
nariai. Vienam skautukui 
paaiškinus apie skautavimo 
Lietuvoje atsikūrimo sąlygas, jis 
buvo taip sužavėtas, kad 
nusivilko skautiškus marški
nėlius ir atidavė vyriausiam 
skautininkui prisiminimui. 
Tokių gražių momentų buvo la-
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įtinkami Lietuvoje atsikūrusios skautijos vadovai. U k vaAingtonie-
p S Tfkorir-nc. v- I).ii<> [,ukir>rn- VSP vs Moil«' Mickienr. Lietuvos 
Rimantas Ulevičius Kauno kramto skautijos atstovf Lukrecija 

enė, Lirt'ivos v s P p̂  Monika Girčytė ir Washingtono hdiniečių atstovė sesė O. Adomai
tiene Priekyje — Pranas. Andrius ir Vincas Čižiūnai ir Lietuvos VSP Laimis Daujotas. 

Nuotr P. Mickaus 

V» ashin^rtono aerodr"m« -
tės s. Audrone Pakštiene, 
Vyriausias skautininkas 

Amerikon atvykusiems pir-l 
miesiems Lietuvos Skautijos 
ats tovams — s k a u t a m s ir 
skautėms, Washingtono židinie-
tės suruošė priėmimą — sueigą 
rugpjūčio 2 d, 7 vai. vakaro 
Vodopalų sodyboje. 

Į šią sueigą Lietuvos skautus 
atlydėjo LSS Vyr. Skautininkės 
pavaduotoja Meilė Mickienė ir 
židinietė, dabartinė Washing-
tono Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Audronė Pakštienė. 

Šie mums mieli ir brangūs 
svečiai turėjo progą praleisti 
visą dieną Virginia valstijoje 
vykstančioje 12-toje Amerikos 
skautų Jamboree tarp 34,000 

CHICAGOJE LAUKIAMI 
BROLIAI IŠ LIETUVOS 

Washingtone maloniai sutik
ti ir porą dienų ten viešėję Lie
tuvoje atsikūrusios skautijos 
Vyriausias skautininkas s. 
Rimantas Ulevičius, jo pavaduo
tojas ps. Laimis Daujotas, 
Vyriausios skautininkės pa
vaduotoja ps. Monika Girčytė ir 
Kauno skautijos atstovė s. Liuk
recija Malkevičienė išskrido į 
Californiją, k u r dalyvavo 
rugpjūčio 5-12 dienomis „Ram
byno" stovyklavietėje vykusio
je vadovų,-ių , Ąžuolo" ir „Gin
taro" mokyklų stovykloje. 

Iš Californijos sesė Malke
vičienė išvyksta atgal i Lietuvą, 
o kiti trys dar lieka JAV-ėse. 
Teko patirti, kad sesė Monika 
kurį laiką viešes Chicagoje. Jos 
atvykimo data dar nėra tikrai 
žinoma. Broliai Rimantas ir 
Laimis rugpjūčio 21 d. atvyks
ta Chicagon, kur juos globos 
LSB Vyriausias skautininkas vs 
Gediminas Deveikis. Ta proga 
rugpjūčio 22 d. vyks uždara LSS 
Brolijos sueiga, o 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre ruošiamoje 
vakaronėje svečiai iš Lietuvos 
susitiks su Chicagos ir apy
linkių broliais ir sesėmis. Visi 
skautai vyčiai, jūrų budžiai, vyr. 
skautės, gintarės, skautininkai 
ir skautininkės kviečiami daly
vauti. Visi dalyviai prašomi dė
vėti uniformas. Abu svečiai su 
LSB Vyriausiu skautininku vs 
Gediminu Deveikiu rugpjūčio 
23 d. išskris į Rytų pakraštį, į 
Atlanto rajono skautų,-čių sto
vyklą, vyksiančią Bolton, MA. 

bai daug. 
Stovyklaujant pas i ta iko 

visokio oro, taip ir mums, 
netikėtai pradėjo smarkiai lyti 
lietus. Subėgus į štabo palapinę, 
brolis Jokūbaitis išdalino mūsų 
svečiams pirmos dienos išleistus 
jamborėjos atvirukus, kad pa
rašytų namiškiams į Lietuvą. 
Taip pat įteikė jamborėjos-
ženklus prisisiūti ant uniformų. 

Diena taip greitai prabėgo, o 
mūsų dar laukė Washingtono 
židinietės su iškilminga sueiga 
ir vaišėmis. Turėjome sakyti 
sudiev stovyklai, sudiev drau
giškiems skau tams bei 
maloniam broliui Jokūbaičiui. 

Sesė Audronė P. 

skautu, kur taip pat stovyklavo 
skautai iš 35 įvairių šalių. 
Diena buvo praleista, pagal jų 
pasakojimus, „nuostabiai bei 
ekstazės nuotaikoje". Su tokia 
nuotaika jie ir atvyko į šį 
priėmimą — sueigą, su šypsena, 
uniformuoti, nors ir nemigę ir 
visą dieną karštos Virginijos ^ ^ p r i e degančios žvakės 
saulės spindulių kaitinami. liepsnelės, pridėdama atei-

Sueigai vadovavo energinga tininkų šūkį „Visa atnaujinti 
Washingtono židinietė Ona Kristuje" ir dirbti bendram 

Poetiškai lakios 

žvakių liepsna visus jungia 
bendram darbui..." 

Sesė Ona Adomaitienė dar 
sykį pakvietė Elvyrą tar t i 
žodelį, kuri šiuo pasveikino 
Lietuvos skautus Ateitininkų 
sendraugių centro valdybos var
du, paminėdama, kad ir jie 

Adomaitienė 
vaizduotės sesė Onutė sueigą 
pravedė iškilmingai ir šiltai. 
Visus atvykusius pasveikino ir 
paprašė Vyr. Skautininkės pa
vaduotoją sesę Meilę Mickienę 
supažindinti su skautėmis ir 
skautais iš Lietuvos. 

Susipažinome su Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyriausios 
Skautininkės pavaduotoja ps. 
Monika Girčytė, Kauno krašto 
atstove LSS vadijoje — Lukreci
ja Malkevičienė, Lietuvos Skau
tų sąjungos Brolijos Vyriausio 
s k a u t i n i n k o pavaduotoju 
Laimiu Daujotą, ir Lietuvos 
S k a u t ų sąjungos Brolijos 
Vyriausiu skautininku Riman
tu Ulevičium. 

Iškilmingą žvakių uždegimą 
atliko išeivijos LSS VSP vs 
Meilė Mickienė ir Lietuvos LSB 
VS s. Rimantas Ulevičius. Užde
gė dviliepsnę žvakę simboli
zuojančią vieningą darbą, vieną 
tikslą. 

Tris mažesnes žvakutes užde
gė Washingtono Židiniečių 
p i r m i n i n k ė Danutė Cunn-
ingham, „Rambyno" vieti
ninkuos vietininkė ps Virginia 
Butienė ir Lietuvos VSP Moni
ka Girčytė, sujungiant abu kon
tinentus bendriems tikslams, 
dirbant Dievo, Tėvynės ir Ar
timo gerovei. 

Sekė sveikinimai, Sesė Vir
ginija Butienė, „Rambyno" vie
tininkuos Vietininkė, linkėjo 
našaus darbo ir iki pasimatymo 
Lietuvoje. Elvyra Vodopalienė, 
Wash ing tono Židiniečių, 
šeimininkės ir šeimos vardu 
kvietė svečius ,jaustis, kaip 
n a m u o s e " . Toliau prabi lo 
Laimis iš Lietuvos — jis dėkojo 
visiems lietuviams, kad jie, nors 
ir i šs iskla idę plačiajame 
pasaulyje, sugebėjo išsaugoti 
Skau tybe ir Lietuvybę su 
visomis tradicijomis. Svečiai įsi
tikinę, kad nors ir gyvendami 
Amerikoje, mes iŠ tikrųjų esame 
lietuviai. Sesė Monika sakė, kad 
dar nesuvokė, esanti Ameriko
je, nes kur tik eina visur pasi
t inka lietuviai, vaišina lie
tuviai, net ir darželiuose mato 
rūtas... Sesė Lukrecija ypatingą 
padėką išreiškė Vyriausiai 
skautininkei Stefai Gedgau
dienei, nes ji buvusi ta pirmoji 
kregždė, kuri prikėlė Skautiją 
Lietuvoje, jos dėka ir mes visi 
keturi čia esame. Brolis Riman
tas Ulevičius dėkojo Lietuvos 
skautams, kad jie išlydėjo, pasi
t ikėjo, ir įgaliojo juos , o 
Amerikos skautams, už tokį 
malonų priėmimą. „Lai uždeg
ta mudviejų su sese Meile 

tėvynės labui. Po to, ji kvietė 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

TeJ. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

visus prie vaišių stalo. Vyriau
sia šios sueigos — priėmimo 
dalyvė Ona Šikšnienė sukalbėjo 
maldą ir vaišės prasidėjo, o 
vėliau — maudymasis baseine, 
pasikalbėjimai, dainos... 

Gaila, kad dėl laiko stokos bei 
vasaros atostogų nebuvo 
įmanoma sukviest i visus 
Washingtono ir apylinkių 
skautus ir skautes. Sueiga 
baigta t radicine , ,Ateina 
Naktis". Tačiau po to dar 
skambėjo dainos, kalbos, juokas 
ir nepamirštami įspūdžiai. 

Elvyra V. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putoki Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St., Chicago. IL 
Tai. 476-2112 ; 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL. 
Tai. 566-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabinate ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 ta. 80th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory HMt, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tat. 737-5146 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
186 N. Mlchigan Ava., Svita 324 Ir 
S638 S. Ptnaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 665-2660 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Slst Straat 

Kabinate tol. RE 7-1168; 
Razld. 3854811 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Waat 71 at Straat 

Tai. 434-1818 — Ras. 652-0689 
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, M. 
Tai.: 436-0100 

11800 Souttmost Hlgrtvay 
Posto* H+vfrtrts, Hl. «04#3 

(312) 361-0226 (312) 361-6222 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

antr. 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v. p.p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. 776-2680, ras. 449 — • 

Vai 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71tt Straat 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽrNAS, M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7788 



Džiaugsmas viduje — 

ABEJONĖS 
PASAULYJE 

Pabaltijo tautų, kurios jau be
veik 50 metų yra Sovietų 
Sąjungos vergijoje, pajudėjimas, 
pasinaudojimas persitvarkymo 
šūkiu ir kalbos apie suvereni
tetą viduje tikrai kelia džiaugs
mą. Drąsiai iš pat pradžios pasi
reiškė Estija. Nors ne taip drą
siai, kar tais net aplinkiniais 
keliais pati sau trukdydama, 
pasirodė Lietuva. Bet dabar ir 
Latvija pasijautė kaip tų dviejų 
dalyvė, draugė ir negalinti išsi
skir t i . Tai ypač visos t rys 
Pabaltijo tautos drąsiau pasi
sako, ka i Maskvoj Aukščiausio
je taryboje priėmė rezoliuciją, 
kad gal nuo Naujų metų verta 
patvir t int i Pabaltijui ekonomi
nį suverenitetą. 

