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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VI. Lapienis 
(Tęsinys) 

Nors marksizmo-leninizmo 
ideologai sako, jog „Leninas 
pabrėždavo, kad mes kovo
j a m e su religija idėjiniu keliu 
ir tik idėjiniu keliu — savo 
žodžiu, savo s p a u d a " (P. Kolo-
nickis, Marksizmas-leniniz-
m a s apie religiją, Vilnius, 
1951. p. 30), tačiau, ka ip mato
me, čekistai idėjinėje kovoje 
n a u d o j a jėgą , p r i eva r t ą . 
Tiesos turi būti ieškoma 
l a i s v u t y r i n ė j i m u , o n e 
prievarta. Nor s tardytojas 
liepė kalbėti ap ie ki tus , tačiau 
gerai ž inodamas , k a d neturi 
teisės būti išdaviku, tylėjau. 
Neturiu teisės kitų laisvės 
ka ina ir kanč ia palengvinti 
savo dalL t . Koks žemas i r 
nekrikščioniškas y ra išdaviko 
kelias. I šdav ikas eina Judo 
pėdomis. 

Artėjant da rbo dienai j 
pabaigą, Urbonas pradėjo 
pykti, rūs taut i už tai, kad 
neatsakinėju j jo klausimus. 

— Kai čekistai panaudojo 
prievartą, nebeliko prasmės 
ginti savo idėją žodžiu, nebeli
ko prasmės a t sak inė t i j tardy
tojo k laus imus , — pasakiau 
j am. 

J is pažvelgė į mane piktu 
žvilgsniu, pakėlė telefono ragelį 
ir pasakė prižiūrėtojui: p a i m 
kite iš kabineto". 

Taip ir baigėsi ir antroji tar
dymo diena. 

Kai pasitikėdamas Dievu visur 
ir visada nuoširdžiai meldiesi, 
neaptemsta protas, gauni kantry
bės, ištvermės bei drąsos net ir 
sunkiausiose situacijose. 

Šiandien penktadienis — Kris
taus kančios diena. Beveik prieš 
du tūkstnačius metų Viešpats 
baisiose kančiose mirė a n t 
kryžiaus už mus. Bet kančia iki 
šiol tebesitęsia Kristaus mistinio 
kūno sąnariuose — gyvojoje 
Bažnyčioje. Krikščionių kraujas 
tai vienoje, tai kitoje šalyje tebe
silieja. Ne visiems tenka ta garbė 
būti kankiniais. Tačiau, kuriems 
t enka ta dal is , j is pratęsia 
atperkamąją Didžiojo Penkta
dienio Auką. Tokiomis mintimis 
gyvenau pirmąjį penktadienį 

saugumo kalėjime. O čekistai, lyg 
pasityčiodami iš tikinčiųjų, šian
dien davė sriubą, kurioje buvo 
gabaliukai mėsos. 

Pr iž iūrė to jas , a t ida ręs 
karmušką-langelį, rankos mostu 
pakvietė prieiti arčiau. Jis parodė 
saugumo pri imtą nu ta r imą 
laikyti mane kaltinamuoju. Liepė 
perskaityti ir pasirašyti. Kadangi 
šis nutar imas liečia mane. todėl 
prašiau duoti man jo nuorašą. 

— Pirmiausia, šio nutarimo 
nuorašo aš neturiu, o antra, duoti 
kaliniams nutarimo nuorašas 
nep r ik l auso — paaiškino 
prižiūrėtojas. 

Šeštadienį mane nuvedė į pirtį. 
Liepė nusirengti nedideliame ko
ridoriuje. Po to atrakino kambarį, 
kuriame buvo du dušai. Šiltą ir 
šaltą vandenį reguliuoja prižiū
rėtojas iš koridoriaus. Prausiausi 
gal 15-20 min. Nusiprausus vėl 
atrakino duris ir įleido į kori
dorių, kuriame buvo drabužiai. 
Apsirengus vėl nuvedė į kamerą. 

Šeštadienį į tardymą neveda. 
Veda valandai laiko pasivaikščio
ti. Pasivaikščiojimo kameros 
įrengtos netoli kalėjimo durų. 
saugumo kieme. Tai nedidelė 
kamera, turinti keturias aukštas 
mūro sienas, o vietoje lubų 
užtiestas vielos tinklas. Įveda 
kalinius į tą kamerą ir užrakina. 
Tokių pasivaikščiojimo kamerų 
yra keletas. Prižiūrėtojas vaikš
čioja virš kamerų padarytu tilte
liu ir iš viršaus stebi kamerose 
vaikščiojančius kalinius. Garsiai 
šnekėti čia neleidžiama. 

Šeštadienio vakarą ir sek
madienio dieną skiriu mąstymui 
ir maldai. Maldoje vienijuos su 
besimeldžiančiais Aušros Vartuo
se ir Šv. Mikalojaus bažnyčioje, 
nes, būdamas laisvėje, ten daž
niausiai melsdavausi. Džiaugiau
si, kad savo kančia galiu daly
vauti gyvosios Bažnyčios statybo
je. „Kankinių kraujas yra Bažny
čios sėkla" — sakė Tertulijonas. 
Jaučiausi laimingas, kad galiu 
savo kančią jungti su Kristaus 
kančia. Buvau laimingas ir mal
doje, nes malda man teikė daug 
paguodos. 

(Pabaiga) 

Erdvės minos ir 
žvaigždžių karas 

Maskva . — Sovietų branduo
l inės energijos mokslininkas 
sako, kad Sovietų Sąjunga 
planuoja išvystyti naują būdą 
prieš Amerikos „žvaigždžių 
karo" programą, kuris bus 
daug efektingesnis ir piges
n i s būdas, negu kad dabar
t inis Amerikoje. Vitaly Gol-
d a n s k y , Sov ie tų Mokslo 
akademijos narys , apie t a i 
pranešė spaudos konferenci
joje. 

, , J e i g u m e s n o r i m e 
konkrečiai kalbėti apie t ą 
sistemą (SI)I), tai yra būdas 
daug lengviau neutralizuoti 
s k r i e j a n č i u s o b j e k t u s , 
panaudojant „erdvės minas", 
negu kad greitai lekiančius 
branduolinius ginklus". S is 
metodas, pagal jį. turi per t a m 
tikrą laiką neutralizuoti prieš-
raketinę erdvės gynybą Ta i 
yra daug pigesnis kelias. J i s 
sako. kad, kai Amerika išlei
džia bilijonus dolerių savo 
„žvaigždžių karo" programai, 
tai Sovietų Sąjunga lengvai 
t am randa daug pigesnį kelią. 
J i s toliau pasakojo, kad 

Amerika manant i , jog Sovie
tų Sąjunga dėl tų ginklų 
lenktynių erdvėse bankru
tuosianti ekonomiškai, tai 
netiesa, galima rasti visai 
ki tą kelią, kuris nepažeis 
ekonominio būvio. 

D i p l o m a t a i sako . kad 
erdvės minas yra galima 
nesunkia i paleisti nustatytoje 
orbitoje i r kontroliuojant radi
jo apa ra ta i s nuo žemės. Jos 
galėtų būti panaudotos taip, 
kad, atsimušusios į skriejantį 
g i n k l ą jį sunaikintų arba 
s p r o g t ų šal ia skr ie janč io 
s a t e l i t o ir su juo būtų 
nut raukt i bet kokie susisieki
m ą kontroliuojantieji ryšiai. 
Sovietų Sąjunga davė supra-
ti, kad yra būdų „Star Wars" 
p r o g r a m ą pavers t i visai 
niekais, panaudojant netikras 
r a k e t a s . kur ios ka inuo
siančios tik 1 a r 2 procentus 
v isos Amerikos tam reikalui 
n u m a t y t o s sumos. 

P o Goldanskio komentarų 
reporter iams buvo tuoj išleis
t a s Sovietų karinių jėgų vado 
marša lo Sergei Akhromeyevo 

Illinois valstijos gubernatorius James Thompson su savo žmona Jayne ir dukra Samanta 
žygiuoja Darbo dienos parade Chicagoje. 

Maskvoje suimtas 
Amerikos žurnalistas 

Maskva. - U.S. News & World 
Report korespondentus Maskvoje 
Nicholas Daniloff buvo 
areštuotas, kai jam buvo įteiktas 
vokas su užrašu „labai slaptai". 
Vėliau paaiškėjo, kad tame ruso 
įteiktame voke buvo įdėti du 
žemėlapiai. Žurnalistas laikomas 
Maskvos kalėjime, o sovietai at
sisako bet kokių žinių suteikti. 

Jo žmona Rūta sako, kad KGB 
agentai bandė priversti jį, kad jis 
pasisakytų esąs šnipu. Daniloff, 
kuris yra kilęs iš rusų, Maskvoje 
yra nuo 1981 m. ir paskutiniu 
metu buvo paskirtas atgal į Wa-
shingtono biurą. Su tuo rusu jis 
buvo susitikęs kelis kartus, o šį 
kartą tik norėjo atsisveikinti ir 
pasikeisti dovanomis. Kad toje 
dėžutėje įdėti žemėlapiai, jis, aiš
ku, nežinojo. 

Amerikos ambasada į te ikė 
griežtą protestą, nes tai gryna 
provokacija . „Mes pa re i 
kalavome, kad jis būtų tuoj pa
leistas ir reikalaujame, kad leistų 
pasimatyti". Tačiau iš sovietų 
negauta jokio atsakymo. JefF 
Trimble, kuris turi pakeisti Dani-
loffą Maskvos biure, mano, kad 
tai yra atsakymas už suėmimą 
Zakharovo New Yorke praeitą 
savaitę, kai jis sumokėjo FBI 
1,000 dol. už informacijas. Valsty
bės departamente manoma, kad 
tai gali turėti ryšį. U.S. Nevvs 
išleido pareiškimą, kuriame labai 
griežtai paneigia, kad Daniloff 
buvo įsivėlęs i neleistiną veiklą. 

Daniloff. kuris kalba laisvai 
rusiškai, susitiko tą žmogų — 
mokytoją. ku r i s vad inas i 
..Misha" netrukus po to, kai at
vyko į Maskvą kaipo U.S. Nevvs 
korespondentas. Daniloffo žmona 
mano, kad j is pradžioje gal 
nebuvo KGB agentas. „Jis visada 
bijojo užeiti pas mus į mūsų 
apartmentą", pasakojo spaudai jo 
žmona Rūta. Jai buvo paskam
binta ir pranešta, kad jos vyras 

pranešimas, kad Kremlius 
ateis su nuostabiu a t sakymu 
prieš „Star Wars", kas privers 
NVashingtoną ioškoti naujos 
sistemos. ..Jei bus reikal inga, 
mes ras ime labai greitą 
a tsakymą i r jis nebus toks . 
kokį p rama to Amerika. Ta i 
bus a t sakymas , kuris nuver
t ins ..žvaigždžių ka ro" progra 
mą, kartojo sovietų karo jėgų 
marša las . 

negrįš dar kelias valandas. Kai 
tik jie pasikeitė dovanomis, 8 
vyrai apsupo ir nusivedė. Jam 
buvo leista paskambinti savo 
žmonai ir pasakyti, £ur ji* via. 

Žurna l i s to žmonai , dviem 
Amerikos diplomatam ir stebint 
vienam KGB agentui, buvo leista 
pasikalbėti net vieną valandą. 
Kai jis buvo su imtas , tuoj 
su rak ino jo r a n k a s ir ta ip 
atidavė į kalėjimą su kitu kali
niu, kurių celė yra 8 pėdų dydžio. 
Jo sūnui, kuris yra 16 m., nelei
do ap lankyt i tėvą. Vakarų 
diplomatai mano, kad, jei nebus 
šis incidentas tuojau sutvarkytas, 
jis tikrai pakenks Washingtono ir 
Maskvos santykiams. Aukšto 
rango delegacija šia savaitę at
vyksta į Washingtoną tęsti pra
dėtų diskusijų nusiginklavimo 
reikalais. Panašių atsitikimų yra 
buvę ir praeityje: jie buvo sut
varkyti pasikeičiant abiejuose 
kraštuose suimtais asmenimis. 
Greič iausia , bus paprašyta 
išleisti Zakharovą. kuris buvo su
imtas New Yorke. 

Jėgainių kontrolė 
B o n a . — T a r p t a u t i n ė s 

Atominės Energijos agentū
ros ekspertams bus leista 
patikrinti visų Vakarų Vokie
tijoje veikiančių atominių 
elektrinių saugumo priemo
nes. Tai pranešė naujasis 
aplinkos apsaugojimo minis-
t e r i s Wal te r W a l l m a n n , 
pažymėdamas, kad Vokietija, 
a tverdama savo atomines 
jėgaines tarptaut inei kon
trolei, siekia paskatint i ir 
kitus kraš tus pasekti jos 
pavyzdžiu. Apžvalgininkai 
pastebi, kad atominės energi
jos ekspertai yra susirūpinę 
nepakankamomis saugumo 
priemonėmis Sovietų Sąjun
goje veikiančiose atominėse 
elektrinėse. Tokių saugumo 
p r i e m o n i ų s t o k ą į r o d ė 
Černobylio jėgainėje įvykusi 
ka tas t rofa 
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Prasideda rinkimų 
propaganda 

— Britų par lamentas patvir
t ino vyriausybės planą statyti 
tunelį po kanalu, kuris skiria 
Britaniją nuo Europos. P lanus 
patvirt inus, 1987 m. prasidės 
statyba, kuri baigsis 1993 m. 
ir kainuos 5 bil. dol. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Princas Čarl is vizituoja 
Chicagą. J is vakar 5:30 vai. 
popiet atvyko į Midvvay aerodro
mą. Tai jo septintoji kelionė 
Amerikoje. Chicagoje jis sustos 
Drake viešbutyje, žais polo ir 
dalyvaus Oak Brook polo baliuje, 
kurio bilietai nuo 500 iki 1.000 
dol. To baliaus pelnas skiriamas 
Fieldo muziejui. 

— Kaip praneša New York 
Times, Argentinoje mirė taria
mas nacių nusikaltėlis Walter 
Kutschmann. kuris buvo kal
tinamas už 1,500 lenkų žydų 
gyvybių. 

— Irakas skelbia, kad du 
lakūnai su amerikietiškais F-4 
Phantom jetais pabėgo iš Irano ir 
nusileido saugiai Irako oro 
bazėje. 

— Vak. Vokietijoje, Koelno 
mieste sprogo bomba ir gerokai 
apardė valdžios pastatą, kuriame 
laikomi dokumentai apie svetim
šalius. Tai padarė revoliucinė 
celė, kuri prisipažino ir parašė 
laišką vokiečių spaudos 
agentūrai. 

— Sovietų keleivinis laivas nu
skendo Juodojoje jūroje. Iki šiol 
nepranešama nieko daugiau apie 
tą nelaimę. 

— Stiprus žemės drebėjimas 
įvyko netoli Bucharesto miesto 
Rumunijoje. JAV ambasados 
pare igūnas F r a n k St rovas 
praneša, kad daug namų buvo 
sujudinti ir šis žemės drebėjimas 
nusitęsė ir į Jugoslaviją, kurioje 
taip pat žmonės išbėgiojo iš 
namų. Aukų nebuvo. 

— James Irvvin. kuris vaikščio
jo ant mėnulio, Turkijoje ieškojo 
Nojaus arkos su kitais savo drau
gais. Turkijos policija juos suėmė 
ir apkaltino šnipinėjimu ir Arara
to kalno filmavimu be leidimo. 
Išsiaiškinus aplinkybes, jie buvo 
paleisti ir jiems leista toliau tyri
nėti Araratą ir ieškoti arkos. 

— ,,Mano likimas yra Viešpa
ties rankose", pasakė popiežius 
Jonas Paulius II, kai jam buvo 
pranešta prancūzų saugumo 
įstaigos vado apie gegužės 13 d. 
įspėjantį pasikėsinimą prieš jo 
gyvybę. Apie tai rašoma neseniai 
išspausdintoje knygoje. 

— John Birch organizacija, 
kuri veikia 28 metus. įklimpo į fi
nansinius sunkumus. Ji dabar 
turi 9 mil. dol. deficito ir prašo 
pirmą kartą finansinės paramos 
iš kitų. 

Wash ing tonas . — Po Darbo 
dienos, kaip paprastai, prasideda 
rinkiminė propaganda, kai tais 
metais vyksta didieji rinkimai. 
1986 metų rinkiminė agitacija 
yra Reagano administracijoje 
paskutinė. Abi partijos sutinka, 
kad prez. Reaganas yra labai po
puliarus, tačiau jo ekonominiais 
reikalais nusistatymas kai kurio
se krašto vietose yra labai kriti
kuojamas, nes tos vietos yra 
d a u g i a u pa l ies tos įva i r ių 
sunkumų. Ekonominiai praneši
mai ne visada būna vienodi, nors 
ekonomija vis po truputį gerėja, 
infliacija maža, p rocen ta i 
mažesni, nedarbo procentas tas 
pats, ne didėja, ir, nežiūrint 
prekybinio deficito, akcijos vis 
kyla. 

JAV senate respublikonai turi 
53, o demokratai 47 vietas. Būsi
muos iuose r ink imuose šie 
skaičiai gali pasikeisti, nes iš 34 
senatorių, kurie yra respubli
konai, 22 tur i būti perrinkti , kai 
kurie iš jų laimėjo kartu su Rea
gano laimėjimu 1980 m. Šiuose 
rinkimuose bus sunkiau laimėti. 

Daug netikrumo yra ir 435 
kongreso vietose ir 38 guber
natorių rinkimuose. Šiuo metu 
demokratai turi 252 vietas, res-

Didėja susirūpinimas 
Filipinuose 

S a n t a B a r b a r a . — Prez. 
Reagano administracijos pareigū
nai sako, kad jie yra susirūpinę 
Filipinų prezidentės Corazon 
Aųuinos nesugebėjimu sukont
roliuoti komunist ines grupes 
savo krašte. Jie nori, kad ji imtųsi 
griežtesnių priemonių prieš juos. 
Šie klausimai bus iškelti ja i , kai 
ji šio mėnesio vidury atvyks į 
Washingtoną. Kai ji ruošėsi 
r inkimams, žadėjo susitarti su 
sukilėliais, tačiau iki šiol tai 
nepavyko ja i padaryti. 

Komunistų sukilėliai, nežiūrint 
jų taikos šūkių, įsigali naujose 
teritorijose, kad iš stipresnių 
pozicijų galėtų daugiau sau iš
gauti. Atrodo, kad jie nerodo jokio 
in tereso t a r t i s su dabar t ine 
vyriausybe, kuri padarė viską, 
kad būtų suki lė l ių veikla 
pabaigta. 

Prez. Aąuino rugsėjo 17 pirmą 
kar tą susitiks su JAV prez. 
Reaganu. J i taip pasakys kalbą 
jungtiniame kongreso posėdyje. 
Yra žinoma, kad Filipinų kariuo
menė taip pat nori griežtesnės li
nijos prieš maištaujančius komu
nistus. Jų komentatoriai sako, 
kad, jei kariuomenė imtųsi kokių 
nors žygių prieš ją, tai būtų tik 
todėl, kad ji nesiima tvirtos akci
jos prieš komunistines jėgas. 

Aąuinos diskusijos Washingto-
ne suks i s apie ekonominę 
pagalbą, kurios Filipinai yra rei
kalingi. Jų deficitas siekia 1,3 bil. 
dol. Amerika pažadėjo suteikti 
filipinams 200 mil. pagalbą, bet 
kai prez. Markos paliko kraštą, 
buvo sulaikyta. Ji taip pat kalbės 
prekybininkams Bostone ir New 
Yorke, norėdama, kad privatūs 
asmenys investuotų kapitalą 
Filipinuose. 

Ka i prez. Aąuinos perėmė 
pareigas, jos vienas pirmųjų aktų 
buvo, kad ji išleido į laisvę 500 
politinių agitatorių, įskaitant ir 
k o m u n i s t ų part i jos steigėją 
Mariją Jose Sison ir sukilėlių 
komunistu armijos vadą Bernabe 
Buscayno. Aspkaičiuojama, kad 
ten yra apie 20,000 komunistų 
sukilėlių, kurie kovoja 17 metų 
ir nori paimti valdžią. 

publikonai 180 ir 3 vietos laisvos. 
Spėjama, kad respublikonai tą 
skaičių padidins. Patys demokra
tai mano. kad gubernatorių rinki
muose respublikonai turėtų gauti 
daug iau vietų. 18 valsti jų 
guberna to r ia i nesiekia per
rinkimo, tad čia irgi turėtų 
laimėti respublikonai, o ypač Te-
xas ir Oklahomos valstijose, 
kurias palietė alyvos kainų 
sumažėjimas. 

Pol i t iniai komen ta to r i a i 
susilaiko nuo spėliojimų, kokie 
galėtų būti ideologiniai partijų 
skirtumai, nes abi partijos labai 
supanašėjo. Respublikonai dažnai 
savo kalbose atrodo kaip demok
rata i , bes i rūpiną v idut in io 
amerikiečio gerove. Demokratai, 
kaip sako American Enterprise 
instituto politinių mokslų spe
cialistas Norman Ornstein, atro
do kaip praeities partija" ir skam
ba kaip respublikonai, kai jie 
kalba apie biudžeto subalansa
vimą, taksų reformas ir eko
nominę gerovę. 

Respublikonų nus i te ik imas 
prez. Reagano atžvilgiu 1986 m. 
rinkimų eigoje pramatomas gana 
ironiškas: iš vienos pusės jis ver
tinamas kaip herojus, iš kitos — 
bus nusisukama nuo jo politikos, 
kuri t ik paranku rinkimuose. 
„Aš nematau jokios problemos, 
jei kai kuriose valstijose kai ku
rie klausimai bus priešingi admi
nistracijos nusistatymui", sako 
Frank J . Fahrenkopf. kuris yra 
respublikonų partijos vadas. 

Demokratai, kaip New York 
Times rašo, neatakuos prez. Rea
gano rinkimuose, bet daugiau 
stengsis eiti šūkiu „Siųskime 
VVashingtonui pranešimą, kad 
vyriausybė žinotų kokios yra 
mūsų prob lemos" , pas i sako 
Demokratų Kongresinių rinkimų 
komiteto pirm. Tony L. Coelho. 
Bet respublikonai mano, kad de
mokratams bus sunku kalbėti šių 
rinkimų temomis, nes neturi 
pat ik imų duomenų, k u r i a i s 
galėtų prisistatyti rinkėjams. 
„Niekas negali tvarkyti Ronald 
Reagan" , y r a i šs i re iškęs 
respublikonų strategistas Eddie 
Mahe. 

Šiuo metu abi partijos rūpinasi 
reikalingų lėšų sutelkimu rin
kiminei propagandai. 

— Indijos šiaurės rytų 
provincijose potvyniuose, po 
s ta igaus l ietaus žuvo 200 
žmonių. 

Pamesta bomba 
nesprogo 

Albuquerque . — Ką tik išleis
t i vyr iausybės dokumenta i 
atskleidžia įdomią žinią, kad 
prieš 29 metus 42.000 svarų 
hydrogeninė bomba, viena galin
giausių, net ikėtai iškrito iš 
bombonešio netoli Albuquerque 
miesto. Tada neįvyko jokio spro
gimo, tik buvo išmušta 12 pėdų 
gilumo ir 25 pėdų platumo duobė. 
Tik labai mažas radioaktyvumas 
pasireiškė pačioje žemėje. Ta 
bomba, pagal šių dienų standar
tus buvo labai primityvi ir neži
nia kokie būtų buvę rezultatai jei 
ji būtų sprogusi. Ji vadinasi Mark 
17. Tuo metu vyriausybė tik pra
nešė, kad buvo pamestas atomi
nis ginklas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 3 d.: Grigalius, Bro-
nislava, Sirputis, Mirga. 

Rugsėjo 4 d.: Marinas. Roza
lija, Rimantas. Germantė. 

O R A S 

Saulė teka 6:17. leidžiasi 7:23. 

Saulėta, šilta. Temperatūra 
dieną 82 1.. naktį 60 1. 
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PAS SKAUTUS MIŠKELYJE... 
STOVYKLA A N G L I J O J E 

Pasibaigė 37-toji skautų 
stovykla. Dar dabar ausyse 
tebeskamba: viens, du, viens, 
du; kaire, dešine, kaire... 
Drausmė, sus ik lausymas , 
susigyvenimas, broliškumas 
— ta i skautų ir skaučių 
idealai, kurių buvo siekiama 
ir kuriuos buvo stengiamasi 
įgyvendinti šių metų stovyk
los metu. Ypatingas spau
dimas, kuo daugiau naudoti 
lietuvių kalbą, davė labai 
gražių vaisių. Jaunuoliai 
stengėsi kiekvienas pagal 
savo sugebėjimus ja kalbėti. 

O pasiruošimas šiai stovyk
lai prasidėjo jau prieš keletą 
mėnesių. Svarbiausia — krei
pimasis į skautų nuolatinius 
rėmėjus, kurie nepailstamai 
metai iš metų suteikia dauge
liui skautų, ypač iš užsienio ir 
Vasario 16-tos gimnazijos, 
galimybe apsilankyti pas mus 
į tą miškelį anoj pusėj kelio. 
Be šių aukų, ne tik iš užsienio, 
bet ir vietiniams būtų daug 
sunkiau. Kainos kyla, palapi
nes reikia keisti ir dauginti, 
nes kasmet skautų skaičius 
vis auga. Stovyklavimo sąly
gas galima ir reikėtų page
rinti. Kas metai negailestin
gas Anglijos oras sušlapina 
palapines, drabužius, mieg
maišius, tik negali užgesinti 
jos jaunatviškos energijos. 
Tam žinoma, reikia lėšų. 
Skautai nebedrįsta kreiptis į 
visuomenę. Vienintelė išeitis 
bebūtų kreiptis į mūsų Centro 
valdybą ar Namų bendrovę, 
kad paskirtų skautams nors 
mažą metinę pinigų sumą. 
Šios reguliarios pajamos leis
tų daryti tolimesnius planus 
ateičiai — pagerinti virtuvę, 
vandentiekį, apšvietimą, įsi
gyti geresnių palapinių . 
Nemanau, kad tai būtų per 
drąsus pasiūlymas, nes juk iš 
skautų išauga mūsų veiklusis 
jaunimas, ir ta maža suma 
būtų tik investavimas atei
čiai. 

Nusileidus vėliavoms, užge
sus paskutiniam laužui, norė
tųsi vėl grįžti į tą praėjusią 
stovyklos savaitę ir į tą miš
kelį, kur tiek daug stengtasi 
padaryti per tokį trumpą 
laiką. 

Paruošiamieji darbai prasi
dėjo prieš kelis mėnesius, bet 
dabar skautų savaitė prasi
dėjo realybėje: su kastuvais, 
puodais, malkomis, palapinė
mis, skubant, vis pasižiūrint į 
viršų, kad nors palapinės būtų 
pastatytos atvykstantiems, 
kad tik nesulytų. 

O pirmieji Sodyboje pasi
rodė s.v. V. O'Brien su keliais 
skautais ir tėveliais iš Lon
dono, kurie atliko pirmus 
paruoš iamuos ius darbus . 
Sekantis kontingentas — iŠ 
Bradfordo v.s. J . Traškienė su 

dukromis vyr. sk. Daina ir 
vyr. sk. Alma ir nuolatiniai 
virėjai s. Algis ir Irena Ger
džiūnai. Statomos palapinės, 
tvarkoma virtuvė, ir jau ne
reikia žiūrėti į viršų — jau 
pastogės yra. 

Šeštadienį, rugp. 26 d., iš pat 
ryto pasirodė pirmieji skautai, 
lyg pavasario paukščiai, grįž
tantieji į savo lizdą. Vėliau 
daugiau, kol visuose miškelio 
kampuose suskambėjo balsai, 
juokas, kalbos. Turėjom svečių 
ir iš užsienio. Iš Vok. Vasario 
16 gimnazijos „Aušros Vartų" 
tunto šeši, su mums jau gerai 
pažįstamu sk. vyčiu Paulium 
Mickum priešakyje. Jų tarpe 
trys Amerikos skautai ir trys 
mergai tės iš Australijos. 
Pirmą kartą iš Prancūzijos 
dainininkė Jolanta Vaičai-
tytė-Goutt su dukterim ir iš 
Škotijos „Vytauto Didžiojo" 
draugovės dešimt sesių ir bro
lių, vadovaujamų prit. sk. 
Mato Juliaus. 

Palapinių paskirstymas, 
skaičiavimas, sudarymas skil
čių, tikrinimas ko dar trūksta, 
ieškojimas praėjusių metų 
draugų, vėliavų pakėlimas, 
tvarkymasis, pirma vakarie
nė, vėliavų nuleidimas ir 
pirmasis laužas, kuris vėl 
atgaivina per metus apiblė-
susią skautišką dvasią, suar
tina visus į vieną šeimą. 

Dar ilgi pasikalbėjimai, kol 
visi išvargę skirstosi į savo 
palapines ir miškelyje vėl įsi
viešpatauja tyla, pertrau
kiama vieno kito vyresnio bro
lio knarkimu ar užsikosėjimu. 

Stovykla prasidėjo! 
Sekmadienio rytas. Kai 

kurie vyresnieji, jau anksčiau 
atsikėlę, palengva šnekučiuo
jasi, planuoja stovyklos eigą, o 
jaunieji dar miega — neprikel
si nei su patrankomis. Iš vir
tuvės jau sklinda skanūs kva
pai — s. Algis ir ps. Irena 
Gerdžiūnai. ankstyvieji paukš
čiai, jau gamina pusryčius. Jų 
stovykla šiais metais trumpa, 
nes pirmadienį turi grįžti 
namo. Sesė Irena turės sunkią 
operaciją. Tai labai liūdna 
žinia, kuri sukrečia stovyk
lautojus. Jų pasišventimas vis 
tik atvykti į stovyklą, nors ir 
trumpam laikui, parodo, kokie 
artimi ir neišskiriami ryšiai 
jungia skautų šeimą. Linkime 
I r e n a i k u o g r e i č i a u s i a i 
pasveikti. Nors ir liūdna ži
nia, bet skautų gyvenimas 
negali sustoti. Švilpukai, 
vėliavų pakėlimas, malda, 
pusryčiai. 