„Chicago Tribūne" liepos 29 
d. parašė, kad net optimistiš
kiausi Vakarai pagalvojo, jog 
P a b a l t i j o t a u t o s peržengė 
perestroikos (persitvarkymo) ir 
glasnost (atvirumo) ribas savo. 
n e n a u d a i " . Juk Sovietų 
Sąjungos viršūnės nuo 1940 
metų tvirtino, kad tos tautos 
savanoriškai ir su džiaugsmu 
prisijungė prie Sovietų ir pačios 
savo atstovų lūpomis prašėsi 
prijungimo. Ar tuo tikėjo tos 
tautos, visai nebuvo svarbu So
vietų viršūnėmis, sėdinčioms 
Kremliuje. Jaunieji net pradėjo 
tikėti , kad, jeigu taip kalbama 
jiems mokyklose, t a i yra tiesa 
arba bent ar t i tiesos. Reikėjo 
labai atsparių ir labai savo pro
tu sąmoningų jaunuolių, au
ganč ių komunis t inė je san
tvarkoje, kad jie ki taip manytų 
ir nuolatiniam melui netikėtų. 

Dabar jau aišku, kad komu
nizmas priėjo liepto galą ne tik 
Paba l t i j o va l s tybėse ar 
respublikose, kurios dar dėl 
žmonių darbštumo geriau gyve
na, bet ir pačioje Rusijoje bei 
kitose jos pavergtose tautose, 
kurios ekonomiškai skursta jau 
septyniasdeš imt su viršum 
metų ir nemato pagerėjimo. 
Reikėjo pačiai Sovietų Sąjungai 
ieškoti naujų priemonių gelbėti 
t au t ą ir e tn ines užgrobtas 
tautas , nuo visuotinės krizės. Ir 
Pabaltijui davimas ekonominio 
suvereniteto nėra malonė, o 
būt inumas pragyventi. 

respublikų vardą ir t i tulus. 
Tas t au tų naikinimas, t a s 

genocidas, pasireiškė Lenkijos 
užgrobtoje dalyje, o po karo su 
vokiečiais lenkų kar in inkų ir 
inteligentijos naikinimu. Geno
cidinėmis priemonėmis per pir
mąją okupaciją ir antros okupa
cijos pradžioje buvo na ik inami 
Paba l t i j o k r a š t ų ž m o n ė s , 
neišskiriant senelių ir mažų 
vaikų. 

Tik dabar pama tė , kok i ą 
s k r i a u d ą p a d a r ė g r u z i n a s 
Stalinas rusų tau ta i ir visoms 
tautoms, kurias jis įjungė į savo 
imperiją. Joms primetė savo sis
temą, kad greičiau juos ga lė tų 
sunaikinti ir l ikusius suvirš
kinti , paverčiant rusais a r b a 
bent rusų pakalikais. Nau ja 
valdžia po daugelio metų pažino 
komunizmo kaltes, pažino Stali
no ir jo t a rnų žiaurumus, suži
nojo apie milijonus išžudytų a r 
s u n a i k i n t ų p r i e v a r t o s s t o 
vyklose bei kalėjimuose. T a s 
atvedė prie persi tvarkymo ir 
b e n t e k o n o m i n ė s l a i s v ė s 
Pabaltijy. 

Stalino valdomoje imperijoje 
nebuvo galima apie laisvę nė 
kalbėti . Jis ir jo sekėjai nesi
gailėjo žmonių gyvybių. Jie 
naudojosi Lenino įsteigtais 
naikinimo lageriais ir dar juos 
didino, kad daugiau žmonių 
galėtų sutalpinti ir daugiau 
sunaikinti. J is sunaikino net 
savo sekėjus — komunistus, tar
d a m a s , kad jie gal siekia 
valdžios arba nukrypsta nuo jos 
ske lb iamos ne t i esos . J is 
sunaikino geriausius kovotojus, 
kurie kadaise guldė gyvybes ar 
savo jėgas už komunizmą ir 
buvo jau užsitarnavę generolų 
ar net maršalų laipsnius. Bet jie 
Stalinui buvo pavojingi. J i s juos 
valė, kaip valo nesigailėdamas 
ūkininkas pelus nuo grūdų, tik 
Stalinas naikino grūdus. 

J i s ir jo užsienio reikalų 
ministeris Molotovas su nacių 
Vokietija pasirašė sutartį, kuria 
pasidalino ne savo žemėmis, 
davė leidimą Vokietijai pulti 
Lenkiją, bet jos dalį palikti 
Sovietų Rusijai. Vokietija pagal 
s u s i t a r i m ą a t i d a v ė visą 
Pabaltijį, įskai tant ir Suomiją, 
atidavė dalį Rumunijos, kuri 
tuo metu buvo vadinama Bese-
rabija. Vėliau Sovietai galėjo iš 
jų padaryti savo užgrobtų žemių 
d a l i s , nors j oms ir davė 

„The Comedy of Errors" („Painiavų komedijos" p Stratforde pagrindiniai aktoriai. Centre klūpo, 
su skrybėle juokingiausias Keith Dinicol (Dromio), šalia jo — Geordie Johnson (Antifolas). 

Nuotr. Michael Cooper 

DU ŠEKSPYRO 
VEIKALAI VIENAM SPEKTAKLY 

Paskutiniai Stratfordo įspūdžiai 

Pabaltijo tautos džiaugiasi 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
tarybos posėdžio rezoliucija. 
Džiaugiasi ir Vakarai , k u r i e 
apie laisvę dar galvoja ir la i svę 
žmogui dar vertina. Nepaisant , 
kad Vakarų valstybės pa ta i 
kauja Sovietų Rusijai, pas i t ik i 
Gorbačiovo nusišypsojimais ir 
žodžiais, bet jau pradeda kalbėt i 
apie Pabaltijį, jo žmones i r jų 
laisvę. Nors, pagal „Chicago 
Tribūne", net opt imist iškiausi 
galvoja, kad šie kraš ta i gal i 
peržengti ribas, bet ta ip pa t 
supranta, kad ir Sovietų imperi
ja nėra amžina. Nėra amž ina 
vien dėl to, kad komunizmo sis
tema yra utopiška, nereali, žmo
gui nepadedanti, o kaip t ik prie
šingai — jį nuvert inanti i r ko
munizmo didiesiems duodant i 
specialias privilegijas. 

Pabaltijo tautos stengiasi bent 
ekonominį suverenitetą gau t i , 
kad galėtų parodyti, ką jos gali 
ir kaip jos dirbtų. Bet k a r t u ir 
jos nepasitiki pažadais, nes 
pažadų jau tos tautos girdėjo 

i daugybę per tuos su v i r šum 
keturiasdešimt metų, be t jos 
nemato jų vykdymo. 

Pasirašinėjo su Pabaltijo vals
tybėmis sutartis nuo 1920 metų, 
bet jas visas sulaužė, ka ip 

; sulaužė ir tą sutartį, kurią pasi
rašė Molotovas su Ribbentropu, 
o patvirtino Hitleris su Sta l inu . 
Jie siūlo išeiti iš nuostolius ne
šančių kolchozų ir sovchozų ir 
imtis privačiai žemę di rb t i ir 
produktus valdžiai teikti pagal 
galimybes. Bet nea t s i randa ar
ba labai mažai teatsiranda pasi
tikinčių rusų pažadais. J i e bijo, 
kad po kurio laiko jie vėl viską 
atims ir nuomininkus išvarys , 
ka ip i šva rė t i k r u s ž e m ė s 
savininkus į tolimą S ib i rą 
numirti . 

Mes turime pareikšti abejonių 
kartu su visu laisvuoju pasauliu 
dėl ekonominės nepriklausomy
bės, nors tauta po daugelio metų 
vergijos džiaugiasi gavusi šiek 
tiek laisvės. Mes abejojam ne tik 
komunizmo žodžiais, be t dar 
labiau jų darbais,nes žinome, 
kaip einasi su laiškais, ka ip 
einasi su siuntiniais, su kny
gomis ir l i teratūra. Pavergtos 
tautos vergijos pančius nešė il
gai ir kantriai . Daugelis už 
laisvę užmokėjo k r a u j o ir 
gyvybių auka. Dabar t in is lais
vėjimas kelia džiaugsmą, be t ir 
abejones. 

A . D. 

Liepos 19 d. vaka re Festivalio 
t e a t r e išgyvenome paskutinį šio 
sezono spektaklį . P a t į keisčiau
s ią ir sava ip įdomiausią. Tai 
v a d i n a m a s „Double bill". Iki 
p e r t r a u k o s suvaid ino vieną iš 
p i rmųjų W i l l i a m o Šekspyro 
tragedijų „Titus Andronicus", o 
p o p e r t r a u k o s — jo pač i ą 
pirmąją, pačią farsiškiausią ko
mediją „The Comedy of Errors". 
Iš abiejų išskainiota visi mažiau 
re ikšmingi monologai, kiekvie
n ą beveik t rečda l iu sutrumpin-
nan t . Abu sutilpo į t r i s valandas 
s u minu tėm, į ska i t an t i r 15 
minučių p e r t r a u k ą . 

„Ti tus Andron i cus" — maka-
br i šk iaus ia , publ ikos nemėgs-
t amiaus i a melodrama. Ir Strat
forde per 36-rius m e t u s s ta toma 
bene t ik an t rą ka r tą . Č ia su 
lavonais ne l auk i ama bent antro 
a r trečio veiksmo (visi Šekspyro 
veikala i penkiaveiksmiai ) , bet 
žudomasi nuo p i r m ų minučių. 
Pagr ind in i s herojus , T i tus An
dronicus, kurį pub l ika vėl iau 
t u r ė s l a b a i u ž j a u s t i , vos 
ve iksmui pras idėjus , scenoje 
nudu r i a savo t i k r ą sūnų, dėl 
n iekų šūktelėjęs „ išdavike!" , o 
d a r ųž minutės užkulisy pasker
džia belaisvį, go tų kara l ienės 
sūnų. Veika lu i neįpusėjus, La-
vini ja i š p r i e v a r t a u j a m a , jai 
i šp jaunamas l iežuvis ir nuker
tamos abi r ankos . Į ją, po sceną 

ALFONSAS N A K A S 

šlitinėjančią, koktu žiūrėti. Dar 
po kelių nužudymų veikalas 
baigiasi kanibalizmu: karalie
nė Tamora, nežinodama, valgo 
iš sūnaus padarytus kotletus ir 
net rukus , ka r tu su savo vyru 
imperatorium, pati paskerdžia
ma . Žudynės . .Hamlete" ar 
„Karaliuje Lyre" t u r i savo 
logiką. „Titaus Andronikaus" 
žudynės bei kitokios niekšybės 
t i k verčia vemti. 