Pasiruošimas pamaldoms, 
kurias atnašauja v.sl. kun. A. 
Geryba. Nors ir pats skausmų 
nugaroje kankinamas, savo 
pamoksle ragina neužmiršti 
skautiškų idealų — tarnauti 
Dievui. Tėvynei ir artimui. 
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.Aušros Vartų" tunto sueigoje vyr. skaučių būrelių atstovės. Sėdi:. R. Fabijonienė, D. Juod-
gudienė. Z. Pocienė, A. Steponavičienė ir J. Janonienė. Stovi: A. Vaičiulienė, J. Mikutaitienė. 
A. Kaminskienė, I. Šerelienė ir J. Jankūniene. N u o t r . A. Namikienės 

Sekmadienis praeina besi- daug naudos padaryti, skel-
dalijant įspūdžiais, tvarkant biant Lietuvos vardą plates-
stovyklą, stalą, vėliavų aikš- nei visuomenei. 
telę. Vakare skautininkai Šių metų stovykla buvo 
planuoja sekančios dienos 'didesnė negu pernai. Stovyk-
programą. lautojų skaičius siekė 75. 

Stovyklos viršininkas s. Kitais metais jau rimtai rei-
S.B. Vaitkevičius. Adjutan- kės pagalvoti pirkimu dau-
tas ps. R. Valteris. giau palapinių. Skautų vadų 

Brolių pastovyklės viršinin- įdėtas darbas neša vaisius. 
kas s.v. V. O'Brien. Pradeda jau priaugti vadovų 

Sesių pastovyklės viršinin- iš jaunesniųjų ir, laikui 
kė ps. V. Gasperienė. bėgant, nereikės bijoti, kad 

Liepsnelių ir giliukų vado- senesniems pasitraukus, nebe-
vė s. G. O'Brien. bus kas juos pakeičia. 

Rajono vadeivė v.s. J. Traš- Domėjimasis skautybe didė-
kienė. ja ir tuo didėja mūsų viltis, 

Kad kuo geriau sunaudoti kad ateitis išeivijoje neužsi-
šios savaitės trumpą laiką, baigs, su senesne karta, 
instruktoriai pasiskirsto parei- Jaunoji karta yra. Su darbu ir 
gomis. Stovyklos programoje: pasišventimu bus paruošta 
lituanistika — ps V. Gaspe- tęsti Lietuvos atkūrimo dar-
rienė, lietuvių kalba jaunie- bą. Skautai yra labai svarbi ta 
šiems — A. Strikaitytė-Water- jaunosios kartos dalis, nes kai 
man, kanklių muzika — E. ateina laikas išeiti į pasaulį, 
Vainorienė, dainos — ps V. daugumas dabartinių vadovų 
Gasperienė ir s.v. V. O'Brien, įr, tikimės, ateities vadovų yra 
sportas — s.v. V. O'Brien ir ir bus papildomi iš lietuvių 
s.v. A. Philpott, laužavedvs skautų eilių. 
s.v. P. Mickus ir „Tau- Užbaigiant reikėtų ypa-
kuoto Puodo" redaktorius — tingą .padAą pareikšti M. 
s.v. V. O'Brien. Skautavimo Barėnienei, \ u r i vėl skautus 
instruktoriai: v.s. J. Mąslaus- apdovanojo savo trečiu 
kas, v.s. J. Traškienė, ps. R. lituanistinių pamokų leidiniu 
Valteris. „Lithuania — 3", kuris buvo 

Sekančios savaitės planai išdal intas skautams šios 
padaryti. Visi bailiai pasižiūri stovyklos metu. Tai išsamiai 
į viršų, jeigu oras bus neper- įr kruopščiai paruošta studija 
blogiausias, viskas turėtų vyk- supažindinti mūsų jaunimą su 
ti sklandžiai. Skautų vadovai Lietuvos praeitimi, jos veikė-
turi labai daug metų paty- jais, rašytojais. Kelti Lietuvos 
rimo. Kad ir blogiausiose saly- praeities garbę ir parodyti 
gose, stovyklos pravedamos mūsų t au tos a t s p a r u m ą 
įdomiai ir našiai. svetimos letenos priespaudai. 

Laužu užbaigiamas sekma- „Lynes" redaktorius V. Puo-
dienis ir, sugiedojus „Lietuva džiūnas prisidėjo prie skautų 
brangi" ir „Ateina naktis", gyven imo p a į v a i r i n i m o . 

suruošdamas jaunimui šokius, 
o sekančią dieną padarė video 
juostelę, kurios pasižiūrėti 

Vilkiukų užsiėmimai stovykloje 

Susipažinimo žaidimą stovykloje praveda ..Kernavės" tunto 
paukštytės Kima ir Klytė Žukauskaitės. 

Nuotr. G in ta ro l*lač»» 

skirstomasi į palapines. Ry
tojus atneš tikrą darbą — 
mokymasis- kalbos, skautavi
mo, dainų, muzikos, pratintis 
vadovauti, sportuoti, pažinti 
gamtą. 

Tai tokia stovyklos eiga, 
kuri vadovų nusprendžiama iš 
pradžios ir kuri stengiamasi 
išlaikyti per visą savaitę. 
Ypatingas dėmesys yra krei
piamas į discipliną, nes jau
nuoliams drausmė yra labai 
svarbus gyvenimo pradas. 

Su kiekviena diena stovyk
la darosi artimesnis junginys 
ir artėjant galui pasidaro susi
gyvenęs vienetas, kuris taip 
smagiai ir draugiškai palei
do laiką. 

Ruošiamasi patyrimo laips
niams, mokomasi specialybių, JAUNIMAS KVIEČIAMAS 
o per savaitę daugiausiai DALYVAUTI IŠVYKOJE 
pasiekę, pakeliami į aukštes- l VIENĄ 
nius laipsnius, kad kitais 
metais galėtų padėti tiems, Š. m. lapkričio mėn. VLIKo 
kuriems reikia daugiau pagal- ruošiamoje išvykoje į Europą 
bos. lietuvių jaunimas kviečiamas 

Šiais metais pirmą kartą bu- dalyvauti ir aktyviai pasi-
vo pradėta mokyti kanklių reikšti Europos saugumo ir 
skambinimo. Anglijoje gerai bendradarbiavimo konferen-
žinoma kanklininkė E. Vaino- cijos atidarymo metu vyk-
rienė visą sava i tę mokė siančioje demonstracijoje bei 
labiausia susidomėjusias šiuo kituose renginiuose. Kiek-
muzikos instrumentu keturias vienai jaunuolei-iui skiriama 
mergaites. Kanklės yra gana 2oO dol. finansinė parama 
sunku gauti. Bet gavus jų dau- nustatytomis sąlygomis, 
giau. dar daugiau mergaičių Jaunimas kviečiamas daly-
išmokus jom skambinti, gali- vauti ir Londone įvyksian 
ma būtų sudaryti vienintelį čiame VLIKO seime (lapkri 
Europoje kanklių orkestrą, čio 7-9 d). 
Kanklių muzika yra labai pa- Dėl informacijos kreiptis į 
traukli lietuviams, bet y pati n VLIKO įstaigą, 1611 Connec 
gai domina anglų visuomenę, tiout Ave.. N.W.. Suite 2. 
o įkūrus orkestrą, būtų galima Washington. D.C. 20009 (tel.: 

susirinko visa Sodyba. Kai ku
rios moterys, pamačiusios 
save ekrane, kitą dieną pradė
jo badanti. 

Padėka taip pat ir Brigitai 
Masiliūnienei-Bishop, kuri 
atspausdino lietuviškų-skau-
tiškų dainų rinkinį, kad sklan
džiau būtų galima dainuoti ar 
mokytis naujų dainų. 

Padėka dvasios tėvui kun. 
A. Gerybai, kuris, kad ir nega
luodamas, pasistengė atvykti į 
miškelį atlaikyti žvakučių 
šviesoje naktines Mišias. Nei 
lietus nesustabdė šios tradi
cijos pakilioje nuotaikoje 
užbaigti sunkią dieną. 

Uždarymo iškilmėse žodžiu 
sveikino kun. J . Sakevičius, Z. 
J u r a s , B. Butr imas , P . 
Podvoiskis, kun. S. Matulis 
per Rajono vadą. 

Raštu sveikinimai gauti iŠ 
LSS tarybos pirm. v.s. fil. P. 
Molio, LSS vyriausios skau-
tininkės v.s. tn St. Gedgau
dienės. „Skauto Aido" red. 
A. S a u l a i č i o , „ A u š r o s " 
tunto Vasario 16 gimnazijoje 
tuntininkės v.s. M. Mickienės, 
p. M. Barėnienės, Lietuvių 
sporto ir Soc. klubo pirm. S. 
Kasparo ir Lietuvių Šv. Kazi
miero klubo sekr. F. Senkuvie
nės. 

Daugybė šių sveikinimų 
parodė, kiek visuomenės 
žymių žmonių palaiko ryšius 
ir padeda lietuviškam skautiš
kam judėjimui, kaip plačiai 
skautybe išplitusi pasaulyje. 

Skautybės veikimas nesus
tojo su šios stovyklos pabai
ga. Tai tik dar vienas užvers
tas lapas. Knyga yra pilna 
lapų, o tuos lapus dar versime 
ilgą laiką, kol tik plaks lietu
viška širdis. Tad raginkime 

Kanadoje (VS.A. doi.) 
Užsienyje 
Kitur — Amerikoje . . -
Savaitinis 'šefttad. pried.) 

$53.00 
$53.00 
$53.00 

$30:00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
»:.'«)—4:00. šeštadieniais nedir
ba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesūru .dotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

jaunimą jungtis į skautų eiles, užverstas paskutinis lapas ir 
kad nepritrūktų jaunų rankų prašvis t au tos a tg imimo 
versti tuos mūsų laisvės atpir- pavasaris, 
kimo knygos lapus, kol bus (h.g.) 

„Europos Lietuvis" 

Nuotr. Plačo 

202—667-1980) arba į išvykos 
vadovą, dr. J. Stuką, 234 
Sunlit Dr., VVatchung. N.J. 
07060 (tel.: 201— 753-5636). 

'ELTA, 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T y GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5790 Archer Ave. 

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

DR. LINAS A. ŠIMTS 
AK1V LIGOS. CHIRURGIIA 

2636 W. 7l*t Street 
Priima treciad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 vr tki 6 v v 
Susitarimu, skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

A M U LICOb ( .HIRURUIA 
166 lašt Supenor. Suite 402 

Valandos pagal susMI •• i 
tel - 337-12*5 

DR. KENNETH J. TERKES 
D ANT V GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuaman Piaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAT BAJAJ 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS • 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

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

Vai.: pirm , antr , ketv . penkt 
nuo 12 -ki b v v 

Dr . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-: 
antr. ir. penkt. 10-4; šešt 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-00o7; arba 240-6581 

DR. L DECKTS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VA IKU LIGOS 

SPECULISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr ir 
ketv 9-12. Penkt 11-2 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valanda pagal susitarimą 

Ofs. tel. IL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, Hl. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . M3I20 
Tel. 742-0235 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGI IA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Centrai Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

! mvlia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A U Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79tti Avenue Hickory Hills 

(Ant 95tfi St 1 blokas i rytus nuo Roberts Rd ) 
Tai . 5 9 8 8 1 0 1 Vai pagal susitarimą 

Tel. RF-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr , ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak 
Trec ir šešt u/darvta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien I iki t vai vak 

išskyrus !rec\ §*št 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėlės 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2658 W. 59 St. Chicago 

Tat. 476-2112 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
:Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

.Contact lenses" 
2*18 W. 71st St. — Tel. 737-514° 

Vai pagal susitarimą U/darvta trei 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speiialvbr - Chirurgiia 
2454 VVest 7lst Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088° 
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*t St., Chicago. III. 
Tat: 436-0100 

11800 Soutmvast Hiomvay 
Pale* H«4Bht». III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROCTATG CHIRURGU v. 
2o56 VV. 63rd Street 

Va i : antr 1-4 p p. ir ketv. 2-5 p p 
§ešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gvdytoįas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin* 

Valandv"- pagal susitarimą 
Tel, 5 8 5 - 7 7 5 5 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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ISPANU PILIETINIS 
KARAS 

Parodomi žiauriausio žmo
nijos istorijoje pilietinio karo 
baisumai, brolžudiškas krau
jo praliejimas, kai tarp savęs 
kariavo ne tiktai ispanai, bet 
II pasodinio karo išvakarėse 
savo jėgos čia išbandė Hitle
ris. Stalinas. Mussolini•-••. 

Kai 1931 lu. Ispanij< 
nuverstas monarchinio « 
žimas. kraštas ėmė riedėt 
savitarpio karo link. 1936 m. 
rinkimus laimėjo kairiosios 
p «-tijos. buvo sudaryta nau
dus rronto vyriausybė, kurią 
rėmė komunistai, socialistai, 
anarchistai, liberalai, respub
likonai ir kitos partijos, 
profesinės sąjungos. Buvo 
sukurta ir „liaudies armija". 

Prieš „l iaudies fronto" 
(vyriausybininkų) vyriausybę 
jungėsi monarc'ristai, falai;-
gistai, fašistai, daug karinir-
kų, dvasininkai ir kiti dešinie
ji. Jie nujautė, kad Ispanijoje 
gali būti sukurtas marksis
tinis režimas, paremtas pro
letariato diktatūra Šios ir 
kitos priežastys iššaukė suki
limą prieš vyriausybę. 

* 

S u k i l i m a s p r a s i d ė j o 
1947.VII.17 Ispanijos karinių 
dalinių tarpe, jos kolonijoje 
Maroke. Sukilėliai nušovė 
garnizono vadą gen. Romera-
lesą, užėmė miestą, o rytojaus 
dieną ir visą koloniją. Netru
kus iš Kanarų salų anglų lėk
tuvu buvo atskraidintas gen. 
Francisco Franeo, kuris ir 
parėmė sukilėlių valdybą. 
Sukilo ir kai kurie daliniai 
pačioje Ispanijoje, bet didžioji 
dalis kariuomenės, karo laivy
nas ir aviacija liko vyriausy
bininkų pusėje. Tai ilgam 
uždelsė pilietinio karo eigą. | 

Net numirėliai neturėdavo 
ramybės. Buvo atsitikimų, kai 
vienuolių karstai išverčiami ir 
komunistai šokdavo su skele
tais. Bet ne šio rašinio uždavi
nys aprašinėti K iro veiksmų 
eigą. Skaitytojams gal būtų 
įdomu žinoti, kokį vaidmenį 
šiame kare vaidino Stalinas ir 
jo sovietiniai rusai ir ką jie už 
tai gavo. 

1936.X l iš Odesos atplau
kė į Ka genos uostą didžiu
lis Sovit; 4 laivas su 500 kari-
nink pilotų, su tankais, 
lėktų, iš, įvairiais ginklais. 
Tai buvo tik vadžia. Bet 
karių Stalinas aedaug tesiun-
tė — iš viso tik 2000, ir tai 
karinių specialistų, patarėjų, 
lakūnų, politrukų. Tačiau ir 
toliau vežė ginklus, maistą, 
medikamentus. Daugybė rusų 
aukštų kariškių čia atliko 
„generalinę repeticiją", prieš 
prasidedant II pasauliniam 
karui ir įgijo nemaža karinio 
patyrimo. Ispanijoje veikė šie 
generolai, vėliau pasižymėję 
II pas. kare: Malinovskis, Ko-
nevas, Kūlikas, Beržin (Gri-
šin), Rodincevas. Pavlovas, 
Rokosovskis, na, ir „mūsiš
kis" Jakovas Smuškevičius. 