Kas šį veikalą at idžiau skai
t ė a r scenoje matė, daugiausia 
spektakly turi tikėtis iš keturių: 
T i t aus Andronikaus, jo dukters 
Lavinijcs, karal ienės Tamoros 
i r jos meilužio, negro Aarono. 
Ti taus vaidmenį gavęs Nicholas 
Pennell , Stratfordo festivalio 
pažiba per daugelį metų, gero
k a i apvylė. Ypač todėl, kad 
pažiba, kad iš jo tikėjomės mak
simumo. Nuo pirmos minutės jis 
a t rodė pavargęs , suglumęs, 
visai nepanašus į herojų, grįžusį 
iš karo žygiu. Silpnokas buvo 
i r Aarono vaidmeny juodaodis 
aktor ius Hubert Baron Kelly. 
Dramaturgas į jo lūpas sudėjo 
t i e k cinizmo, tiek daug neapy
kantos kiekvienam žmogui, bet 
k a r t u ir tiek daug meilės savo 
sūnui , kad tik re to talento 
aktor ius tegalėtų viską įtiki
n a m a i išvaidinti. Deja, Hubert 

Baron Kelly tokio didelio talen
to stokojo, o liko tik labai 
vidutiniokas. 

Priešingai, abi moterys spek
taklio prestižą smarkiai pakėlė. 
Lucy Peacock (kuri, beje, šiam 
sezone keliuose pastatymuose 
atlieka pagrindinius vaidmenis 
ir verta primadonos vardo) buvo 
Lavinija, nuo kurios negalėjome 
akių atitraukti . Pradžioje graži 
ir mylinti, paskui išniekinta, 
sumaitota, vaidmenį išgyveno 
pati ir žiūrovą į savo tragediją 
įsupo. Gražuolė Goldie Semple. 
jei ir atrodė per jauna būti 
dviejų suaugusių vyrų motina, 
labai įtikinančiai vaidino žiau
rią, niekšišką Tamorą. 

Feminisčių sąjūdžio džiaugs
mui šį baisų veikalą režisavo 
Jeannette Lambermont. 

Po pertraukos atsikvėpėm... 
..The Comedy of Errors" — 
juok ing iaus ių p a i n i a v ų 
ra izga lynė! A t s i t i k t a , kad 
Syrakūzuose turtingo pirklio 
šeimoj gimė lašas lašan panašūs 
dvynukai Antifolai (Antipho-
lus), o vargingos šeimos motina 
pagimdė lygiai panašius į viens 
kitą dvynukus Fromijus (Dro
mio). Neklauskit, kodėl abiejų 
porų ir vardai tie patys. Po 
vieną Antifolą ir vieną Dromiju. 
kūdikių amžiuje, atsidūrė Efeze 
(Ephesus). Abiem atvejais abu 
Antifolai turtingi, ponavo. O 

abu Dromijai, ka ip žemam 
luomui t inka, abiem Antifolam 
tarnavo. Painiavos prasidėjo, 
kai syrakūziškių pora su rei
kalais atvyko į Efezą ir atsi
tiktinai ėmė po kojų maišytis 
vietinių porai. Niekas jų nega
lėjo atskirti , net Efezo Antifolo 
pati Ha! Nea tpaž į s t i iš 
fizionomijų, tai gali gi iš rūbų, 
ar ne? Bet ar abiejų porų 
apranga — lašas lašan vienoda. 
Farse viskas galima. Ir kvatoja 
žiūrovai beveik pustrečios va
landos (šį kartą, sutrumpinus, 
beveik pusantros valandos). Iki 
ašarų. Taip, iki ašarų, iki 
užkimimo. Išradingas režisie
rius Richard Monette pridaigstė 
muzikos intarpų, grakščių, 
beveik baletiškų muštynių, 
veikėjus aprengė bene šiuolai
kiniais graikų 'ir tarptautiniais) 
rūbais. Po sceną visi, jauni ir 
seni, lakstė, t a r tum kojomis 
grindų nesiekdami. Viskas iki 
smulkmenų suderinta. Didžiau
sias ansambliškumas. 

„Painiavų komediją" Strat
forde matau trečią kartą. Anks
čiau t iktai paleisdavo scenon 
keturis skirtingus pagrindinius 
veikėjus, abu Antifolus ir abu 
Dromijus. Jų tik rūbai būdavo 
visiškai vienodi, o veidų pana
šumą publika turėjo įsivaiz
duoti. Iš tikro, taip būdavo gera 
sekti, kur su žmonėm, draugais, 
prekybininkais susitinka t ikr i , 
kur skirtingi. Siame spektakly 
ištisai veikė tik du: didžiausio 

talento juokdarys Keith Dinicol, 
paa i škė jęs ka ip S y r a k ū z ų 
Dromijas. ir Geordie Johnson, 
kaip Syrakūzų Antifolas. Tai 
nesunku padaryti, nes visi ketu
ri tesusi t inka veikalo gale. 
Paskut inę sceną režisierius 
sukūrė gudriai ir įtikinamai: 
Efezo antrininkus rodė nugręž 
tus nuo publikos... 

Man nuostabiausia, kad keli 
patys didieji aktoriai Double bill 
spektakly vaidino abiejuose vei
kaluose: ir makabriškoj tragedi
joj, ir žaismingiausiam farse. 
Antai , Nicholas Pennell, čia jau 
tapo Syrakūzų pirkliu Egonu 
(šiam vaidmeny jis buvo pui
kus!), ten tragiškoji Lavinija, 
Lucy Peacock čia — linksma 
Liuciana, ten žiauri karalienė — 
impera to r i enė Tamora . čia 
Goldie Semple žaisminga Efezo 
Antifolo žmona Adriana Ir 
keletas kitų. Kai kuriems t ik 
tos 15 pertraukos minučių persi-
grimavimui ir peruku pakeiti
mui, moterims suknių. Bet daug 
svarbiau iš žudiku gotų ir romė
nų transformuotis į cirkinio tipo 
klounus. Viskas už keliolikos, 
ar kelių dešimčių minučių. Štai, 
kur didelių- talentu garbė! 

Č ia mano dviejų festivalių 
(ASF ir Stratfordo i reportažų 
ciklas baigiasi. J Stratfordą 
sugrįšiu, jei sugrįšiu, tik už 
metų. \ ASF tai tikrai sugrįšiu 
už dviejų mėnesių. Teatro drau
gam, mano reportažų skaityto-
jam^linkiu gražių spektaklių. 

Los Angeles lietuviu jaunimas padarė plakatą, kuris reklamavo lietuvišką 
maistą UCLA ..Vv'orldfest'". Už plakato - Mikas Petružis 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

K U N . J. ADOMAITIS 

Laimėjimas yra planavimo Viskas, kas neat iduodama 
nuosėdos. Rrnnrh Rickev 

pražūva. Indu patarlė 

Aš papras ta i pasirašydavau 300-500 rublių sumai. 
O kai vieną k a r t ą užspaudė pasirašyti 2000. nepasi
daviau spaud imui ir b u v a u iškviestas į ,.štabą". Ten 
pasiaiškinau, k a d paskolą pasirašiau sulig savo išgalių. 
o tokios sumos a š nepajėgsiu išmokėti. Pasikeisdami 
kalbėjo kalbėtojai — enkavedis ta i , partiečiai — 3 su 
v i ršum va landų mane „įt ikinėjo", kad galiu tokiai 
sumai pas i rašy t i , o aš sėdėjau ir tylėjau, klausiausi . 
Atėję iš ki to kambar io klausia: „ n u čto?" — o čia esan
tieji a t sako: „s id i t i molčit". 

Pagal iau ir j ų kantrybė išsisėmė. Atėjo iš kito kam
bario jų v i r š in inkas , išdidžiai ir piktai išvardijo visas 
t a ryb inės vyr iausybės geradarybes ir baigdamas 
pareiškė: „Ir be tavęs m e s pasistatysime mokyklas, 
l igonines". Aš, ne i šken tęs pasakiau: „Jeigu be manęs 
pasis tatysi te , t a i nereikėjo manęs čia ir kviesti. Pasi
raš iau t iek, k i e k pajėgsiu išmokėt i" ir neprašęs 
leidimo, pak i l au ir, t r inktelėjęs durimis išėjau. 

D a u g kanč ių ir neteisybių pa tyrė ūkininkai, tary-
binei valdžiai organizuojant kolchozus. Jiems kur t i 
buvo naudojamas toks metodas: k a s geruoju i juos nesi-
rašė, t i ems buvo pritaikytos „įtikinančios" priemonės. 
P i rmiaus ia i j i e m s buvo uždedamos prievolės valdžiai, 
pristatvti žvmiai didesnės pvliavos iavais. mėsa, pienu. 

negu tiems, kurie įsirašė. O įsirašiusių buvo tik vienas 
kitas. Už prievolės nepristatymą savo laiku buvo gra
sinama bausmėmis — teismu, konfiskavimu gyvuliu 
ar daiktų, kalėjimu ir išvežimu. 

Ūkininkai, tikėdamiesi išsilaikyti savo namuose, 
iš paskutiniųjų stengėsi prievolę atiduoti. Bet čia buvo 
tik klasta. Tarybinė vietos valdžia, diriguojama atsiųs
tų NKVD ir NKGB viršininkų rusų, vykdė ūkininku 
nualinimo ir nuubaginimo planą. Išpildę įsakytą prie 
vole, gaudavo papildoma naują prievolę, o jei kas, kaip 
nors vargais negalais įvykdvdavo, vėl gaudavo nauja 
papildomą prievolę. Tik palygint i nedaugelis , 
gudresnių ūkininkų supratę klastą, slapta išsivedžio-
jo geresnius gyvulius, išsivežė maisto ir slapta, palike 
visą ūkį su inventoriumi, gyvuliais, padargais, pasi
šalino į kitus apskričius ir taip išsigelbėjo nuo teismų 
ir išvežimų. 

Išvykusių į kitus rajonus, palikusius savo ūkį 
neieškojo, o tik graibstėsi ka nors sau pasiimti. Tuos, 
kurie vis dar tikėjosi, kad daugiau ..papildymų" nebus, 
visai nualintus, už pyliavos neatidavimą, laikė ..šabo 
tažnikais". teisė, sodino į kalėjimus — „zemliankas" 
— rūsius ir vežė į Rusijos gilumą — lagerius. Besislaps
tančius ir jiems nepageidaujamus asmenis gaudė 
naktimis ir su visa šeima gabeno į Pilviškių 
geležinkelio stotį ir išvežė. Iš Griškabūdžio parapijos 
tuo metu buvo išvežta apie 50 šeimų, su ligoniais ir 
mažais vaikais, net neduodant pasiimti drabužių ir 
maisto. 

Ne visi egzekutoriai taip elgėsi, o tik žiauresnieji 
Išvežus šeimininkus, tą pačia dieną ar sulaukę vakaro 
— nakties, lyg varnai nuskubėdavo grobio dalintis ir 
su džiaugsmu grįždavo visko prisiplėšę. Savo akimis 
mačiau, kai eražioie bričkoie. su gerais pakinktais ir 

arkliais parvažiuodavo klegėdami pareigūnai arba kai 
koks nors karininkas buvo vežamas vienas fajetone 
išplėštame iš išvežtų ūkininkų. 

Po kelių savaičių tokio siautimo Griškabūdyje buvo 
sukviesti valstiečiai į susirinkimą kolchozams steigti. 
Agitatoriams „išaiškinus" kolcho/ų naudą ir laimingą 
gyvenimą kolchoze, kvietė visus iš ejlės rašytis. Kas 
dar nenorėjo ir abejojo, tiems parodė Griškabūdžio 
aikštėje stovinčius sunkvežimius ir pasiūlė rinktis: ar 
į kolchozą ar į sunkvežimi ir važiuoti i Pilviškių 
geležinkelio stotį. Po tokių įtikinančiu argumentų, 
niekas nedrįso priešintis. 

Reikėjo išrinkti kolchozui vardą. Išėjus patiems 
vyriausiems pareigūnams. likusieji klausinėjo kokį 
duoti vardą. Drąsesnieji pasiūlė ..Vargas". ..Badas", 
kiti dar ką nors panašaus. Tuomet patys davė vardus: 
Lenino. Zdanovo. Komunizmo. Didžiojo Spalio, 
Pergalės ir kt įsirašiusieji į kolchozą, viską ką turėjo 
privalėjo pavesti kolchozo nuosavybėn, atseit, bus visų 
bendras turtas Ir atidavė, kas arki). ka« vežimą, kas 
ūkio mašinas. Taip visu kolchozu inventorių sudarė 
..laisvai atiduoti", ūkininkų savo prakaitu, rūpesčiu 
ir pastangomis įsigyti ūkio reikmenys. 

Gyvenant Griškabūdyje teko patirti nemaža pavojų 
ir žiaurumų. Pavyzdžiui, pastoracijos tikslu lankant 
parapiečius tekdavo užtikti viename gyvenamo namo 
gale belaukiančius šeimininkus, o kitame buri par
tizanų Juos lankyti ne visuomet būdavo atsargu, nes 
dažnai partizanai, kad nebūtu atpažinti, persirengdavo 
enkavedistų uniforma, o enkavedistai, kad galėtų 
suklaidinti žmones, persirengdavo partizanais. Pasi
taikydavo ir j „ugnį" patekti. 

<Bus daugiauI 
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BOSTONO ŽINIOS 
REAGAVIMAS DĖL 

KLAIDŲ AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE 

Šalia tikslios ir palankios in
formacijos Lietuvos reikalais 
amerikiečių spaudoje neretai 
pasirodo klaidų, sumaišant Lie
tuvą su Rusija, o lietuvius su 
rusais ir panašiai. Tokias klai
das galima ir reikia atitaisyti 
laiškais redakcijai, kuri juos 
spausdina. Tai reta proga nu
šviesti mūsų tautos būklę ir 
siekius. 

Liepos 9 d. Brocktono dienraš
čiui „Sunday Enterprise" 
paskelbus straipsnį, kuriame 
Lietuva apibūdinta, kaip Rusi
jos valstybė, o lietuvis kompo
zitorius Vladas Švedas pavadin
tas rusu. „Laisvės Varpo" 
vadovybė privačiais kontaktais, 
savo laidose ir spaudoje ragino 
visus reaguoti į tai laiškais 
redakcijai, reikalaujant, kad 
padarytos klaidos būtų atitaisy
tos. Bet ligi šiol tuo reikalu 
„Sunday Enterprise" atspaus
dino savo liepos 30 d. laidoje tik 
„Laisvės Varpo" vedėjo Petro 
Viščinio laišką, kuriuo nuro
doma, kad Lietuva — tai ne 
Rusija, o komp. Vladas Švedas 
yra ne rusas, bet lietuvis. Ta 
pačia proga pabrėžta, kad lie
tuvių tauta turi savo kalbą, 
kultūrą ir daugiau 700 metų 
valstybingumą. Nuo 1940 m. 
įvykdytos Sovietų Sąjungos 
okupacijos ji kovoja dėl savo 
laisvės atstatymo įvairiais 
būdais, kaip 1941 m. sukilimas, 
vėliau 8-nerius metus trukusios 
partizaninės kovos, dar vėliau 
pogrindžio spauda, o dabar 
legalios priemonės, kuriomis 
jau atgauta dalis ekonominės, 
politinės ir kultūrinės laisvės. 
Šioje kovoje Lietuvos stipriau
siu talkininku yra JAV-bės, 
kurios nepripažįsta neteisėtos 
Lietuvos okupacijos, leidžia 
veikti laisvosios Lietuvos pa
siuntinybei Washingtone ir t.t. 

Šis laiškas rado platų atgarsį 
vietos visuomenėje, ypač 
čiagimių lietuvių tarpe. Pavyz
džiui, Stephen W. Young iš 
Brocktono angliškai rašytame 
laiške ragina toliau tęsti reikš
mingą darbą ir laikyti iškeltą 
laisvės žibintą, kurio kibirkštys 
daugelio širdyje uždega viltį. 
Gaila, kad daugiau tokių laiškų 
nepaskelbta. Matyti, jų niekas 
neparašė... 

LIETUVIAI 
DOKUMENTINIAME 

FILME 

Bostono televizijos stotis 
WGBH — antras kanalas — 
rugpjūčio 25 d. 9 vai. vakaro 
perduos dokumentinį filmą 
„World of Tomorrow" apie 1939 
New Yorke įvykusią Pasaulinę 
parodą, nuo kurios šiemet 
sukanka lygiai 50 metų. Filme 
gražiai pavaizduota toje parodo
je surengta Lietuvių Diena, kuri 
pralenkė kitų tautų tokias 
dienas. Garsus Hollywoodo ak
torius Jason Robards primena 
žiūrovams, kad tą vasarą 
Hitleris su Stalinu pasirašė suo
kalbį, pagal kurį pasidalinta kai 
kuriomis valstybėmis, Lietuvą 
perleidžiant Stalinui. 

Akt. H. Kačinsko plokštelės 
vertinimas 

Bostoniškių iniciatyva ir 
lėšomis išleista akt. Henriko 
Kačinsko plokštelė susilaukia 
vis didesnio dėmesio ir įverti
nimo lietuvių spaudoje. Va, 
Montrealyje leidz.amas savait
raštis ..Nepriklausoma Lietu
va" paskelbf platu straipsni 
..Išleista aktoriaus Henriko Ka
činsko plokštele' Jame pateik
ta informacija apie ';j plokštelę 
ir tarp kitko taip rašoma: „Ši, 
aktoriaus Henriko Kačinsko 
Dlokštele. kaip matome, buvo 

įmanoma sudaryti ir išleisti 
privačių teatralų ir to meno 
mėgėjų iniciatyva. O jeigu ne 
jie?" Straipsnis taip baigiamas: 
„Taip pat būtų naudinga apda
linti mūsų šeštadieninių litua
nistinių mokyklų abiturientus 
ne tiktai knygomis, bet ir 
tokiomis, kaip kad minima, 
plokštelė. Šiais laikais mūsų 
jaunimas mieliau klausosi gar-
sajuosčių ar plokštelių, negu 
paima knygą į rankas. Taip pat 
tokios plokštelės galėtų būti 
vertingai panaudojamos pamo
koms. Tiktai t rūksta tokių 
tradicijų greitesnio įvedimo". 

Tokia nuomonė aiškiai ker
tasi su mūsų švietimo vadovų 
nuomone, pagal kurią toji 
plokštelė lituanistinių mokyklų 
mokiniams neįkandama. Bet 
Bostone faktai rodo, kad taip 
nėra. Kol plokštelė dar nebuvo 
išleista, Bostono aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos ilgametė 
mokytoja Liuda Senūtienė 
prašė „Laisvės Varpo" vedėją 
Petrą Viščinį, kad jis parūpintų 
jai juostas, į kurias įrašyti akt. 
Henriko Kačinsko atlikti mūsų 
literatūros klasikų kūriniai, 
kaip Antano Baranausko 
, Anykščių šilelis" ir kiti. Ji tuos 
įrašus iš juostų naudodavo 
mokykloje. Aišku, daug leng
viau dabar tai padaryti iš 
plokštelės. 

REPORTAŽAS APIE 
TREMTINIŲ PALAIKŲ 

GRĄŽINIMĄ 

Rugpjūčio 6 d. laidoje „Laisvės 
Varpas" perdavė platų repor
tažą apie pirmąjį transportą 
tremtinių palaikų iš Igarkos į 
Lietuvą. Žodinė informacija 
apie tų palaikų atskraidinimą į 
Kėdainius ir ten suorganizuotas 
jų sutiktuves perpinta Jono Na-
vakausko sukurto „Varpų mar
šo" šiurpulinga muzika. Ypač 
jaudinantis buvo pasakojimas 
apie Lietuvos jaunimo dalyvavi
mą toje ekspedicijoje ir jauno 
mokinuko Ryčio Saladžiaus 
sunkų darbą, a tkasant 
tremtinių palaikus žemėje, kuri 
sunkiai įveikiama. Reportažas 
baigtas geaulingos muzikos fone 
tokia išvada: „Taip v-sa Lie
tuva, įskaitant jaunimą, daly
vauja akcijoje grąžinti iš Sibiro 
tremties į tėvynę palaikus 
lietuvių, kurie ten lėta mirtimi 
užbaigė savo gyvenimo kelionę. 
Į tą akciją jungiasi taip pat 
laisvojo pasaulio lietuviai ne tik 
savo jausmais, bet ir aukomis, 
padedančiomis tą akciją finan
suoti. Tai pats prasmingiausias 
paminklas Lietuvos kanki
niams, žymiai prasmingesnis ir 
patvaresnis, negu brangaus 
granito paminklai. Jis iškyla, 
kaip iš skausmo ir gedulo supin
tas gyvųjų širdžių paminklas, 
kuris šaukia tautą savo žemėje 
ir išeivijoje į darbą ir kovą 
tautos šviesesnei ateičiai kurti 
ir užtikrinti". 