Iš visų talkininkavusių 
-.raštų daugiausia laimėjo 
Stalinas. Tačiau jis veikė 
atsargiai, bijodamas sukelti 
pasaulinį karą Pirmiausia jis 
padarė rinkliavą ir atsiuntė 
pusę milijono svarų. Kiek 
vėliau — keletą tuzinų pilotų. 
Dideli krovininiai laivai vežė 
amuniciją, lėktuvus. Rusai 
kariškai gerai paruošė gar
sųjį Madrido garnizoną — 4 
pulkus ir aprūpino juos gera 
artilerija. Atvyko ir NKVD 
komandos, buvo 

INFORMACIJA 
APIE SOV. S-GĄ 

Vienas svarbiųjų politinių pabėgėlių A. N. Š e v č e n k o 
kri t ikuoja JAV žinių t a rnybas 

mas". Tačiau keista, kad nė tikrai 
viena tarnyba nepaskyrė nė *.arPu 

vienos sekundės laiko pain
formuoti JAV žiūrovus, jog 
„po metų laiko Gorbačiovas, 
kaip ir jo pirmatakai, daugiau 

reikalingas, kai tuo 
amerikiečiams nelei

džiama tuo pačiu atsimokėti? 
Ar JAV TV tarnybų aukš

tieji vadovai rimtai pagal
vojo, kokią žalą jie atneša 

laiko skyrė propagandai ir šiam kraštui, leisdami nevar-
naujų šūkių kalimui, prieš žomai vesti kenksmingą 
prededant tikrai reikalingas p r o p a g a n d ą Amer iko j? 

* — - - T \ • • • , • 1 

Arkadijus N. Ševčenko, 
buvęs Sov. S-gos Jungtinių Maskvos 
Tautų gen. sekretoriaus Kurt 
Waldheimo dešinioji ranka, po 

Bs. As. 
propagandistai 

nesiorientuoja, kokie yra 
., . , , , , . santykiai tarp JAV vyriausy-
^ ^ n ^ ^ ? ? „ ™ b u ! ™ o i U bės bei kino studijų ar TV JAV slaptąja tarnyba 1978 m 
kovo mėn. pasirinko politinio 
pabėgėlio dalią Amerikoje. 

A. N. Ševčenko 1985 m. išlei
do savo atsiminimų knygą, 
pavadintą „Breaking with 
Moscow" — „Nutraukiu 
(ryšius) su Maskva". Šis poli
tinio pabėgėlio veikalas ilgą 
laiką buvo labiausia perkamų 
knygų sąrašuose. Gal dėl to, 

žinių tarnybų. 
Autoriaus nuomone JAV 

visuomenė galinti šiek tiek 
pažinti buvusios carinės Rusi
jos gyven imą iš tokių 
dokumentinių filmų kaip „Pet
ras Didysis" ar panašių. Ben
drai imant, JAV TV žinių 
tarnybos parodo kai kurias 
gyvenimo sritis gana išsa
miai. Didžiosios JAV TV 

kad joje puikiai aprašytas ^Tnhos nįa""nusiteikusios 
aukšto sovietinio pareigūno ir 
diplomato gyvenimas. 

Reiktų tikėti, kad pagarsė-
prieš Sov. S-gą. Tiesa, 
nesigailima iškelti „refuz-

,.„., , . , . . . nikų" ir žmoniškumo pažei-jimas politika besidominčios d į m o f a k t u g J A V ^ 
visuomenes tarpe atvere 
Ševčenkui duris ir į milijo-

t i r a ž o 
pranešinėdamos apie Sov. S-
gą stengiasi būti nešališkos, 

m n i o t i r a ž o s p a u d o s k o l i m a k ^ i e 
puslapius. Taip pvz TV s o v w b 
Guide nr. 32 rugpjūčio 9-lod. D a ž n o k a i pa sį t a i ko , k a d 
laidoje savo viršelyje skelbė, ^ g_je tebėtl n e s v a r b u s 
kad „Aukšto laipsnio sovie- i m o f a k t a i k e l i a m i -
tinis po Utinis pabėgėlis ,spe- d k a i t u o te 

ja, jog žinios apie Sov. S-gą k o m u n i s t a m s nepalankūs fak
yrą n a m a i pavojingos . t a i užglostomi. JAV 

„TV tarnybos nesupranta ž u r n a l i s t a i v i s a d a stengiasi 
rusų , - raudonomis raide- i š k d t i a s m e n i s a p l e n k d a m i 

I mis antrašte stengėsi atkreip- p r a n e š a m o d a l y k o e s m e . 
j ti skaitytojo dėmesį. (Past Korespondentai ir jų atsto-
. galimas dalykas, kad JAV v a u j a m o s tarnybos pasirenka 

skaitytojas nekreipia dėmesio ž i n i a s a p i e a s m e n i s a r k i t a g 
! j TV Guide spausdinamus s e n s a c i j a s ? neperduodami 
, politinio pobūdžio straips- J A V ž i ū r o v a m s p i l n o v a i z d o 
! m u s . Tad tam dėmesiui i e p r a n e š a m ą J v y k į 
j patraukti prireikė ir stambių 
j raudonų raidžių, -aut.)-

paminėti M. Gorbačiovo 
pasisakymai, kad „kapitaliz
mas pasaulyje neturi jokios 
ateities ir, žmonijai Žengiant į 
socializmą, istorinė pažanga 
negali būt i s u s t a b d y t a " . 
Kadangi šie pareiškimai nėra 
nauji, tad gal jie užmirštami 
paminėti naujam vadui užė
mus vairininko kėdę. 

Žinotina, kad Sov. S-gos ir 
t a r p t a u t i n i o k o m u n i z m o 
užimtoji pozicija verčia laisvą-
jį pasaulj budėti. Nuo laisvųjų 
budrumo laipsnio gabi priklau
syti mūsų išlikimas šioje 
planetoje. 

N e g ą s d i n t i 
Dabar t in i s Sov. S-gos 

„prezidentas" A. Gromyko ir 
miręs diktatorius L. Brež
nevas savo pavaldiniams 
aiškindavo, kad „sovietiniai 
pareigūnai užsieniuose turi 
būti gudrūs ir apsukrūs lyg 
lapės, kai deramasi su vaka
riečiais. Jokiu būdu negalima 
pastarųjų gąsdinti grubiai 
aiškinant, ko komunistai sie
kia. Diplomatams skirtose 
paskaitose būdavę pakar
totinai primenama, koks bai
sus žioplys yra buvęs N. 

reformas", aiškina autorius 
TV Guide skaitytojams. 

Ar la isvi 
TV korespondentai turėtų 

kreipti daugiau dėmesio, kai 
kalbamasi su Sov. S-gos parei
gūnais ir su „sutiktais gat
vėje". Per eilę metų, stebint 
tuos vos 10 sek. užsitęsiančius 
intervievv su eiliniais sovietų 
piliečiais, susidarė įspūdis, 
kad Sov. S-gos piliečiai tikrai 
jaučiasi laisvi. Taip pvz. š.m. 
kovo 4 d. CBS vakarinių žinių 
laidoje vardu „Už partijos lini
jos" korespondentas Bernard 
Goldberg tvirtino, kad „nors 
ta i atrodytų nepat ikima, 
tačiau Sov. S-gos piliečiai ne 
vien tik galvoja, kad jie yra 
laisvi, bet jie taip pat tiki 
(piliečiai sutikti gatvėje), jog 
jie yra laisvesni negu mes 
(amerikiečiai)". Ir čia pat 
viena pilietė B. Goldbergui 
kalbėdama į TV kameros 
mikrofoną teigė, kad „ji neti
ki, kad Sov. S-je galėtų atsiras
ti žmonių, kurie nebūtų lais
vi". 

Dauguma aukštų Sov. S-gos 
pare igūnų, kurių elitinei 
grupei priklausė ir šio straips
nio autorius, galvojo, kad „nei 

Chruščiovas, pareikšdamas iš Jie, nei kiti jų pažįstami nieka-
„mes jus 

Gorbačiovas ka l t ina 

JT tribūnos, kad 
palaidosime". 
komunistams 
būdavę dažnai primenama, 
kad tau niekuomet daugiau 
neturi pasikartoti. 

Yra sveikintinos tokios TV 
programos, kuriose iškeliami 
JAV ir Sov. S-gos skirtumai 

da nesijautė laisvi pilna šio žo-
Jauniesiems džio prasme". Žinoma, plačio-

diplomatams je Sov. S-je netrūksta visiškai 
patenkintų asmenų. Bet tokie 
ar panašūs intervievv, kokius 
Maskvoje pravedė B. Gold-
bergas tikrai, nėra nei pripuo
lami, nei spontanūs. KGB 
žiede yra nenutrūkstamai 

Netrukus ispanų pilietinis 
karas virto „tarptautiniu", ir 

Gorbačiovo liaupsinimas 
Galima spėlioti, kad M. 

Gorbačiovas bus tinkamesnis ___ 
Šio krašto TV žinių tarny- už kitus buvusius Sov. S-gos Tokios programos kaip ABC sekami visi užsienio TV 

infiltruoti i b ° s užtvindė visas šio krašto vadus. Bet JAV žinių tarny- 45-85 su Peter Jenn ings ir Ted korespondentai. Tuo būdu 
Sovietų agentai net į vyriau- j pasiekiamas vietas apie Sov. bos neturėtų skubėti su savo Koppel yra vertos pagyrimo. KGB labai lengvai gali 
sybės narių tarpą. Siautėjo ' * " £ * kai n u o 1 9 8 5 m - ^ o v o toli siekiančiomis išvadomis. Lygiai kaip NBC „The New 
rusų politrukai kariuomenėje, i m ė n - M- Gorbačiovas tapo Šiuo metu jis dar nėra net Cold War" — „Naujas šal-
Ir, jei karą būtų laimėję \ Kremliaus vadu. Kaip Sovietų pasiekęs N. Chruščiovo ar tasis karas", kurioje ryškiai ir 
vyriausybininkai, Ispanija į S-gos žinių tarnybos atsakė į Brežnevo turėtos galios ar tiksliai yra išdėstomas JAV 

Prisimintina, kad toks Georgij 
Arbatovas (KGB bendradar
bis) 1983-85 metų laikotarpyje 
bent 20 kartų pasirodė JAV 
žiūrovams žurnalistas Vladi-
mir Posneris net 30 kartų. St. 
Mešinkovas, VI. Lomeiko, V. 
Matvejevas, Vitalij Kbyšas 
(žinomas KGB agentas ištrem
tas iš Brazilijos 1964 m.) ir 
daugelis kitų pasirodė JAV 
TV programose įvairiomis 
progomis. Vien 1985 m. jiems 
buvo leista kalbėti amerikie
čiams net 130 kartų. Jie 
platino komunistinę evangeli
ją-

Amerikiečiai turi žinoti, kad 
komunist inei propagandai 
plėsti užsieniuose vadovauja 
partijos centrinis komitetas. 
Tuo tarpu KGB rūpinasi melų 
ir disinformacijos skleidimu. 
Tai gali būti nukreipta prieš 
atskirus asmenis, prieš parti
jas ar prieš kurio nors krašto 
vyriausybę. Tie visi JAV TV 
tarnybose pasirodę Sovietų 
valdžios pareigūnai yra 
komunist inės ideologijos 
pirmųjų fronto linijų kovo
tojai. Ar jiems ir ateityje bus 
leidžiama nuodyti JAV viešą
ją nuomonę? 

Autorius iškėlė labai svarbų 
komunistinės propagandos 
JAV platinimo reikšmę. A. 
Ševčenko yra šio reikalo žino
vas. Ar JAV TV mogulai 
paklausys jo protingų patari
mų? Ar ir toliau visuomenei 
bus peršami menkaverčiai 
kriminaliniai filmai ir kito
kios vien tik TV ekranuose 
įmanomos pamatyti nesąmo
nės? 

tęsėsi 978 dienas. Vyriausybės būtų virtusi pirmąja Sovietų j š* gana palankų Sov. S-gos autoriteto. Neužmirština, kad — Sov. S-gos susidūrimas, aiš 
Sov. S-je politiniai reikalai ne kiną A. Ševčenko. Tai tik kai 

kurios geros išimtys. Dažniau-
šalininkus rėmė savanoriai iš 
54 šalių. Jų buvo 42-50,000. 
Buvo sudarytos tarptautinės 
brigados: italų — Garibal
džio, vokiečių — Thalmanno, 
lenkų — A d Mickevičiaus ir 
Dambrovskio, amerikiečių 
(daugiausia juodųjų) — Lincol-
no, britų — Tomo Manno, 
prancūzų — Paryžiaus komu
nos. Be jų buvo daugybė 
mažesnių kitų tautų birgadų. 
Tai buvo narsiausi kariai, 
kurių mūšių metu buvo apie 
20,000. 

Sukilėliams pagalbą pir
miausia prisiuntė Vokietijos 
Hitleris. Jau VII.21 vokiečių 
aviacija pradėjo gabenti iš 
Maroko į Ispaniją Franco 
karius ir atvežė jų 24,000. 
Netrukus 
„Condoro 
sudarė 6000 labai gerai kariš
kai paruoštų ir stipriai gink
luotų karių. Sudėtis keitėsi 
kas 6-9 mėnesiai, grąžinant į 
Vokietiją kovotojus ir pakei
čiant juos naujais. Taigi iš 
viso vokiečiai buvo atsiuntę 
apie 50-60,000 karių. Italai 
atsiuntė 60,000 vyrų, bet 
komunistai savo literatūroje 
jų skaičių pakelia ligi 150,000. 
Kartu kovėsi ir 15,000 portu
galų. Paties gen Franco 
falangos armija ilgainiui 

satelitine valstybe. 
Šveicarų istorikas dr. Peter 

Gosztony yra paskelbęs duo
menis, kiek ginklų rusai 
atvežė ispanams: 806 lėktu
vus, 362 tankus, 120 šarvuo-

garsinimą? 
Jau š.m. vasario mėn. per greitai juda į priekį. Tikrai 

komunistų suvažiavime gen. a p g a i l ė t i n a , kad JAV 
sekr. M. Gorbačiov > taip žurnalistai, besistengdami 
Kaltino Vakarų žinių tarny- patenkinti sensacijų ištrošku-
bas: „Tai tegalima kvalifi- sių pageidavimus, dažnai 

sudaryti „nelauktus susiti
kimus su nepažįstamais pilie
čiais". Bet tai tėra tik apgaulė. 
Žinokime, kad KGB niekada 
neužmiršta piliečių, turėjusių 
pasikalbėjimus su JAV TV 
korespondentais. 

č ių 1555 p a t r a n k a s , ! kuoti, kaip prieš Sov. S-gą nesuvokia Sov. S-gos realy-
340 ' granatsvaidžių, 500,000 i vedamą psichologinę impe- bės. Ir dažnai beieškant vaka-
šautuvų, 15,113 kulkosvydžių, j rialistų agresiją. Imperialistai rinių žinių „turinio pagerini-
110 000 bombų, 3,4 mil. j iškraipo mūsų gyvenimo būdą mo" skelbiama amerikiečiams 

Į ir kultūrą". ne tai, kas tikrai verta būtų 
Mat, sovietai savo kaltinimų jiems žinoti, bet žinių redakto-

| centran yra sutelkę tokius rių vaizduotės kūriniai. 
i filmus kaip „Rambo", „Rocky JAV TV žinių tarnybos ne 
Į IV" ir „Red Dawn". Šie visi kartą nepaminėjo Sov. S-gos 
i puolimai dar labiau sugriež- partijos pakeistos programos, 

tėjo pastaruoju metu. Sovie- Joje minima, kad „šiame 

granatų, 862 mil. šovinių. 
Ispanijos aukso atsargos, 

labai turtingos dar iš XVI-
XVII a laikų, kai jie atsi
gabeno iš inkų ir aztekų prisi
plėštą auksą, buvo didelės. 
1936.XI.22-25 vyriausybinin
kai jas perdavė rusams. Šiam 
reikalui iš Odesos į Kar-
tageną atplaukė 4 Sovietų 

šiai TV stotys pila vandenį 
ant sovietinio propagandos 
malūno. 

Reformų p a ž a d a i 
TV tarnybos dažna proga 

prisimena M. Gorbačiovo 
pažadus reformuoti krašto 
ūkinį gyvenimą. Ir vos tik jis 
1985.III.5. buvo išrinktas nau
ju Sov. S-gos vadu, kai CBS 
savo vakarinių žinių tarny
boje trimitavo, kad „M. Gor
bačiovas pradės naujas ūkines 
reformas". Taip pat ir 1986 m. 

, . . krovininiai laivai. Į juos buvo 
atvyko vokiečių p a k r a u t o s 7 8 0 0 d ė ž i ų a u k s o 

legijonas. J Į t i o t v į o n Q ™ fi^ ^a Bvnrį0 

1 tams atrodo, kad išvardinti laikotarpyje perėjimas iš partijos suvažiavimo dieno-
| filmai kino studijų buvę kapitalizmo į socializmą ir mis beveik visos svarbiosios 
pagamin t i JAV valdžiai komunizmą tęsis ilgesnį TV tarnybos kartojo, kad „jis 
Į įsakius. Tai parodo, kaip laiką". Taip pat užmiršta vykdys griežtas ūkines refor-

Bolševikai 
miegamajame 

Sovietų veržimasis į ameri
kiečių butus prasidėjo su 
septyniasdešimtmečio detente. 
Įvairiausio plauko sovietų 
politikai, „akademikai", TV ir 
radijo komentatoriai, „žurna
listai" dažnai pasirodydavo 
JAV TV žinių tarnyboje. Aiš
ku, kad objektyvi informacija 
yra didžiai pageidautina. 
Tačiau lieka neatsakytas 
didžiulis klausimas: ar Ameri
kos piliečiai gauna iš tų sovie
tinių propagandistų norimą 
informaciją? Ar toks sovietų 
veržimais į mūsų butus yra 

KERAMIKOS ARMIJA 

Kinijos Xuzhou vietovėje 
archeologai atkasė miniatiū
rinę armiją padaryta iš 
teracotos. 2400 molinių karių 
buvo pakasti Han dinastijos 
periode (206 prieš Kristų iki 
220 po Kr.). 1974 metais Xian 
buvo atkasti žmogaus dydžio 
moliniai kariai. Šis radinys 
yra antras savo svarbumu. 
Pirmieji atkasinėjimai Xuzhou 
Jiangsu provincijoj pradėti 
1984 metais. Armijos kariai 
yra nuo 27 cm. iki 54 cm. 
dydžio ir nudažyti raudonais, 
juodais ir baltais dažais. Žino
ma, kokiam karaliui jie 
priklausė, bet pastarojo kapo 
dar neatrado. Armiją sudaro 
pėstininkai, lanko šauliai ir 
karininkai. Figūros turėjo būti 
keptos aukštesnėje negu 1000 
laips. C temperatūroje ir po to 
buvo nudažytos. Veidai visų 
figūrų yra skirtingi. j 

kiekviena po 65 kg svorio 
Rusai gavo 510,079,592 gra- į 
mus gryno aukso. Pati „Prav- | 
da" patvirtino 500 tonų auk- į 
so gavimą. Į politbiuro posėdį 
atvykęs Stalinas pasidžiaugė 
tiek aukso gavęs ir pridėjo: 
„Ispanai jį matys tiek, kiek 
savo ausis". Taip ir įvyko. 
Ispanai ligi šiol nėra aukso 
atgavę. Maža to. Sovietai 
jiems pasakė, kad jį paskaitę 
už suteiktus ginklus, tačiau 
ispanai dar turi sumokėti 50 
milijonų dolerių skolos 

išaugo į kelių šimtų tūkstan- Kar'a^"baigėsi"" ^ 1939Tff 28 
čių pajėgą. 

Ilgą laiką Ispanijos teri
torija buvo padalyta tarp 
abiejų grupių. Jos trečdalį 
valdė Franco, o likusią dalį 
vyriausybininkai. 

* 
v 
Brolžudiškos kovos buvo be 

galo žiaurios. Žiaurumai reiš
kėsi iš abiejų pusių ir pasi
žymėjo beatodairišku priešo 
žudymu, kankinimu, mari
nimu badu, dažnais atvejais 
belaisviai nebuvo imami, o 
paėmus žudomi. Kairieji ypač o r o mūšiuose. Bet 1941 m. 
persekiojo žemvaldžius, dvasi- Stalinas jam „nuėmė galvą", 
ninkus. Vien tiktai Barče- Vėliau „rehabi l i tuotas" . 
lonoje sugriauta katedra ir Rokiškyje pas ta ty tas jam į 
visos 58 bažnyčios. Nužudyta paminklas, 
apie 7000 kunigų ir vienuolių. b.kv. 

Madrido paėmimu. Ispanija 
buvo išgelbėta nuo komuniz
mo. Bet kovose žuvo ne 
vienas milijonas žmonių. 

O kaip su lietuviais? Ar jie 
dalyvavo ispanų kare? „Liau
dies fronto" pusėje kovėsi apie 
100 vyrų. kurių 30 žuvo ar 
dingo be žinios. Maskva į 
Ispaniją buvo pasiuntusi 
Rokiškyje pas ta ty tas jam 
aviacijos generolą Jokovą. 
Smuškevičių, kuris kurį laiką 
vadovavo aviacijai, dalyvavo 

Papietavę užsukome į „father Joe's casino", esantį ki- įr įSpūd įngus vaizdus. Vaizdas lyg iš lėktuvo, 
tam pastate. Čia buvo progos išbandyti laimę prie Pavaikščioję keliavome toliau, tik dabar kelias 
„ratelio" ir stipresnio gėrimo užsifundyti. Gėrimų vedė į pakalnę. Staigiais vingiais ir šlaitais pavažia-
kainos nenustatytos — į dėžutę visi įmeta savo auką. vus prieš akis sublizgėjo ežero paviršius ir čia pat 

Nors buvome suplanavę tą vakarą pasiekti kaimelis, kuriame žiemos metu jau teko stovyklauti. 
Copper Harbor, tačiau pasilikom čia ilgiau p o r ą mylių už Copper Harbor yra Fort Wilkins 
pasižmonėti, ypač kai kun. Kluonius mus lietuvius valstijos parkas, kuriame apsistojome. Parkas 
pasiėmė savo globon, aprodė daržus, nuvedė prie didelis, modernus, vietos erdvios. Netoliese restau-
didžiojo ežero, kuris čia pa t tyvuliavo. ruota Ft. Vvilkins tvirtovė. Ji buvo pastatyta 1844 

Pavakare atsisveikinę su vaišingu šeimininku metais apsaugoti vario kasyklų darbininkus nuo 
traukėme toliau į šiaurės vakarus, keisdami planus, indėnų užpuolimų. Tačiau šie numatyti užpuolimai 

_ Porą valandų pavažiavę, nusprendėm užsukti į neįvyko ir fortas buvo uždarytas 1846 m. Po dvide-
planuotoš TaTvis km» Kfaoniaiis darbas. Na,jan artimiausią pasitaikiusią stovyklavietę. Cia kaip tik š įmt metų trumpam buvo naudojamas Michigano 

kuris laikas įvairūs kvapai iš parapijos salės nosį b u v o Hiavvatha valstybinė g ina . Vieta nakvynei kareivių treniruotei, po to vėl uždarytas. Po 
kutena laikas pietauti Nusileidę laiptais stojom į Pnmityvi, tačiau ant pat Supenor ežero kranto, senų, penkiasdešimt metų valstija nutarė šį fortą restau-
eilę ir mes Nors jau ne kartą teko dalyvauti parapi- didžiulių ir kvapnių pušų prieglobsty. Cia atšventėm ruoti kaip žmogaus atsparumo ir ištvermės simbolį. 

- savo vedybų sukaktuves — an t žarijų išsikepėm bifs- Dabar pastatus galima apeiti, pažiūrėti, kaip 
teko ir atkimšom butelį šampano. anomis dienomis čia buvo gyventa. Iš pastatų 

„Marš , m a r š , k a r e i v ė l i a i . . . " išsaugota ir restauruota kareivinės kepykla, forto 
viršininko gyv. patalpos ir valgykla. Viduj autentiš-

Pirmadieniui liko pora šimtų mylių kelio, tai ki tų dienų įrengimai, baldai. Ant sienų kortelės su 

SU PALAPINE 
Į KALEVALĄ 

GRA2INA KRIAUČIŪNIENĖ 

Po Mišių apėjome bažnyčios kiemą. Cia keli 
žemės plotai atitverti, auga įvairios daržovės ir gėles. 
Viskas labai rūpestingai apravėta, lysvės įdomiai 
su 

jos gegužinėse, tačiau čia vis tik buvo naujiena — 
nereikia bilietų pirkti. Kas kiek pajėgia, tiek paauko
ja išeidami. Parapijos šeimininkas paaiškino, kad 
tokiu metodu vadovaujantis neturtingesni su gausio
mis šeimomis irgi pajėgia dalyvauti, nors ir mažiau 
aukoja, nes žino, kad kiti daugiau duos ir niekam neskubėdami keliaujame. Pravažiuojant Houghton ir paaiškinimais, 
nuostolio nebus. Hancock miestus sumirgėjo gausybė vėliavų abie- pi t - . . 

Parapijai priklauso šimtas šeimų, miestely iš i ° s e pagrindinio kelio pusėse. Mat, Houghtone vyko „KiauKi su manimi i ju rą bekraštę. . . 
viso yra 850 gyventojų, o pietums paruošta daugiau Michigano technologijos universiteto šimtmečio Antradienio rytas išaušo peranksti. Kėlėmės su 
kaip tūkstantis porcijų. Linksmai nusiteikę vyrai sukaktis, o Hancock ruošėsi suomių festivaliui. Na, saule, nes aštuntą valandą laivas išplaukia iš 
deda maistą į lėkštes, aiškindami, kad „father Joe" d a r valandėlė ir būsime vietoje. ( opper Harbor į Isle Royale. Nuvažiavę į uostą, kurį 
visą naktį triūsė kepdamas bei virdamas. Kitas l Copper Harbor veda trys keliai: pagrindinis US d a r iš vakakro suradome, pasiėmėm po petinuką 
pakomentavo, „na, o aš girdėjau, kad jis vandens 4 l» paežere M 26 ir Brockvvay Mtn. Drive, kuriuo dar („tote bag") ir nužygiavome prie laivo. Nors buvo tik 
nemoka išvirti". neteko keliauti. Tad ir pasukome Šiuo gamtovaiz- pora minučių po septynių, tačiau jau beveik visi 

Maisto porcijos neribotos, tačiau ką paimi, turi d ž i a i s išgarsėjusiu keliu, kuris veda per aukščiausią keleiviai buvo susirinkę su kuprinėmis, ledo dėžė-
suvalgyti. O ko čia nebuvo! Kepta jautiena, viščiu- kalną, randamą tarp Alleghenies ir Rockies kalny- mis. laiveliais, meškerėmis ir įvairiais stovyklavimo 
kas. kumpis, dešros, kopūstai, salotos, bulvių košė, n* p o truputį vis kylam į kalno gūburį. Pagaliau reikmenimis, 
keptos pupelės padaže, pyragai, kava, arbata bandė pasiekėme aukščiausią pakilimą. Čia, kaip papras- (Bus d 
lės. Tik valgyk ir gardžiuokis. Tai taip ir padarėm, tai tokiose vietose būna. radome dovanų krautuvėlę augiau) 
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LIETI VI AI (ALIFORNIJOJE 

M l SI, A B I T U R I E N T A I 

A N T A N A S - J A S U K O N I S 

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. rugsėjo mėn. 3 d. Queen". Inga studijuos peda
gogiką. „Spėriai Education", 
Cal S ta te Fullerton. Baigė 
lituanistinę mokyklą, kurią 
lankė 13 metų. Priklauso 
..Spinduliui" ir šoko Tautinių 
šokių šventėse. Būdama skau
tė ir ateit ininkė, dalyvavo sto
vyklose. Dalyvavo mokyklos 
vaidinimuose. Dažnai dek
lamuodavo eilėraščius. Yra 
gavusi pažymėjimų už lietu
vių kalbą Ir rašymą. Laimėjo 
„Laiškai l i e t u v i a m s " kon
kurso premiją. Premijuotas 
rašinys buvo perspausdintas 
anglų kalba „Bridges" žur
nale. Nori užbaigti mokslus. 
Tikisi sukurti lietuvišką šei
mą ir toliau dalyvauti lietu
vių b e n d r u o m e n ė j e . Nori 
keliauti po pasaulį, pamatyti 
Lietuvą ir susipažinti su gimi
nėmis. 

Gyvenime nori visa atnau
jinti Kristuje i r dirbti, kad 
Lietuva vėl būtų laisva. 

P A S K A I T A 
„ M Ė L Y N O J O B A N G I N I O " 

P A S T A T E 
Antanas , sūnus L iono ir 

Marijos -Jasinkonių. šįmet 
baigė \Villiam H t m a r d Taft 
gimnaziją. Mokykloje buvo 
geras sport ininkas, pasiekęs 
daug laimėjimų ir pirmų vie
tų įvairiose sporto šakose. Tu
ri daug trofėjų ir pažymė
jimų. A n t a n a s studijuos nekil
nojamojo turto veisia < real 
estate) vietinėje kolegijoje. 
Tėvui mirus kai A n t a n a s d a r 
buvo j aunas , jis augo dau
giausiai nelietuvių tarpe . 
An tanas nori būti doras žmo
gus ir nori padėti savo t i ims 
sesutėms 

J U S T I N A 
B A Š K A U S K A I T Ė 

dama mokyklos valdybos 
vicepirm. surežisavo ..Fresh-
man Play". G a v o daug gerų ir 
gražių atsiliepimų apie šį vai
dinimą. Yra mokyklos met
raščio fotografė. Brigita buvo 
religinės jaunimo tarnystės 
vadovė ir vadovavo rekolekci
jose. Mokyklos tarptau
t in iame klube atstovauja 
l i e t u v i a m s s t u d e n t a m s . 
Mokyklos baigimo proga buvo 
apdovanota ..Morris -J. Gor-
don Avvard". 