Tomas Valodka 

Lietuviai Floridoje 
Juno Beach, Florida 

Tomas Valodka, Danutės ir 
Rapolo Valodkų sūnus, gimė 
1971 m. sausio 21 d. Clevelande, 
Ohio. Tėveliams persikėlus į 
Floridą. Tomas lankė North 
Palm Beach mokyklą. Dalyvau
davo su ki ta is mokiniais 
akademinėse rungtynėse prieš 
kitas mokyklas. 

1984 m. baigė L.B. židinio ne
akivaizdinės Lituanistinės mo
kyklos aštuonis skyrius. 
1983-85 lankė Howell Watkins 
Junior High mokyklą, buvo 
mokyklos laikraštėlio redakcijos 
narys. 1985-87 lankė Palm 
Beach Gardens gimnaziją. 
1987-1988 metais lankė Vasario 
16-tos gimnaziją Vokietijoje. Su 
gimnazijos ekskursija lankėsi 
Lietuvoje. Grįžęs iš Europos 
dalyvavo VIII Tautinių šokių 
šventėje Kanadoje. 

1989 metais baigė Palm 
Beach Gardens gimnaziją. 
Rudenį pradės studijas Palm 
Beach Gardens Community Col-
lege, kur studijuos politinius 
mokslus, kalbas ir literatūrą. 

Tomas nuo mažens dalyvavo 
amerikiečių parapijos jaunimo 
veikloje. Jis dalyvaudavo ir įvai
riuose lietuviškuose renginiuo
se ir minėjimuose. 

Juno Beach lietuviai džiau
giasi nauju studentu ir linki jam 
ir toliau sėkmės moksle. Jie 
tikisi, kad Tomas ir toliau liks 
aktyvus lietuviškame gyveni
me. 

D.A. 

FILMŲ FESTIVALIS 

Chicagoje šį rudenį įvyks 
sukaktuvinis, 25 tarptautinis 
filmų festivalis. 

NUOLAIDA SENIMUI 

Illinois gubernatorius pasi
rašė nuostatą, kuriuo atgaivi
namas ankstyvesnis įstatymas, 
leidžiąs senimui ir akliems 
atmesti 1000 dol. nuo sumos, 
nuo kurios mokamas mokestis 
valstijai. 

TRŪKSTA KRAUJO 

Chicagos ligoninėms, kur 
daromos operacijos, labai 
trūksta kraujo perliejimams. 

NUGAIŠO 10,000 ŽUVŲ 

Kažkas rugpjūčio 1 d. nakčia 
suvertė j Chicagos upės šiaurinę 
dalį apie 2 tonas pramonėje var-
tojamao cianido. Nuo to upėje 
nugaišo apie 10,000 žuvų. 
Numatoma, kad pavyks susekti 
nusikaltėlį. 

CLASSIFIED GUIDE 
RE/MAX GREIT 
REALTORS I PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate art>a,nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

H W5. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

59S3 S. K»dzl* Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7879 

RENGINIAI 

Spalio 1 d., 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje „Laisvės Varpo" rudens 
koncertas. 

Spalio 28 d., 7 vai. vakaro 
Maironio parke Shrewsburyje, 
prie VVorcesterio, minėjimas 
Lietuvos Šaulių S-gos 70-ties 
metų sukakt ies . Minėjimą 
rengia Naujosios Anglijos 
saulių „Trakų" rinktinė. 

Lapkričio 11 d., 6:30 vai. 
vakaro, Balfo 72 skyriaus 
pobūvis Sandaros salėje, Brock-
tone. 

1990 m. balandžio 22 d. Lan 
taną restorane Randolphe meti
nis Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone banketas. 

1990 m. gegužės 6 d., 
Brocktone kun. Alberto 
Abračinsko kunigystės 50 metų 
jubi l iejų* 

Qur smartest 
investment 

f or the f uture. 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

m MLS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-06OO arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estata 

FOR RENT 

HELP VVANTED 

W i l 
Pet**r Cassel 

ouhrook Hieh School 

ELECTRONICS 
Mušt speak flusnt Engllsh 

LaGrange area eleetronies manufactunng 
company is seeking qualtfied eleetronies 
technicians. Duties inclitde testing and 
troubleshooting microprocessor based fuel 
controt systems. Associates degree or trade 
school certificate in Electronics is required. 
We offer excellent benefits and vvorking 

conditions. Call for appointment. 
485-4200 Ext. 429 

UNE COOK 
Full or part time. $5 to $6 per hour. 
Engl ish necessary. SW side 
location. 

424-8182 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
pirmam a., apšildomas. Brighton 
Pk. apyl. 

Tai. 847-4571 

Išnuomojamas naujesnis 3 miag. 
butas, pirmame a. Keramikos ply
telėm išklotas vonios kamb. ir atskira 
vonia. Skalbimo ir džiovinimo 
mašinos. 475 dol. į mėn. be 
apšildymo. Tik suaugusiems be 
gyvuliukų. 70 & Fairfield Ave. apyl. 

Skambinti vakarais 471-3712 

MISCELLANEOUS 

Patricia Moy 
Kennedv Hieh School Drr 

Todd E Svoboda 
<Grov<* North H ieh School 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Strsst 

T«|. — GA 4-8654 

arie Metri 
Ihipbi 
HijfhSeho 

Ofclia Patino 
e\W Hieh Scruv 

Dau-n Trlak 
' rirrK-n Park Hieh School 

N'a/im;» Hasham 
Gfentmd EaM HiehSch.. 

l.ora pptfrson 
Nragg High School 

K h. ,H 1 k> i not pktur rd I 
Oak I,awn Hijrh School 

a Vizjsrtrda 
l.ithuanian < 'hamhor of ( omnv rcc 

Pat /.immirman Ir.ot picturvdi 
Shepan! Hieh School 

Krvin JosupaK 
ha-.K Hieh S< h. 

Standard Federal Savings didžiuojasi s avo 
gerais investavimais. 

Todėl trylikai šių jaunuolių skiriamos S tandard 
Federal Savings stipendijos siekti aukš tesn io 
mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie visi jau yra 
pasižymėję moksle ir sugebėjime vadovaut i . 

Mes didžiuojamės galėdami šiems j a u n u o 
liams padėti ir tikime, kad ateityje jie daug nuveiks 
ir daug pasieks. 

Ė 
ST/iNiyUlD FEDER/U. S/\\ANGS 

Karrti I. K n / 
fVmrn»r«i (>mv<> South Hieh School 

Rrigtuon Partt 

l-omburd 

( orporut^ He»<1quiirt<>r« 
4U*2 South Archrr Av^nue 

( hieago I I . fin*.121S90 Phonc RITIMO 

Down*r«< Grove 

Hk-kor) H i lK 

0*k l j iwn 

E v * r n i w n Park 

Hill Crr+k 

l ' . i l .» H.- iuhi . 

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

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

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

L E K T R 0 S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KRYŽKELĖS, radi jo prakalbos į Lietuvą 
1986-1988 m. Bronys Raila. 480 psl. . . . $10.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS kun. Kar. Garuckas, S.J. 
Red. kun. Jonas Kidykas. 385 psl. * . $10.00 

KVIEČIU JUS, Marijos apsireiškimai Medjugorje. 
Red. Kęstutis Trimakas. 207 psl $8.00 

AUDRINGAIS VIEŠKELIAIS, apysakos. Marija 
Aukštaitė. 395 psl $30.00 

LENKŲ {VYKDYTAS LIETUVIŲ TAUTOS GENO
CIDAS. Paruošė V. P. Uluntaitis. 331 psl. $12.00 

JONAS ŠIMOLIŪNAS, biografija, Red. Jurgis 
Gimbutas. 229 psl $12.00 

DIEVAS IR LAISVĖ. Ant. Maceina. 150 psl. . . $5.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 364 psl. . . . $12.00 
PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija. Bernar

das Brazdžionis. 191 psl m.virš. $12.00 
k.virš. $20.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. G. Songinas. 
128 psl $8.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT — JVYKIAI, atsiminimai. Edvardas 
Turauskas. 280 psl $12.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE, dokumentinė 
studija. Kęstutis K. Girnius. 422 psl $10.00 

LIETUVA XIX AMŽIUJE, .storinės publicistikos 
rinkinys. V. Trumpa. 279 psl $12.00* 

ALYTUS, monografija. Tadas Navickas. 288 psl. $18.00 

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



Kaltinėnų parapijos klebonas su viešnia iš Amerikos 

IŠ PELENŲ KYLA 
BAŽNYČIA 

. .f i d l K » 

Grįžtantieji iš Lietuvos su 
nuostaba pasakoja apie atgims
tantį ir besikeičiantį mūsų Tė
vynės veidą. Pasakoja apie žmo
nių entuziazmą, sukauptą viltį 
į auštantį naują rytojų ir rūpes
tį, kaip ats ta tyt i ir sugrąžinti 
kraštui , kas išgriauta, nudegė, 
nuniokota, užguita. Didingai 
sugrįžo į savo pirmykštę vietą 
Karo muziejaus sodelyje Laisvės 
s t a t u l a . A t s t a t y t i sau lė je 
baltuoja vainikais ir gėlėm 
išpuošti virš Vilniaus miesto 
Trys Kryžiai. Ir taip be galo, nei 
suskaičiuosi, nei apsakysi, kiek 
jau padaryta ir kiek daroma to
je mažoje, o k a r t u ir ta ip 
plačiai apimančioje ir tiek 
daug darbo rankų pareikalau
jančioje mūsų Lietuvoje. Net ir 
piliakalniai ir tie aptvarkyti , 
apvalyti ir prižiūrimi. Skaitėme 
spaudoje apie skautų sąskrydį 
prie Medvėgalio piliakalnio. 
Ten renkasi ir a te i t in inkai ir 
kitas organizuotas jaunimas . 
Jie pluša, valo ir ka r tu linksmi
nasi, jų jaunatviška daina sklin
da virš Žemaitijos kalvų ir per 
jos slėnius. 