Kar tu su drauge turi savo 
biznį. „ABC C a " — krau
tuvėms parduoda savo sugal
votas ir pada ry t a s prekes. 
Brigita 10 metų stovyklavo 
„Rambyne", Big Bear su Ix>s 
Angeles skautais . Praėjusią 
vasarą davė vyresnių skaučių 
įžodį ir turi s avo nedidele skil
tį S a n Franciseo. Dalyvavo 
Jubiliejinėje stovykloje Kana
doje, taut inių šokių šventėje 

C l e v e l a n d e . ir Da inavos 
stovykloje. Šešerius metus 
šoka su . .Vakarų vaikais". 
Labi mėgsta čiuožti. -Ii nori 
sėkmingai užbaigti mokslus. 
amžinai skautauti i r visuo
met gyventi tokioj vietoj, kur 
yra nors m a ž a lietuvių kolo 
nija. 

D O V A S Z A U N I U S 

CLASSIRED GŲ'I.D'g 

Jus t ina Baškauska i te mo
kėsi San t a Monica gimna
zijoje. Dalyvavo „Danoe Pro-
duction". Taip pat da lyvavo 
GATE (Gafted and Talented 
Kduoationt programoje. Jus 
tina IT.C. San ta Barba ra stu
dijuos tarptaut in ių santykių 
mokslą -Ji lankė San t a Mo
nikos l i t u a n i s t i n e mokykla 1 
metus ir dvejus metus daly
vavo . .Spindulio" ansamb
lyje. Būdama 9 metų am
žiaus. Jus t ina praleido metus 
Lietuvoje kultūrinių mainų 
t a rp USA LSSR programoje. 
Yra stovyklavusi Dainavoje ir 
Neringoje. Ji labai mėgs ta 
šokti. Jus t ina nori sėkmingai 
užbaigti mokslą ir keliauti po 
platų pasauli 

BRIGITA NOVK'KYTE 

Dovas. sūnus Sauliaus ir 
Dalios Zaunių, baigė Bishop 
Gar r i a Diego gimnaziją. San
ta Ba rba ra . J i s buvo mokyk
los laikraščio koresponden
tas. Studijuos biologija, anglų 
kalbą ir literatūrą. Gal pasi
rinks mokytojo profesija. Yra 
jūrų skau t a s ir yra stovyk
l a v ę s Big Bear su L o s 
Angeles skauta i s i r Rakė su 
Chieagos skautais . Dovas 
atvažiuoja i š Santa Barbara j 
Los Angeles šeštadieniais 
mokytis l i tuanist inėje mokyk
loje. J o užsiėmimai yra tink
linis, i škylavimas ir ..surf-
ing". Dovas nori daug dirbti 
ir pasiekti savo užsibrėžtus 
tikslus. 

INGA N K L S A I T Ė 

Solistai Jan. Čekanauskienė ir Ant. Pavasaris, akomp. pianistei R. 
Apeikytei dainuoja rašyt. J . Gliaudos pagerbime. 

bet ir pabuvoti į spūdingame 
„Mėlynojo banginio" pasta te , 
kuri suprojektavo argentinie-
t is Cesar Peili. 

Pr.V. 

Brigita, duktė Sigito ir Kris 
t inos Novickiu, šiemet baigė 
Saint Rose Academy. San 
Franciseo. Šiais meta i s buvo 
mokyklos s tudentų valdybos 
p i r m i n i n kė. S u o r g a n i z a v o 
lėšų t i k i m ą mokyklai Pri
klauso d ramos klubui. Ru-

Fnga. duk tė Romo ir Ange
lės Nelsų. šiemet baigė Troy 
gimnaziją Fullertone. -Ii pri
klausė Biologijos ir Ispanų 
kalbos klubams. Organizavo 
mokykloje specialius įvykius 
ir šokius. Buvo 10 to ir 11-to 
skyriaus atstovė studentų 
taryboje. Rašė straipsnius 
mokyklos laikraščiui. Dirbo 
su ..Spėriai Kdueation". pro
tiniai ir fiziniai nega'uojan 
čiais studentais, ka ip moky
tojos padėjėja G a v o keletą 
atžymėjimų už *j darbą. Buvo 
n o m i n u o t a . Homecoming 

Rugpjūčio 14 d. Los Ange
les Pacific Design Center 
paskaitą ska i tė architektas 
K d m u n d a s A r b a s . T e m a : 
..Kultūriniai elementai archi
tektūroje". Ul t ramoderniškas 
PDC pas t a t a s savo pavidalu 
bei mėlynų blizgančių plokš
čių d a n g a pr imena banginį. 
Todėl mieste j i s ta ip ir vadi
namas — „Mėlynuoju bangi
niu". 

K. Arbas priklauso Ameri
kos Architektų institutui. Šio 
instituto profesinės praktikos 
komitetas pastoviai rengia 
paskai tas architektūros bei 
aplinkos p lanavimo klausi
mais. Kadangi E. Arbas turi 
ilgą profesinę patirtį, pasi
žymi projektų lakumu ir teore
tine nuovoka. Insti tuto kole
g o s p a k v i e t ė j į š i a m 
platesniam supažindinimui su 
jaunesnės kar tos architek
tais. 

Paskai ta buvo iliustruoja
ma skaidrėmis. Paskaitinin
kas parodė ir paaiškino eilę 
projektų, prie kurių vykdymo 
jis prisidėjo, d i rbdamas archi
tektų bendrovėse. Prisiminė ir 
tuometinę profesinę pažintį su 
įžymiais archi tektais Eero 
Saarinen. Edvvard Durrell 
Stone. Daniel Mann Johnson 
ir Mendenhall . 

Nuo 1969 E. Arbas verčiasi 
privačiai. Tikrai įdomūs, 
paprastai , skoningai jo suma
nyti y ra iš prefabrikuotų dalių 
sudedami n a m a i jaunoms šei
moms. Turint minty nūdien 
itin aukš tas nuosavybių kai
nas, Arbo pastarieji namai 
yra ir finansiškai įmanomi, ir 
p a t v a r ū s . Š i s p ro j ek t a s 
Californijos valstijos konkur
se laimėjo p i rmą premiją. 

Kultūriniai bei etniniai 
bruožai stat iniuose išryškėjo, 
kai paska i t in inkas parodė 
l ietuvių i še iv i j a i a t l i k t u s 
projektus ir darbus. Būtent: 
pirmą p remi ją la imėjus į 
projektą I i e tuvos pasiun
tinybės r ū m a m s Brazilijoje, 
l ietuvių Bendruomenės cent
ro rūmus. Laisvės aukurą, 
savaitgalio kotedžą. L.A. Sv. 
Kazimiero bažnyčios altorių. 
Oia lietuvių liaudžiai artimi 
s imbol ia i ( tu lpė . ž i rgas , 
paukštis, žaltys...) rikiuoja 
projekto estetinį linijų žais
mą. 

Paskai tos pabaigoje, kad ir 
trumpai, klausytojai mielai 
stebėjo E. Arbo pamiltą 
..hobį" — menišką grafiką. 
„Jei kiti s avo poilsį paįvai
rina žuvavimu, tenisu, golfu 
ar kitokiu sportu, tai aš 
nuolat įsi traukiu į paišybą", 
prisipažino prelegentas. Ir tik
rai — skaidrėse atsiskleidė jo 
mylimų objektų (daugiausia 
žydinčių augalų) grakštus, 
spalvingas pasaulis . Iš kiek
vieno p a v y z d ž i o dve lkė 
kruopštumas ir esminių bruo
žų dermė. 

Klausytojų tarpe buvo ir 
architektė iŠ Cordobos (Argen
tinos) Milda Graužinytė. Ji 
šiuo metu atostogauja Santa 
Monikoje p a s savo motiną 
Laimutę Graužinienę. Ja i 
buvo džiugu ne tik klausytis 
lietuvio architekto paskaitos. 

P A G E R B T A S R A Š Y T O 
J A S 

J . G L I A U D Ą 

Rašytojas Jurgis Gliaudą š. 
m. liepos 13 d atšventė savo 
80-tąjį gimtadienį. Šią gražią 
sukaktį pagerbti Los Angeles 
J . Daumanto šaulių kuopa 
suruošė Šv. Kazimiero parapi
jos salėje šaunų pagerbimo 
banketą. 

Išeivijoje esančiai t au tos da
liai apsisaugoti n u o . išorinių 
pažeidimų, kultūra t a m p a 
beveik' vienintele priemone, 
l e i d ž i a n č i a s a v a r a n k i š k a i 
pasireikšti bei apsisaugoti 
nuo ištirpimo kitų tautybių 
tarpe. Yra žmonių, kurie visą 
laiką kuria gėrį ir grožį. 
Venas iš tokių yra Jurg i s 
Gliaudą. Ne vienam jis sutei
kia malonių valandų beskai
t a n t jo romanus, noveles, 
a p y s a k a s ir kitus grožinės 
l i teratūros straipsnius bei 
recenzijas. J i s sukrovė nepap
ras ta i didelj kūrybos lobį išei
vijoje. 

Rašytoja Alė Rūta savo 
paskaitoje perbėgo per J. 
Gliaudos atliktus darbus, 
a p i b ū d i n d a m a jo i š le i s tų 

knygų mintį bei jų įverti
nimą. 

Rašytoją laureatą jo sukak
ties proga gražiu žodžiu 
pasveikino gen. garbės konsu
las Vyt. Čekanauskas bei 
didelė eilė kitų sveikintojų. 

Meninės programos metu 
solistai J a n i n a Čekanaus
kienė ir Ant. Pavasar is , 
a k o m p a n u o j a n t p i a n i s t e i 
Raimondai Apeikytei, savo 
dainomis nukėlė klausytojus 
svajonių pasaulin. 

Po meninės programos, 
šaulių kuopos vardu, soleni-
zantą kuopos garbės narį J . 
Gliaudą pasveikino kuopos 
pirm. J. Pažėra, į te ikdamas 
gražų ir prasmingą įrašą. 
Buv. nepr. I ie tuvos operos 
solistė Alodija Trečiokienė 
įteikė gražią gėlių puokštę. 
Salėje pakili nuotaika, entu
z i a s t i n g a i s u s k a m b a 
valio...valio...ilgiausių metų 
J u m s valio... Laureatas tarė į 
visus šio pobūvio dalyvius 
padėkos žodį. 

Šaulės, vadovaujamos V. 
Tuminienės vikriai užpildė 
s ta lus maistu. Pokšėjo butelių 
kamščiai. Visi ramino alkį. 
Protarpia is pranešėja Jū ra t ė 
Venckienė skaitė gautus raš tu 
sveikinimus. 

į nešamas didelis 80-tojo 
gimtadienio tortas. Splenizan-
tas J . Gliaudą užpūtė žvaku
tes bei atpjovė gimtadienio 
tortą. 

NAUJA KNYGA - LIETUVOS 
GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 1918-1940 

Pirmajam Pasauliniam karui baigiantis Lietuvai ne
priklausomybę iškovojo ir iki Antrojo Pasaulinio karo ją saugojo 
kariuomenė ir Šaulių sąjunga. Keli šimtai tūkstančių vyrų perėjo 
per kariuomenės eiles, ten jie gavo stiprų paruošimą. Negailes
tingas laikas dildo užsilikusias žinias, raštai išmėtyti po periodinius 
leidinius. Džiaugiamės, kad radosi asmenų, kurie visa ryžosi 
surinkti j vieną knygą, susisteminti ir parengti spaudai. Yra būtina 
visa tai išsaugoti ateities kartoms. 

Spaustuvėje jau baigiama ruošti stambi knyga, kurią sudarys 
apie 900-1000 puslapių informacija apie visų ginklų rūšių dalinius, 
istoriją, kariuomenės organizaciją, centrines įstaigas bei tarnybas, 
mokymo įstaigas, ginklavimą, aprūpinimą ir t.t. 

Knyga parašė Vytenis S ta tkus , padedamas gausių 
bendradarbių, jos leidimu rūpinasi lietuviškos skaitybės instituci
ja Vydūno Jaunimo fondas. Leidimas pareikalaus nemažai lėšų. 
apie $20.000.00. Autorius atsisakė honoraro. 

Kviečiame besidominčius tapti knygos leidimo dalininkais. 
Jamažinkime savo artimuosius, brangius šeimos narius, kurių var
dai ir pavardės bus įrašyti leidžiamojoje knygoje: 

aukoja $1.000.00 ar daugiau, bus skelbimai knygos mecenatais 
aukoją $500.00 ar daugiau, bus skelbiami knygos rėmėjais 
aukoją $100.00 a r daugiau, bus skelbiami garbės 

prenumeratoriais 
Prašome pasinaudoti žemiau spausdinama atkarpa. Jūsų at

siliepimo lauksime iki š.m. spalio mėn. 1 dienos. 
VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 

Atkirpti 

Čekius malonėkite rašyti VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc.. vardu ir 
siųskite: 

VYDŪNAS YOUTH FL'ND, Inc. 
c o Jūratė Variakojienė 
3715 \V. 68th Street 
Chicago. IL 60629 

Siunčiu auka V. Statkaus knygai LIETUVOS GINKLUOTOSIOS 
PAJĖGOS lusti 

$ 
Minėta auka skiriu 

laipsnis vardas, pavardė pareigos ar dalinys 
atminti ir pagerbti. Prašau jo pavardę įrašyti leidžiamoje knygoje. 

Vardas, pavardė 

Adresai 

UTUANUS žurnalas leidžiamas 
akliesiems ir silpno regėjimo žmo
nėms. Vienas žurnalo numeris 
Įrekorduojamas ( dvi C 120 kasetes. 
Žurnalą leidžia Gintautas Burba, kurio 
išleidimui teises gavo iš Lituanus 
leidėjų. 

Prenumerata metams kainuoja 20 
dol. Jau išėjo 2 numeriai. Norintiei' 
užsisakyti žurnalą prašau rayšti: 

Gintautas Burba 
30 Snell St. 

Brockton, Mass. 02401 

MISCELLANEOUS 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

REAL ESTATE 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbax»rite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas naujai dekoruo
tas 51 2 kamb. apšildomas butas 
2-jų butų name 68-os ir Campbell Ave. 
apylinkėje. 

Skambint 776-5297 

67-tos ir VVhipple apyl . išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 3V2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

I š n u o m o j u 4 kamb. butą 
vyresnio amžiaus asmeniui/asme
nims Marquette Parko apylinkėje. 

Skambinkite HE 4-4440 

n o a 
KAS YRA IR KUR? 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI 

Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 

689 psi. Kieti viršeliai. 
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Biografinės žinios apie lietuvių 
išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus. n Naujieji lietuvių talentai. 

Naujai sukurtos organizacijos ir 
institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje. 

Nauji lietuviški leidiniai. 

Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai. 

Nauji atradimai. 

Pastarosios mirtys. 

Būtina kiekvienai lietuvio išeivio bibl iotekai . 

Leidėjas Juozas Kapočius. Talkina Lietuvių Fondas per JAV 
LB Kultūros Tarybą. 1985. 

a a 

a Kaina 3 5 . 0 0 dol. 

Užsakymus siųsti į n 
4545 W. 63rd St., Chicago.IL 60629 , USA 

JURGIS GLIAUDĄ 

The AGONY. A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

ši knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Šaulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Milkovaitis. 
Didelio formato. 288 psi. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 
aprašomas mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės 
praradimas. Kaina su persiuntimu 13.50 dol. (Il
linois gyventojai dar prideda 96 et. valstijos 
mokesčio). 

Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicdgo, IL 60629 
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Rašytojo J. Gliaudos pagerbimo banketo programos dalyviai. I š kairės: sol. A. Pavasar i s . M. 
Gliaudienė, raSytojas Jurgis Gliaudą, sol. J. Čekanauskienė, rašytoja Alė Rūta, pianistė R. 
Apeikytė, J. Pažėra, pranešėja J. Venckienė. 

DARIAUS GIRĖNO 
MOKYKLA 

Su darbo švente baigiasi moki
nių vasaros atostogos, prasideda 
mokslo metai. Jūs žinote, kad 
Amerika yra pasaulio tautų 
junginys. Kiekviena tauta sten
giasi palaikyti ryšius su savo 
t ėvyne : neužmiršt i kalbos, 
i š l a iky t i tautos kul tūrą ir 
papročius. Tam tikslui steigia 
savo tautinius židinius, organi
zacijas. Lietuvių yra nemažas 
skaičius Amerikoje, jie siekia tų 
pačių tikslų, kaip ir kitos tautos. 
T u r i tr isdešimt l ietuviškų 
mokyklų , kurios kar tu su 
valdiškomis pradeda savo moks
lo metus. 

Viena iš ką t r i sdeš imt ies 
mokyklų yra Dariaus Girėno 
lituanistinė mokykla Chicagoje. 
J au dvidešimt penkti metai kaip 
garsma tų didvyrių vardus. Ji 
pradeda savo 1986-87 mokslo me
tus rugsėjo 6 dieną Jaunimo cent
re. Nuo 9 iki 12 vai. bus mokinių 
registracija ir pamokos. Mokiniai 
galės vietoje įsigyti reikalingas 
mokymosi priemones. Kas toje 
mokykloje mokosi, tie žino, kas 
ten vyksta. Naujiems mokiniams 
nor iu pateikt i informacijų. 
Mokykloje yra vaikų darželis, 
dvikalbė klasė ir aštuoni skyriai. 
Po tuo pačiu stogu veikia aukš
tesnioji mokykla ir Pedagoginis 
institutas. Pamokos vyksta šešta
dieniais nuo 9 iki 1:30 vai. su 
pusės valandos pietų pertrauka. 
Einama Švietimo tarybos nusta
tyta programa, su dainomis, 
tautiniais šokiais ir tikyba. Dir
ba 14 mokytojų. Visi baigė 
pedagoginius mokslus. Praeitais 
metais būrelis mokinių priėmė 
pirmąją komuniją ir Sutvirtinimo 
sakramentą lietuviškomis apei
gomis. Juos paruošė tikybos 
mokytojas ir tėvai. Taip vyksta 
kiekvieneriais metais. Būna 

praktiškų pamokų, kurias pra
veda kviesti svečiai, tų sričių 
specialistai. Mokiniams rodomos 
skaidrės ir paveikslai pamokoms 
paįvairinti. Kai Jaunimo centre 
vyksta įdomios parodos, mokiniai 
nuvedami pasižiūrėti. 

Kasmet ruošiama Kalėdų eglu
tė, minima Vasario Šešioliktoji ir 
Motinos diena. Išleidžiami metų 
bėgyje keturi , kar ta is penki 
laikraštėlio „Lituanikos" nu
meriai. Pamokų metu mokyklos 
rajone brdi policininkai saugumo 
reikalan Po pamokų vyksta 
skautų * .eigos, tėvams nebe
re ik ia sekmadien ia i s vežti 
mokinių į sueigas. Mokykla kas
met skelbia knygų skaitymo kon
kursus su piniginėmis premi
jomis. Esame dėkingi Lietuvių 
fondui už kasmetinę paramą 
mokyklai. Priešpiečius mokiniai 
atsiveža iš namų. 

Apie lituanistines mokyklas 
daug gražių žodžių pasakoma, 
tačiau mažai jos gauna konkre
čios paramos. Visi turi atsiminti, 
kad jos yra privačios ir pačios turi 
išsilaikyti. Visuomenė turėtų 
daugiau dėmesio atkreipti į šiuos 
tautinius-kultūrinius židinius ir 
neleisti jiems užgesti. Kol šie 
židiniai liepsnos, tol tauta bus 
gyva. Pasibaigė kūrimosi perio
das, visi tautiečiai atsistojo ant 
tvirtesnių ekonominių pagrindų, 
tad vietoje kaulo galėtų numesti 
ir geresnį kąsnelį. Visuomenė 
turėtų išlaikyti Jaunimo centrą 
su visomis jame esančiomis 
institucijomis. Mokyklos yra 
kultūros ir mokslo židiniai. Jos 
neturi priemonių ir tikslo rekla
muotis, kaip prekybos įmonės. 
Mokslo metų pradžioje painfor
muoja visuomenę apie savo 
uždavinius ir tikslus. To turėtų 
užtekti. Jei kam tų žinių per 

VLIKO PAREIŠKIMAS 
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo komiteto, sukviestas 
J A V ir Kanados organizacijų 
pirmininkų atstovų pasitari
m a s ateinančios Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos Vienoje, Aus
trijoje, reikalais, įvyko rugpjū
čio 23 d. Lietuvių namuose, 
Clevelande, Ohio. Pasitarimo 
dalyviai vienbalsiai priėmė 
šiuos nutarimus: 

1. Pareiškia, kad visi lietu
viai ir jų organizacijos vienin
ga i remia Vliko vadovauja
mos Pasaulio Pabaltiečių 
san ta lkos pastangas lapkričio 
4 d. Vienoje prasidėsiančioje 
ESB konferencijoje iškelti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimą, išreikšti Pabaltijo 
autų troškimą, siekį ir teisę 

būti nepriklausomomis bei 
apeliuoti j konferencijos daly
vius, kad Pabaltijo, valstybių 
nepriklausomybės atstatymo 
reikalas būtų į t rauktas į 
konferencijos dienotvarkę. 

2. Ragina išeiviją: a) remti 
visą ryšium su ESB konferen
cija Venoje ruošiamą pabal-
tiečių programą; b) visus 
pasaul io lietuvius kuo gau
s iausia dalyvauti Vienos įvy
k i u o s e ; c) r e m t i V l i k o 
organizuojamą J A V ir Kana
dos lietuvių išvyką į Vieną ir 
Londoną. 

3. Išreiškia džiaugsmą Vliko 
pradėtu visų organizacijų 
įsijungimu į bendrą ir vienin
gą Lietuvos reikalų gynimą 
Vienos konferencijoje. 

4 . I š r e i š k i a s a v o 
pageidavimą ir pasiūlymą, 
kad pagrindinis memoran
d u m a s Lietuvos klausimu 
E S B konferencijai būtų vienas 
ir kad jį bendrai paruoštų ir 
įteiktų Vlikas. Diplomatinė 
t a rnyba ir PLB, ta ip pat , kad, 
kalbėdami su ki tataučiais , 
lietuviai visuomet pasisakytų 
vieningai ir kalbėtų vienu visų 
lietuvių vardu. 

mažai, gali kreiptis tiesiogiai į 
vadovaujančius asmenis, kurie 
mielai paaiškins ir atsakys į 
rūpimus klausimus. 

Kur i e s u i n t e r e s u o t i šiuo 
straipsniu, prašau išsikirpti. Se
nel ia i g a l ė t ų pas iųs t i savo 
vaikams, kurie nemėgsta skaityti 
lietuviškų laikraščių. Tie, kurie 
turi jauno prieauglio, turėtų susi
mąstyti apie savo tautiškumą ir 
savo jaunimo ateitį. Lietuviškos 
mokyklos jaunimą moko ir auklė
ja. Auklėjimas šiame moralės 
dekadenso la iko ta rpy je y ra 
vienas iš pagrindinių uždavinių. 

Rugsėjo mėnuo yra tėvų apsi
sprendimo mėnuo. Tegul spren
dimas būna teigiamas mūsų 
tautai ir pavergtam kraštui. 

J . P l ačas 
Į 

Laiškai 
P A T I K S L I N I M A S 

Š.m. rugpjūčio 21 d. „Drau
go" numer io paskutiniame 
puslapyje A. Bagdono kores
pondencijoje „ J A V ir Kana
dos L F B s tovykla Daina
v o j e " , a p r a š a n t m a n o 
p a s k a i t ą , p a s i t a i k ė pora 
netikslumų: 

1. Į s tovyklą buvau kvies
t a s supaž ind in t i dalyvius su 
Lietuvos general inio konsu
lato Chicagoje darbais . Todėl 
neskaičiau paska i tos „Mūsų 
la ikysena visuomeniniame ir 
socia l in iame gyvenime", bet 
riboj aus i tik įvykdyti kvietėju • 
p a g e i d a v i m ą 

2. Dr. P e t r a s Daužvardis 
Lietuvos konsulo Chicagoje 
pare igas pradėjo eiti 1937 m. 
gegužės mėnesį , bet ne 1939 
m. J a m mirus , jo žmona J . 
Daužvard ienė buvo oficialiai 
pask i r ta Lietuvos generaline 
konsule 1971 m. lapkričio 12 
d. (Lietuvių Enciklopedijos 37-
tame tome d u o t a da ta — 1972 
lapkričio 12 — y r a klaidinga). 

Vaclovas Kleiza , 
Lie tuvos generalinis 

konsulas 

D Ė L I N S T I T U T O 
I Š L E I S T U V I Ų 

S k a i t y d a m a s š.m. rugpjūčio 
29 dienos „Draugą" , jo trečia
m e p u s l a p y j e p a s t e b ė j a u 
Pedagoginio Lituanistikos 
ins t i tu to s tuden tų išleistuvių 
nuotrauką, k a s m a n e gerokai 
nustebino. Taut in ių korpo
racijų s a m b ū r i s ilgą laiką tam 
inst i tutui k a s m e t įteikdavo po 
1,000 dol., kai vykdavo stu
dentų iš leis tuvių iškilmingas 
b a n k e t a s . S a m b ū r i u i t en 
būdavo rezervuotas specialus 
10-čiai a smenų stalas , už kurį 
m e s t a i p p a t užsimokė
davome. Esu to sambūrio 
iždininkas, bet dvejus pasku
t iniuosius m e t u s apie ins
ti tuto s tudentų išleistuves nie
ko negirdėjau. Taigi įdomu, a r 
šiuos dvejus paskutiniuosius 
metus nevyko studentų jokių 
išleistuvių ar insti tutui jau 
nereikalingi mūsų sambūrio 
pinigai. 

Juozas Žemaitis 

t A.tA. 
ANTANAS PAULAUSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1986 m. rugsėjo 2 d., 2:20 vai. ryto, sulaukės 75 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Ylakių valsč.. Paluob-

so kaime. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eva (Skurvydaitė), sūnus 

Antanas, marti Jean, duktė Birutė Rizute. 6 anūkai: Tom, Tina 
ir Mikė Rizute; Anthony, Andre* ir Mark Paulauskai, Lietuvo
je dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Cicero Jūrų Šaulių org., Chicagos Anglijos klubui, 
ir Marąuette Parko Lietuvių Namų Savininkų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadieni nuo 3 iki 
9 vai. vak. Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Svč. 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 pažįstamus 
dalyv» "ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė , mar t i i r a n ū k a i . 

Laid. direkt. Donald A. Petkų?. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
STELLA SAUKSTEL 

KUZARAITĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė rugsėjo 1 d., 1986. 11 vai vak. 
Gimė Lietuvoje, Betygalos parap. Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Ernest Šaukštelis, mar

ti Mary Lou, anūkai: Laura ir Michael, sesuo Anna Vyvys ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Šv. Pranciškaus Se
serų rėmėjų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 S. Califor 
nia Avenue. 

Laidotuves jvyks ketvirtadieni, rugsėjo 4 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę. Sūnus , marti i r anūka i . 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523 0440. 

A.tA. 
BALIUI SAULIUI 

m i r u s , j o ž m o n ą M A R I J Ą , s ū n u s A L G Į , G I N T Ą , 
S E S E R Į E L E N Ą N E M I C K I E N E ir j ų Š e i m a s , g i 
m i n e s b e i a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e i r 
k a r t u l i ū d i m e . 

Kostas ir Karolina Bružai 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame 

pasaulyje. 
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukodami TAUTOS FONDUI, p a r e m s i t e E L T A 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir informacijos apie tikrą padėtį 
ok. Lietuvoj skleidimą. 

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

ta 
EQU»l M0USI1G 
LENDER 

* F U L l 
SERVICE 

3ANK 

MAFOJETTE 
NATIONAL BANK 

63rd and VVestern Avenue 476-5100 
62nd and Pulaski Road 838-3300 

MEMBER FDIC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
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A.tA. 
EMILY STRAUS 

GEDVILAITĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Gimė Lietuvje, Kaune. 
Mirė rugpiūčio 30 d., 1986, sulaukus 92 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Joan Weir, sūnus Ray 

mond, marti Phyllis, 9 anūkai, 14 proanūkų, 4 pro-proanūkai, 
žentas Felix Yasinski ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo motina a.a. Helen Yasinski ir uošve a.a. Ed-
ward VVeir. 

Kūnas pašarvotas TheisGorski koplyčioje, 3517—27 N. 
Pulaski Road. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, rugsėjo 3 d. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Viator parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkai ir p roanūka i su 
še imomis . 

Laid. direkt. TheisGorski. Tel. 463-5800. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Rugsėjo 2 d. suėjo pirmieji liūdesio metai, kada staigiai ir 
nelauktai mirtis pasiėmė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimą ir brangią 
Mamyte. senele ir prosenele-

A.tA. 
AGOTĄ ŠKĖMIENĘ 

Šiai liūdnai sukakčiai ir Jos brangiam atminimui šv. Mišios 
užjos sielą bus atnašaujamos Šv. Kryžiaus koplyčioje (ligoninėj), 
Romoje: Šv. Kazimiero kolegijoje ir pas Tėvus Pranciškonus 
Kennebunkport ir rugsėjo 6 d. Jos laidotuvių dienoje Romoje ir 
pas Tėv. Jėzuitus 10 vai. ryto Chicagoje. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti Ją maldoje. 