Rašančiam šias eilutes norisi 
dar k a r t ą sug r į ž t i p r i e 
Kaltinėnų bažnyčios, kurios di
dingas, istorinis pas ta tas prieš 
metus laiko virto degėsių ir 
pelenų krūva . J a u prabėgo 
metai, o atrodo dar taip neseniai 
mus pasiekė žinia apie įvykusią 
nelaimę. Tačiau žmonės ilgai 
nelaukė rankas nuleidę. Su kas
tuvais ir nuogom rankom kibo 
valyti ir vilkti apdegusius ąžuo
linius rąstus , rankiot i suangli-
jusias šventųjų statulėles ir nuo 
karščio išt irpusias vario žvaki
des, l ik tor ius bei buvus ius 
šven tuos ius s idabro indus . 
Valymo darbai neilgai t ruko. O 
Apvaizda leido, kad šventoriuje 
stovėjusi didelė varpinė, nors ir 
med inė , be t l iko u g n i e s 
nepaliesta. Per t rumpą laiką 

pr ie jos atsirado pr ies ta tas , 
kur is iš nuotraukos pažiūrėjus 
atrodo skoningai, nors ir kuk
liai, kaip ne viena po karo 
la ik ina i a ts ta tyta bažnyčia, 
kokių mes matome Broniaus 
Kviklio „Lietuvos bažnyčios" 
knygose. Žinoma, Dievą gar
binti galima bet kur ir medinia
me barakėlyje, ir aplūžusioje 
grytelėje. Tačiau žmonių širdyse 
atgimęs ryžtas statyti ir gražinti 
savą Lietuvos kampelį negali 
p a s i t e n k i n t i t ik b a r a k ė l i ų 
bažnyčiomis. Taip ir Kaltinėnų 
b a n y č i a j a u y r a t e i s i n i a i 
įgalinta atstatyti save šventovę, 
o jos j a u n a s , e n e r g i n g a s 
klebonas trokšta, kad būsimoji 
bažnyčia garbingai bylotų apie 
atgimstančią Lietuvą tiek reli
giniu, tautiniu, tiek ir meniniu 
atvžilgiais. Nors iš bažnyčios 
modelio ir neįmanoma susi
daryt i pastato pilno vaizdo, bet 
ryšku, kad jis paruoštas archi
tekto su giliu meniniu pojūčiu. 
Bažnyčia turėtų būti kryžminės 
formos su dviem nuo žemės 
kylančiais bokštais, tai yra go-
tinio stiliaus. 

Kaip jau anksčiau buvo spau
doje rašyta, bažnyčios statymas 
pareikalaus nemažai finansinių 
išteklių, kas šiuo metu mūsų 
broliams tėvynėje nėra j au taip 
l e n g v a i p a s i e k i a m a , nors 
dosnumo jiems tikrai netrūksta 
— aukoja dažnai ir gausiai. 
Gražu yra, kad ir mes vis 
dažniau ir dosniau paremiame 
lietuvybės ar krašto atstatymo 
labui skelbiamus vajus. Buvo 
p ra šy ta aukų ir Kal t inėnų 
bažnyčios atstatymui. Aukas 
rinkusieji nuoširdžiai dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie jos 
statybos vajaus sava auka . Jie 
dėkoja parapijos klebono ir jo 
parapiečių vardu. Klebonas 
prašo išreikšti jo nuoširdžiausią 
padėką visiems aukojusiems, 
kurie bus jo ir parapiečių pri-

ii pastatytos bažnyčios. 

siminti maldose. Je igu dar 
nepavargome, prašoma vajų 
tęsti toliau, nes prieš akis dar 
dideli darbai, kurie pareikalaus 
dar didelių išlaidų. Aukų vajui 
tarpininkauja Lietuvių Religinė 
šalpa (Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid, 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207). Aukas 
siunčiant pažymėti, kad jos 
skiriamos Kaltinėnų bažnyčios 
a ts ta tymui . Ta pačia proga 
reikia pabrėžti, kiek svarbi 
mūsų išeivijoje ir mūsų tauta i 
yra ši organizacija ir kiek pasi 
aukojusių žmonių joje dirba su 
jų nepailstaniu vadovu kun. K. 
Pugevičium. Jeigu kas pagei
dautų, galima ir asmeniškai ar
ba paštu čia rašančiam šią auką 
įteikti, siunčiant: Juozas Kon
čius, 1804 Belleview, West-
chester, 111. 60154. Tel. (312) 
562-1284. 

Kadangi Kalt inėnai yra prie 
pat Žemaičių plento Kaunas — 
Palanga, o ir naujoji autostrada 
yra tik keletą ki lometrų į 
vakarus, tad ir mūsų išeiviams 
lankantis Lietuvoje teks pra
važiuoti tą vietovę, o ne vienam 
gal ir stabtelti ten. Ar ta i 
aplankant Dionizo Poškos kapą 
Kaltinėnų kapinėse, ar stab
telint apžiūrėti jo Baublį, kur is 
yra irgi pakelėje važiuojant link 
Kaltinėnų, pakeleivis niekada 
neapsivils užsukęs į šį spalvingą 
Žemaitijos kampelį. Nedaug 
laiko sugaištant galima ir iki 
Medvėgalio per Kalt inėnus pa
sukti ir ant jo viršūnės užkopus 
pasigrožėti akį pavergiančiu 
gamtovaizdžiu. O kada nors, 
tikėkim greitai, kai išsities t en 
virš klevų į mėlynę du tiesių 
linijų bažnyčios bokštai, pra
važiuodamas t a u t i e t i s p r i e 
giminių aiškinimų galės pa
tenkintas pridurti: „Ak, ta i čia 
tie Kaltinėnai. Nagi, prie tos 
bažnyčios a t s t a t y m o ir a š 
prisidėjau"! 

J u o z a s K o n č i u s 

RYŽTINGAI P R I E Š 
N A R K O T I K U S 

Kun. George Clements ir kun. 
Michael Pflegler Chicagos piet
vakariuose ryžtingai darbuojasi 
k o v o d a m i p r i e š n a r k o t i k ų 
vartojimą, da rydami spaudimą 
į savininkus verslų, k u r narko

tikai gaunami. Kun. Pflegler 
yra Sv. Sabinos parapijoj, o kun. 
Clements — Šventųjų Angelų 
Chicagos p i e t v a k a r i u o s e . 
Narkotikų spekul ian ta i net 
plyta išdaužė langą ir buvo 
pavogę kun. Clements automo
bilį. Atrado jį apiplėštą. Tačiau 
ryžtingų kunigų nesustabdo 
kovoje prieš blogį. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 16 d. 

A. t A. 
EMILIJA MIKALAJŪNIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 13 d., sulaukusi 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas, duktė Rūta 

Galinaitienėžentas Alfredas, anūkai Aras ir Saulius; Lietuvo
je su šeimomis: seserys Viktutė, Liucytė ir Onutė ir brolis 
Stasys bei kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Petro. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 16 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 17 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus , duktė, anūkai i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
JOHN W. ADOMAYTIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 14 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Gimė South Dakota. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John M., broliai 

Joseph su žmona Irene ir Charles; pusbrolis Al Žukas, 
pusseserė Sophie Žukas ir kiti giminės. 

Priklausė Cardinal Mundelein Council K of C ir Lietuvos 
Vyčiams, kuopa 36. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 15 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 16 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 737-1213. 

& midlcind Fcdcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ESTJE 
Statomos Kaltinėnų bažnyčios modelis 

(gumose 
LEN0ER 

VIENERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

Kaip sunku gyventi be Tavęs, 
Mylima Dukrele... 

A.tA. 
RASA LAIMUTYTĖ 

KAPOČIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis stai
ga atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Dukrą, Žmoną ir Motiną, 
kurios netekome 1988 m. rugpjūčio 17 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekada negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
ramybe. 

Užjos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpjūčio 19 d. 
9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Po Mišių paminklo šventinimas Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, blokas 31. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Rasą Kapočienę. 

Nuliūdę: motina, v y r a s , dukros ir patėvis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523 -9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e AverTue 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523-0440 

A.tA. 
JONUI KULIKAUSKUI 

mirus, jo žmonai VANDAI, dukroms NIJOLEI ir VI
DAI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Bendruomenės 
Auksinio Kranto apylinkės 
valdyba ir nariai 

Pompano Beach, FL 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v.. C ice ro 
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 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w 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 . - Te 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 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

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

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA < HICAOOJK RKI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 16 d. 

x Kun. Alfonsas Svarins
kas darys pranešimą Los 
Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje rugpjūčio 27 d. 
tuoj po šv. Mišių — apie 12 vai. 
Pranešimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apy
gardos valdyba. Kviečia visus 
pranešime dalyvauti. 

x Juozas Gedmintas, gyve
nąs Los Angeles, Cal., paauko
jo Lietuvos Persitvarymo sąjū
džio reikalams ir jo darbams pa
remti 300 dol. PLB tvarko Sąjū
džio fondą, nors aukas priima 
Lietuvių Bendruomenės įgalio
tiniai paskirose vietose. 

x Mokslinio simpoziumo 
metu Padėkos šventės savait
galyje bus įvairios parodos Jau
nimo centre, kurias bus galima 
aplankyti dienomis ir vakarais. 
Smulkiau apie parodas, kokios 
ir kur bus, bus parašyta vėliau. 

x „Viltis" rugsėjo-lapkričio 
mėnesių nr. 2 d. išėjo iš spaudos. 
Siame numeryje daugiausia 
rašoma apie žydų šokius. Yra 
taip pat ir apie kitų tautų folklo
rą. Šiame numeryje rašo taip 
pat rabinas Sidney J. Jakob apie 
Vilnių ir prieškarinę „Lietuvos 
Jeruzalę", tai yra žydų buvo 
dauguma, didelis žydų kultū
rinis gyvenimas. Žurnalą reda
guoja ir leidžia Vytautas F. 
Beliajus Denvery, Colo. 

x Dr. V. Tumašonis, Orland 
Park, 111., mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, pratęsė 
prenumera tą vieneriems 
metams su visa šimtine ir tokiu 
prierašu: „Tikėdami tautos atei
timi — tikime ir savos spaudos 
nenuilstamumu to siekiant". 
Nuoširdus ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Joseph Jacobus, Fair 
Lawn, N. J., mūsų garbės prenu
meratorius, nuoširdus dienraš
čio rėmėjas, pratęsė prenumera
tą su visa šimtine, linkėdamas 
visam „Draugo" štabui ir Mari
jonams geros sėkmės. Labai 
dėkojame už auką ir linkėjimus. 

x Dėmesio! Darbo Dienos 
savaitgal i , sekmadienį, 
rugsėjo mėn. 3 d., 8:30 v.v. (Mi. 
!aiku) įvyks Jaunimo sąjungos, 
Čikagos skyriaus šokiai, VFW 
— American Legion salėje, 
New Buffalo, Michigan. Gros 
„Gintaro" orkestras. Šokiai bai
giasi 1:30 v.r. (Mi. laiku). Kaina: 
5 dol. Informacijai skambinkite 
Svajonei Kerelytei, 781-1121, 
po 6:00 v. v. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Jūsų pinigai į Lietuvą 
siunčiami per banką į „dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nėra. Romas Pūkštys, 
Transpak, tel. 312436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. įvairus pasirin
kimas. Transpak, 2655 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Kargo visą laiką siunčia
me j Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys. Trans
pak, 2655 W. 69th St., Chica-
go, IL 60629, 1-312436-7772. 

(sk) 

x Jei norite padėti savo 
giminėms Lietuvoje, galiu pa
tarnauti, pakeisdama dolerius 
rubliais geru procentu. Skam
binkite Rūtai po 4 v. p.p. tel. 
677-1206. 

(sk) 

x Jubil iej inis banketas , 
kuriame dainuos ir gros V. 
Povilonis su savo draugais iš To
ronto, rengiamas „Draugo" ren
ginių komiteto rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, Martiniųue resto
rano salėje Evergreen Parke. 
Stalams bilietus jau dabar 
galima užsisakyti pas renginių 
komiteto narius ar „Draugo" 
administracijoje. 

x Kun. Vytautas Bagdana-
v i č i u s , MIC, Lietuviškos 
Knygos klubo vedėjas, išvyko į 
Kennebunkportą eiti kapeliono 
pa re igas Atei t in inkų sen
draug ių rytinio pakraščio 
stovykloje. Paskui vyks atosto
gų pas savo brolį į Brooklyną ir 
seserį į Putnamą. Grįš tik 
rugsėjo 3 dieną. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
b o s simpoziumo rengimo ko
miteto plenumo posėdis kviečia
mas rugpjūčio 24 d., ketvirtadie
nį, 7:30 v.v. Lietuvių Bendruo
menės rastinėje. Sekcijų vadovų 
dalyvavimas būtinas. Atvažiuo
ja dr. Rimas Vaičaitis, tad bus 
nustatytos galutinės gairės. Yra 
sus idarę komplikacijų dėl 
nenumatyto dalyvaujančių per
tekliaus. Turės būti kviečia
mųjų ir dalyvaujančių sąrašai 
peržiūrėti. 
x Patikslinimas. Rugpjūčio 

12 d. „Draugo" laidoje parašyta, 
kad mirė rašytojas Liudas Zei-
kus. Iš tikrųjų mirė kitas Liu
das Zeikus. Rašytojas Liudas 
Zeikus, kadaise dalyvavęs 
„Draugo" romano konkursuose, 
mirė 1962 m. rugsėjo 7 d. Cicero 
mieste. Buvo gimęs 1900 m. 
rugsėjo 26 d. Vilkaviškio apylin
kėje. Buvo išleidęs poemą 
„Minijanas" ir romaną ,Laiptai 
į tolumas". Šis Liudas Zeikus 
mirė rugpjūčio 10 d., palaidotas 
rugpjūčio 14 d. 

x PATRIA praneša, kad kol 
kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air, mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatų nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba grįžtantiems į Lietuvą 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių, Lietuvoje pagei
daujamų, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 2638 W. 71 St., Chi-
cago, tel. 312-778-2100. Sav. A. 
ir F. Siutai. 

(sk) 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. P«U Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . - 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
į e š tad . 9 v r iki 1 vai d 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

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 susitarimą 

x Kultūrinio mokslininkų 
simpoziumo tarybą sudaro po 
du atstovus Lietuvių Bendruo
menė, Liet. Inžinierių ir archi
tektų sąjunga, Lietuvių Gydy
tojų sąjunga ir Lituanistinis 
inst i tutas . Taryba skiria 
mokslinio komiteto pirmininką, 
kuriuo šiemet yra prof. dr. Ri
mas Vaičaitis, ir organizacinio 
komiteto pirmininką, kuriuo 
yra inž. Leonas Maskaliūnas. 

x Vytautas Abaris vado
vauja Vilniaus universiteto an
samblio chorui. Spalio 7, 8, 9 
dienomis ansamblis lankysis ir 
koncertuos Chicagoje Jaunimo 
centre. Bilietai iš anksto gau
nami Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Dr. J. Plikaitis, Chicago, 
111., J. ir O. Adomaitis, Sunny 
Hills, Fla., R. Šerėnas, Bur-
bank, 111., K. Bačauskas, Wood-
haven, N.Y., Marija Vaitkus, 
Belleville, 111., V. Leščinskas, St. 
Petersburg, Fla., kiekvienas 
atsiuntė po 12 dol. auką ir 
grąžino laimėjimų šakneles. La
bai dėkojame. 

x Prof. dr. Irene Lange, 
Fullerton, Cal., dr. Milda 
Budrys, Long Boat Key, Fla., P. 
Petkauskas , Delhi, Ont., 
Kanada, V. Viltrakis, Chester, 
Pa., Stanley Drevinskas, Hat-
ford, Conn., Helen ir Edward 
Jackson, Lansing, Mich., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 12 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Mickūnas, Oran-
ge, Mass., Sophia Poknis, 
Toledo, Ohio, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
15 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Kun. K. Balčys, Amster 
dam, N.Y., dr. Vytautas Karob
lis, Ripley, Ohio, Jonas Kirvai
tis, Chicago, 111., K. Gudėnas, 
Medford Lakęs, N. J., Raimonda 
Kontrimas, Mission Viejo, Cal., 
Bruce Stephenson, Del , M. No
rusis, Cal., Rimas Banys, Wes-
tem Springs, 111., „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas 
atsiuntė po 100 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Galiu išvalyti kambarius, 
langus, išskalbti baltinius. 
Skambinti anksti rytą arba po 
7 v.v. tel. 7764358. 

(sk) 

x Las Vegas rugsėjo 25-29 
d.! Keturios dienos! Vyr. Lietu
vių centras ruošia ekskursiją iš 
Chicagos. Kaina asmeniui 344 
dol. (dviese kambary). Registra
cijai skambinti į Centrą, tel. 
312-476-2855, arba American 
Travel Service Bureau, tel. 
312-238-9787. Registracija 
baigiasi rugpjūčio 27 d. 

x „Lietuva Parcel Service 
praneša, kad nuo birželio 1 d. la
bai sumažėjo muitas siunti
niams apmokant muitą vietoje. 
Visi vaikiški dalykai — be mui
to. Maisto produktai, vaistai — 
be muito. Siuntiniuose, kuriems 
apmokate muitą vietoje, galima 
siųsti mėsos ir žuvies konser
vus. Siunčiame kargo, parūpi
name įvairią aparatūrą, pri
imame ir neapmokėtų muitų 
siuntinius. Sąžiningas patarna
vimas. Darbo laikas pagal susi
tarimą. Kreiptis pas Janiną 
J u o d v a l k i e n ę , 4457 S. 
Talman Ave., Chicago, IL 
60632, tel.: 312-847-2614. 

(sk) 
x Darome nuotraukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x JUOZAS RAt KVICIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas - veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

mu ŽVAIGŽDUTE 
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VAKARO ŽINGSNIAI 

Tyliai taip, tylutėliai 
Vakaro melsvas šešėlis 
Upę užkloja, girias, 
Šaltinių akis gilias. 

Tyliai taip, tyliai žengia. 
Mirksi vien mėnuo padangėj. 
Vėjas užsnūsta šile. 
Vėjo smuikelė — šalia. 

Vakaro žingsniai atsargūs. 
Vakaras — miegančių sargas. 
Budi žvaigždelė šviesi. 

A. Puišytė 

MANO KITAS PASAULIS 

Man reikia atsikelti 6:50 vai. 
ryto ir apsirengti mokyklos uni
forma. Tada einu valgyti pus
ryčių. Dažniausiai valgau pieną 
su javainiais arba karštą košę. 
Nors nėra skanu, bet reikia stip
riau pavalgyti. Tada sušukuoju 
savo šuniuką ir save. Po to, 
pakloju savo lovą ir einu dantų 
išsiplauti. Užsivelku švarką ir 
einu su savo sesute bei drau
gėmis į mokyklą. Anglų kalbos 
pamokos tęsiasi iki 11:45 vai. 
ryto. Po to, einu į kitą pasaulį 
— į lietuvišką pamoką. 

Renata Kvantaitė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

Piešė Renata Kvantaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. 

mokinė 

SVARBŪS DALYKAI 
MANO GYVENIME 

Vienas iš svarbiausių dalykų 
mano gyvenme šiuo metu yra 
mano vasaros atostogos Daina
voje. Man labai patinka ten 
bū t i , nes aš t u r i u progą 
susipažinti su naujais žmonėmis 
ir pabūti su lietuviais. Man la
bai svarbu praleisti tą laiką tik 
su lietuviais. Aš susiradau daug 
gerų draugų iš visos Amerikos. 

Iš stovyklos gyvenimo aš tu
riu daug gerų, bet taip pat ir 
liūdnų prisiminimų. Daugiau
sia yra linksmi ir smagūs 
ats iminimai . L iūdna yra 
paskutinė diena, kai reikia atsi
sveikinti. Aš galiu atsiminti 
visus šokius, kurie man taip 
pat ikdavo, nes aš niekad 
nenorėjau sustoti; arba visus 
laužus liepsnojant, ir kai mes 
dainavome taip garsiai... Aš jau
čiau kaip mano širdis plyšo išsi
skiriant. 

Kiekvienais metais aš laukiu, 
kada galėsiu vėl važiuoti į mano 
mėgstamiausią vietą — Daina
vą. 

Danutė Rugieniūtė, 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. 

m-los mokinė. 
(„Žiburio spinduliai") 

Kodėl žmogus vejamas atsi
grįžta? Dėl to, kad nugaroj akių 
neturi. 

Lietuvių mįslė 

Durnam ir sliekas — kilbasa. 
Lietuvių patarlė 

Ritutė Baltimorės uoste laukia at
plaukiančių Lietuvos buriuotojų. 

JAUNYSTES 
PRISIMINIMAI 

Kai aš buvau maža mažytė, 
gyvenau Chicagoje. Mano 
močiutė, diedukas ir teta 
gyveno Melrose Parke. Mes juos 
dažnai aplankydavome. Atsi
menu, kai įeidavau į jų namą, 
kvepėdavo šal t i barščiai , 
kugelis ir dar kažkas skanaus. 
Mano sesutė ir aš žaisdavome po 
stalu, kai vyresnieji lošė kortom 
(pinoklis). Daug žmonių atei
davo lošti su jais. Viena moteris, 
kurią aš prisimenu, apgaudinė
davo kitus žaidėjus, duodama 
savo porai ženklus, kad tik 
išloštų. Pavyzdžiui, išpūsdavo 
vieną žandą, kad parodytų, jog 
ji turi pikų, arba paspausdavo 
krūtinę, jei turėdavo čirvų. 
Buvo juokinga, nes visi žinojo, 
ką ji turėdavo, kai taip darė. Aš 
stebėdavaus, kaip tie žmonės 
galėdavo sėdėti ten tiek valandų 
ir mėtyti kortas. 

Kai mes žaisdavome lauke, 
buvo kaimynė, kuri visada mė
tydavo „kit-kat" šokoladus iš 
lango sesutei ir man. 

Mano senelių name yra 
uždaryta veranda, kurioje 
dažnai miegodavome vasaros 
naktimis, kai buvo drėgna ir 
karšta ir negalėdavome miegoti 
viduje. 

Dažnai keliaudavome į 
Chicagos miesto centrą su 
seneliais, kartais ir su tėvais. 
Eidavome į patį aukščiausio pa
saulyje pastato „Sears" bokštą. 
Iš 147 aukšto žiūrėdavome pro 
langus į visą Chicagą. bet 
galvodavome, kad matėme visą 
pasaulį. 

Turiu pris iminimų apie 
tėvelius Chicagoje. Atsimenu, 
kad buvo taip šalta lauke, kad 
mama turėjo apsirengti tiek 
daug drabužių, kad išeitų į 
lauką penkioms minutėms 
pažaisti: sniego kelnes, du ar 
tris megztukus, šiltą švarką ir 
batus. Būdavo karšta viduje, 
bet kai išeidavome iš namo, vos 
nesustingdavome. Šokdavome į 
tą baltą, puikų sniegą ir darėm 
sniego angelus. Sniegas nebuvo 
šaltas, tik minkštas, vėsus ir 
jautėme, kad gulėjome beveik 
ant debesų. Buvo taip smagu, 
bet su kiekviena sekunde lauke 
mano nosis vis daugiau 
pamėlynuodavo ir po kelių 
minučių negalėjau jausti kojų, 
tada bėgdavome į mūsų šiltą ir 
jaukų namą. 

Smagiai praleidome laiką 
Chicagoje. Tie prisiminimai bus 
gyvi mano mintyse per visą 
mano gyvenimą. 

Tara Barauskaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(„Pėdsakai") 

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

GIMNAZIJA 

Rudenį man teko nuskristi 
toli nuo Kanados į naują 
gimanziją. Si v ieninte lė 
lietuviška gimnazija išeivijoje 
yra Vokietijoje, mažame 
kaimelyje Huettenfelde, netoli 
Heidelbergo. 

Mokiniai į šią gimnaziją at
vyksta iš daugelio įvairių 
kraštų. Kiekvienas iš jų turi 
skirtingus įpročius, kalba skir
tingomis kalbomis: vokiečių, 
anglų, ispanų, portugalų. Dėvi 
skirtingus drabužius. Vienas tik 
dalykas mus visus čia jungia, 
tai — lietuvybė. 

Dabar mokykloj yra 74 moki
niai: 42 mergaitės ir 32 ber
niukai. 41 yra iš Vokietijos, 20 
- iš JAV, 6 - iš Kanados, 3 — 
iš Argentinos, 2 — iš Urugva
jaus, 1 — iš Dominikonų 
respublikos ir 1 — iš Mali, 
Afrikos. 

Mokiniai gyvena bendra
bučiuose. Pernai buvo pa
statytas berniukams naujas 
bendrabutis. Jie jame ir gyvena. 
Mergaitės apgyvendintos 
sename savo bendrabutyje. 
Naudojasi ir dalimi naujojo 
berniukų bendrabučio. Mer
gaitės gyvena po dvi kambary
je. 

Aš gyvenu su Ginta Drauge-
lyte iš Rochester, N.Y. Gerai 
sugyvename. Mergai tės ir 
berniukai gyvena su asmeniu iš 
kito krašto. Taip turime progą 
geriau susipažint su kita kalba, 
kultūra ir kt. 

Klasėse mokomės šių dalykų: 
lietuvių k., vokiečių ar anglų k., 
chemiją, pasaulio istoriją. Aš 
mokausi anglų kalba šiuos du 
dalykus. Lietuviškai dėstoma: 
algebra, tikyba, trigonometrija, 
lietuvių kalba, muzikos istorija, 
Lietuvos istorija, geografija, 
g ramat ika ir l i t e ra tū ra . 
Vokiečių kalbą mokausi 
atskirai. 

Savo laisvalaikį naudoju daly
vaudama dainų būrelyje, chore, 
dešimtuke, orkestrėlyje, tau
tinių šokių šokėjų grupėje, 
tininkų ir skautų organiza
cijose. Dalyvauju jų susirinki
muose, ekskursijose ir kt. 

Man labai smagu kiekvieną 
dieną bendrauti su lietuvišku 
jaunimu. Aš labai patarčiau 
tėvams leisti savo vaikus į šią 
gimnaziją. 

Čia jie gerai pramoktų savąją 
lietuvių kalbą, rašybą. 
Sudarytų ryšius su kitų kraštų 
lietuvių jaunimu, įgautų savi
stovumo ir patyrimo organiza
ciniame gyvenime. 

Svarbiausia, tai labai daug 
išmoktų apie mūsų tėvynę — 
Lietuvą. 

Rita Sakutė, 
Vasario 16 gimnazijos 

XI sk. mokinė. Vokietija. 
1988 m. („Trupinėliai"). 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 

1) To jam kaip savo ausų 
nematyti. 

2) Ne viskas auksas, kas 
auksu žiba. 

3) Geriau po seno barzda, ne 
kaip po jauno botagu. 

4) Kuo turtingas dyvijasi (ste
bisi), tuo beturtis žyvyjasi 
(naudojasi). 

5) Turtingas — kaip nori, be
turtis — kaip gali. 

6) Ir sena bobutė žino, kad 
sekmadienis yra šventadienis. 

7) Še tau, boba, ragaišis. 
8) Ne laikas šunis lakinti, kai 

jau reikia medžioti. 

DILJONAS IR VELNIUKAI 
(Konkursinė lietuvių 

liaudies pasaka) 

Tas ats i t iko Žemaitijoje, 
Viduklės parapijoje, už Paliepių 
kaimo, einant į pietų pusę už 
keturių mylių atstumo nuo 
kaimo. Ten yra pievos su 
didelėmis pelkėmis ir krūmais 
apaugusiais tankumynais. Ta 
v i e t a š iandien vad inama 
Verybava. 

Toje vietoje senais laikais, 
k a r t a i s ir dabar, nemažai 
žmonių naktimis gąsdindavo 
įvairios baidyklės, išeinančios iš 
krūmų. Taip atsitiko vienam 
siuvėjui Antanui Diljonui. Tas 
s iuvėjas siuvo drabužius 
Paliepių kaime pas ūkininką 
Burkintą. Pabaigęs savo darbą, 
ėjo namo į Viduklės miestelį. 
Buvo vakaras, bet saulė dar ne
buvo nusileidusi. Kai perėjo 
Verybava, tą vietą kur žmones 
gąsdina ir po pelkes vedžioja, iš 
krūmų iššoko du juodi vokie
tukai . Jie atsistojo prieš jį ir 
ėmė prašyti siuvėją, kad eitų 
pas juos dirbti. Jie žadėjo jam 
daugiau mokėti, negu jis gauna 
iš ūkininkų. Siuvėjas sutiko. 

Vokie tukai ėjo p i rma, o 
siuvėjas paskui juos. Jie ėjo nuo 
kelio į Verybavos k rūmus 
maždaug vieną mylią kelio. Pri
ėjo didelį dvarą (kurio anksčiau 
nebuvo). įėjus į prieangį, viskas 
buvo gražiai išpuošta juodos 
spalvos drobėmis. Rūmų viduje 
buvo dar gražiau. Šeimininkai 
atnešė ilgą stalą, apie pusantro 
jardo, ir padėjo prie dviejų 
langų. Paskiau atnešė didelį rie
timą, statinės storumo, juodos 
medžiagos ir padėjo ant stalo. 
Dabar pirmasis vokietukas, 
kuris buvo aukštesnis, liepė 
siuvėjui jį išmatuoti, kad jam 
pasiūtų fraką su perskeltu 
užpakaliu, kad galėtų uodega 
išlįsti. Ir taip siuvėjas pradėjo 
siūti. Pasiuvo penkiolika frakų. 
Kol visą darbą baigė, užtruko 
septynios savaitės. 

(Bus daugiau) 

Klausimai: 1) Kur visa tai 
atsitiko? 2) Kaip atrodė ta 
vietovė? 3) Kas toje vietovėje 
žmonėms atsitikdavo? 4) Kas 
pastojo kelią siuvėjui? 5) Kur jie 
nuvedė ir kokį darbą davė? 

Žodynas: 1) Tankumynas, 2) 
prieangis, 3) drobė, 4) rietimas, 
5) statinė, 6) aksomas, 7) aktas, 
8) aktyvus, 9) aktualus, 10) 
kasti. 

Gramatika: Kurių linksniuo
čių daiktavardžiai yra tiktai 
vyriškos giminės? 

Konkurso ta i syklės yra 
„Draugo" Nr. 134. 

9) Geras darbas į amžius 
(amžiais) išsilaiko. 

10) Greitas darbas aklas 
gimsta. 

11) Koks darbas, toks ir atly
ginimas. 

12) Ką gali šiandien, nepalik 
kitai dienai. 

13) Duok, Dieve, duotum, o 
ne prašytum. 

14) Po Dievo stogu visi pato
gūs. 

15) Su juo pra8idėk, tai ir 
druskos maišą pasidėk. 

Piešė I ana Grigaitytė 