Liūdintys sūnus ir dukterys su šeimomis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 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 South 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 f o r n i a Avenue 
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 SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , Ch icago 
Te l e fonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v „ Cicero 
Te l e fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x I)r. P. Kisielius, visų 
lietuviškų pasireiškimų rėmė
jas ir darbininkas, yra komi
teto pirmininkas, kuris rengia 
Lituanistinės katedros vajaus 
užbaigimo iškilmes-pokylj spa
lio 4 d. Jaunimo centre. Visi 
lietuviai yra kviečiami. 

x Aldona Lekienė, pro
fesionalė modeliuotoja, o 
dabar ir įdomių bei madingų 
karolių kūrėja ir projektuoto
ja, ne kartą Putnamo seselių 
rėmėjų madų parodose 
modeliavusi puošnius drabu
žius ir papuošusi kitas 
modeliuotojas, šiais metais 
atrinks ir sugrupuos kai kurių 
rūbų parduotuvių drabužius, 
tinkamus jubiliejinei madų 
parodai. Tai prisidės prie paro
dos pakėlimo arčiau prfesio-
nališko lygio. 

x Daktarų Sidrių šeima 
mirusios motinos ir žmonos 
dr. Giedrės Salčiūtės-Sidrie-
nės atminimui pagerbti įstei
gė fondą remti Pietų Ameri
kos studijuojantį lietuvišką 
jaunimą. Iš to fondo daktarai 
Sidriai šiais metais užmokėjo 
kelionės išlaidas 6000 dol. pen
kiems Pietų Amerikos jau
nuoliams, vykstantiems į 
Vasario 16 gimnaziją: 3 argen-
tmiečiams — Analijai Gaidi-
mauskaitei, Cecilijai Ethel 
Janulionytei, Adrian Alberto 
Katinui ir dviem urugvajie
čiam — Albertui Kaluzevičiui 
ir Marielai Aieksejunaitei. 

x Vakarienė ir pasiin-
formavimas Lietuvių fronto 
bičiulių bus Dainos restorane 
6 vai., šeštadienį, rugsėjo 6 d. 

x Rašytoja Nijolė Janku-
tė-L'žubalienė koordinuoja 
moterų poezijos popietę, kurią 
organizuoja vyr. skaučių 
„Gražinos" būrelis Los Ange
les. Calif. Poezijos popietė 
įvyks spalio 12 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Ta pa
čia proga spalio 11d. rašyto
ja N. Jankutė turės pokalbį 
su tos parapijos šeštadieni
nės lituanistinės mokyklos 
mokiniais. 

x Pedagoginis Lituanis
t ikos institutas mokslo metus 
pradeda rugsėjo 6 d. 9 vai. 
ryto. Tą dieną bus studentų 
registracija, „krikštynos", 
vaišės. Laukiami senieji ir 
naujieji studentai. Amžiaus 
ribos nėra. 

x Saulius Sužiedėlis 
skaitys paskaitą apie „Požiūrį 
į liaudį XIX amžiaus Lietu
vo je" Santaros-Šviesos 
suvažiavime rugsėjo 4-7 dieno
mis Tabor Farmoj, Sodus, 
Mich. 

x . .Draugo" metinis 
banketas, rengiamas „Drau
go" renginių komiteto, kuriam 
vadovauja M. Remienė, bus 
rugsėjo 28 d. Martiniųue po
kylių salėje. Meninę programą 
atliks „Dainuojančios Žemai
tės" vadovaujamos muz. K. 
Skaisgirio. Bilieto kaina 
padengia visas išlaidas, veiks 
nemokamas atsigaivinimų 
baras. Jokių papildomų rink
liavų nebus daroma. Visi 
,Draugo" draugai ir skaity
tojai kviečiami atsilankyti. 
Gyvename išsiblaškę sveti
moje aplinkoje, tad bent 
retkarčiais reikia sueiti ir 
pabendrauti savųjų tarpe. 
Norime turėti spausdintą lietu
višką žodį, tad reikia jį ir 
paremti. 

x Šiluvos Marijos atlai
dai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke prasidės atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
10:30 vai. šv. Mišių metu. 
Procesija lauke bus rugsėjo 15 
d., sekmadienį, 1:15 vai. p.p. 
Kviečiami parapiečiai ir visi 
Chicagos lietuviai dalyvauti. 

x Marijos aukštesnioji 
mokykla, vadovaujama Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos, 
šiemet pradeda 75-tus mokslo 
metus, įskaitant Šv. Kazi
miero akademiją. Pradėjo rug
pjūčio 25 d. administracijos ir 
mokytojų susirinkimu ir 
pamaldomis. Mokyklos direk
torė yra ses. Grace Ann, daly
vavo ir nauji mokytojai ar 
tarnautojai. Mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 2 d. Jublie-
jaus minėjimas bus lapkričio 2 
d. Vienuolyne bus koncelebra-
cinės šv. Mišios, o 2 vai. p.p. 
Hilton Inn of Oak Lawn vieš
butyje bus vaišės. Chicagoje 
yra apie 9000 buvusių Šv. 
Kazimiero akademijos ir Mari
jos aukšt. mokyklos mokinių. 

x Dr. Leonidas ir sol. 
Praurimė Ragai. Blooming-
dale, III., mūsų garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, gražino 
laimėjimų šakneles su 25 dol 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Edmundas ir Mil
da Lenkauskai, Pepper Pike. 
Ohio. mūsų garbės prenu
meratoriai, grąžindami laimė
jimų šakneles, pridėjo ir 25 
dol. auką lietuviškos spaudos 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

x Irena Rakauskas , 
Riverside, 111., Petras Brizgys, 
Hickory Hills. 111.. Jonas Cin
kus, Dovvners Grove, 111.. P. ir 
M. Skruodžiai, Cicero. 111.. 
V.M. Matuzas. La Grange. 
111.. Edvvard ir Leonora 
Lirgameriai. I/Krkport. 111.. 
Kotryna Cesna. Houston. Tex-
as, T. Sakas. Oldmar. Fla.. V. 
Miceika. Ontario. Kanada, 
Sophie Vedeika, New Port 
Richey, Ha., Narimantas 
l'drys, Birmingham. Mich., 
Anna Kijauskas, Elizabeth. 
N.J. Nuoširdus ačiū mūsų 
mieliems rėmėjams. 

x Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai, Lockport, 111., 
mūsų nuoširdūs rėmėjai, 
paėmė visą 10 asmenų stalą į 
„Draugo" metinį banketą, 
kuns bus rugsėjo 28 d. Marti-
niąue pokylių salėje, Ever-
green Park, 111. Dr. L. ir I. 
Kriaučeliūnai per daugelį 
metų yra vieni iš didžiausių 
rėmėjų lietuviško žodžio, 
visuomeninės veiklos ir kultu- ' 
ros. I. Kriaučeliūnienė 5 metus 
sėkmingai su pasiaukojimu - J ° n a s Mineiga 
vadovavo Jaunimo centrui 
kaip direktorė, šiuo metu dr. 
Leonas yra išrinktas antrai 
kadencijai Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos centro 
valdybos pirmininku. 
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UOGAUTOJAI 

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

x Inž. Mečys ir Irena 
Silkaičiai, Palos Hills, 111., 
įsigijo bilietus į „Draugo" 
metinį banketą, kuris bus rug
sėjo 28 d., Martiniąue, Ever-
green Park, 111. Inž. Mečys 
bendradarbiauja „Drauge", o 
lietuviška veikla ir darbas jam 
taip pat yra savas. 

x Mokslo metai Dariaus 
Girėno mokykloje Jaunimo 
centre prasideda šį šeštadienį, 
rugsėjo 6 d. Mokinių regis
tracija prasideda 9 vai. ryto. 
Mokykloje veikia 8 pradinės 
mokyklos skyriai, vaikų dar
želis ir dvikalbė klasė silpnai 
lietuviškai kalbantiems moki
niams. Priimami vaikučiai 
nuo 4 m. amžiaus. Po registra
cijos bus einama į klases ir 
pradedamas darbas pagal LB 
Švietimo tarybos nustatytą 
programą. Šią pirmą mokslo 
metų dieną baigsime 12 vai. 
Visi lietuvių kilmės vaikai yra 
raginami ir kviečiami šešta
dienius pašvęsti lituanis
tiniam švietimui. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBES 

— LF bičiulių Los Ange-

Pintinėlę tuoj imu 
Ir... į mišką su Rimu. 
Su brukne raudona. 
Švęsim šventą Oną. 

Uogos kvepia medučiu. 
Kviečia būti jų svečiu. 
Ačiū joms — ragavom. 
Kraitę priuogavom. 

ŪGA—BŪGA IR 
PIKTA MOKYTOJA 

— Jonai, skubėk, arba mes 
vėl pavėluosime j mokyklą, — 
sakė Stepas. 

— Mes pavėlavom, nes tu 
pamiršai pamokas namie ir 
grįžai atgal pasiimti. — sakė 
Jonas. 

— Aš žinau, bet skambutis 
bus už dviejų minučių. Bėkim! 
Jeigu vėl pavėluosime, moky
toja mus tikrai užmuš. 

Kai atėjo į mokyklą, moky
toja juos suklupdė ant kietų 
žirnių. 

— Man kelius skauda. — 
skundėsi Jonas. 

— Ir man skauda, — sakė 
Stepas. 

— Tai žinosite kitą kartą 
nepavėluoti, — sakė mokyto
ja. 

Tada buvo pertrauka. 
— Jonai, bėkim iš mokvk-

KA1) AŠ BŪČIAU 
LAIMINGAS 

mėlį. Ten senelis lietuvis 
gyveno ir juos priėmė. Senelis 
jiems viską išpasakojo: kur 

Kad aš būčiau tikrai lai- k a s darėsi, kur kas kariavo, 
mingas. man turėtų būti labai K i t ^ r v t ž * Tautvilas su drau-
geri mokyklos pažymiai, man 
reikėtų laisvai lietuviškai 
kalbėti, kad turėčiau daug 
draugų ir kad Iietuva vėl 
būtų nepriklausoma valstybė 

gaiš ėjo ieškoti Mingailos 
Giedrės tėvelio Jis jį sarado 
ir viską Mingailai papasako
jo. 

Kitą rytą Mingaila surinko 
Man pini igai nebūtų pats daugiau kareivių ir ruošėsi į 

svarbiausias dalykas. Pini
gais negalima nupirkti tikros 
meilės arba ko nors kito. kas 
tikrai mane padarytų laimin
gu. 

Rimas Biliūnas. 
Clevelando Šv. K azimiero 

lit. m-los mokinvs. 

les sambūr io valdyba, ĮOS _ sugaiVojo Stepas. 
išrinkta rugpjūčio 23 d., parei
gomis pasiskirstė: Vytautas 
Vidugiris — pirm., Aleksas 
Kulnys ir Ignas Medžiukas — 

— Gerai, bėkim. — sutiko 
Jonas. 

Jie išbėgo iš pastato ir 
pasuko už kampo. Staiga jie 

vicepirm., Laima Kulnienė - p a m a t ė Ūga—būgą! Jis buvo 

x Juozas ir Irena Poli-
kaičiai. Chicago. 111 grąžin
dami laimėjimų šakneles, 
pridėjo ir 20 dol. auką. J. Poli-
kaitis yra lietuvių Katalikų 

spaudos draugijos direktorius 
ir Ateitininkų federacijos 
vadas. 

x Reikalingas kasinin
kas (teller) dirbti pilną lai
ką. Turi mokėti naudoti raš-
mąją mašinėle. Nebūtinas 
k a s i n i n k o p a t y r i m a s . 
Skambinti Mutual Federal 
Savings — tel. 847-7747. 

(sk.) 

A R A S 
Dengiamo ir taikome \i<.u niMu 

S K U S 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti Pat-, pri / iurm d.irb.i 
ARV >f>\S K IFI A 
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Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago. IL 60629 
Tel. 778-08O0 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364 

Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 990-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

sekretorė ir Birutė Prakapienė 
— ižd. Vytautas Vidugiris, 
JAV LB tarybos narys, buv. 
Lietuvos Skautų brolijos vyr. 
skautininkas ir JAV LB 
Vakarų apygardos pirminin
kas, dabar eina aukštas parei
gas Amerikos karo veteranų 
organizacijoje. 

— Pulk. Julian M. Niemc-
zyk, ilgametis tautinių grupių 
respublikonų darbuotojas 
paskirtas JAV ambasado
rium į Čekoslovakiją. \ rugsė
jo 3 dienos prisaikdinimo iškil
mes Valstybės departamente 
pakviesta eilė tautinių grupių 
respublikonų, jų tarpe ir lietu
vių. Tautinių grupių respub
likonai džiaugiasi, kad jau 
antrasis ambasadorius yra iš 
jų tarpo. Praėjusiais metais 
prezidentas R. Reaganas 
paskyrė Michael Sotirhos JAV 
ambasadorium i Jamaicą. 

— Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas Šv. Kazi
miero parapijos salėje Los 
Angeles. Calif., rugsėjo y d. 
rengia šaunią gegužine, j 
kurią kviečia visus lietuvius. 

PIETŲ AFRIKA 
— A.a. Vincentas Kuisis, 

gimęs ir augęs Pietų Afrikoje, 
gyvenęs krašto sostinėje 
Pretorijoje, mirė liepos 2 
dieną. Kuisiai, kilę nuo Žemai
čių Naumiečio, po I-jo pasau
linio karo buvo Pietų Afrikos 
lietuviškos veiklos centras. 
Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė Vincento motiną 
buvo apdovanojusi Gedimino 
ordinu. Ordiną prezidento 
Antano Smetonos vardu jai 
įteikė gen. Vladas Nagevi
čius, specialiai nuvykęs į 
Pretoriją. Kuisiai skaitė anglų 
kalba Amerikoje leidžiamą 
spaudą, finansiškai rėmė 
Baltų Laisvės lygą. Liko našlė 
žmona, trys sūnūs ir 18 metų 
dukrelė. 

violetinės spalvos, turėjo 
raudonas akis. geltonus dan
tis ir buvo visas plaukuotas. 

— Jonai, bėk! — suriko Ste
pas. 

Jie neturėjo kur bėgti, tai 
sugrįžo atgal j mokyklą. 
Mokytoja vėl pvko: 

Tai vėl pavėlavot! Gal 
matėt Ūga-būgą? 

— Taip. — atsakė abu 
berniukai. 

— Vėl meluojat! Parašykite 
man 30 sakinių, kad daugiau 
nemeluosite. — pasakė moky
toja. 

— Mes nemeluojam, mes 
tikrai matėm. — kalbėjo ber
niukai. 

Mokytoja d a b a r jų 
nepaklupdė. o paguldė ant žir
nių. 

Po pamokų visi išbėgo 
namo. Klasėje pasiliko tik 
mokytoja. Ji išgirdo kažką 
beldžiant į duris. Kai duris 
atidarė, ten stovėjo Ūga-būga! 

— Ar Stepas ir Jonas jau 
išėjo? — paklausė Uga-būga. 

Verpstė 
Piešė Laima Paul iu tė . 

Dariaus Girėno lit. 
mplos 8 sk. mokinė 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 

Lietuvišką mokyklą lankau 
seniai. 

Ansamblyje dainuoju ir šoku 
smagiai. 

Prisimenu gramatiką bei 
geografiją. 

Sunkius diktantus ir klasės 
fotografiją. 

Tėvelių šalį giliai pamilęs. 
Nes iš galingų protėvių 

kilęs. 
Istorija per šimtmečius rodo. 
Kaip už laisvę jie narsiai 

kovojo. 

Dabar mokyklą jau baigsiu. 
Ką čia išmokau — 

nepamiršiu. 
Pro brangios mokyklos duris 

žengiu. 
Kad eičiau į pasaulį lietuvišku 

keliu. 
Marius Polikaitis, 
Marquette Parko lit. 
m-los H sk. mokinys. 

IS KITOS PLANETOS 

Aš persikėliau iš Chicagos j 
kitą miestą. Ten niekas nebu
vo girdėjęs apie Lietuvą. Kai 
atvykau pirmą dieną į mokyk
lą, mokytoja iššaukė mano 
vardą. Ji taip keistai ištarė, 
kad visi mokiniai į mane 
pažiūrėjo. Tur būt, pagalvojo, 
kad aš iš kitos planetos 
atskridau. Mokytoja paprašė 
mane. kad atsistočiau ir 
papasakočiau apie savo kraš
to kultūrą. Aš pradėjau saky
dama, kas aš esu lietuvė. 
Mano seneliai atplaukė j 
Ameriką, nes Iietuva dabar 
komunistų valdžioje. Papasa
kojau truputį iš Iietuvos isto
rijos. Taip pat pasakiau, kad 
aš didžiuojuos būdama lietu-

Mokytoja pasižiūrėjo į jį ir vaite. 
apalpo! 

Rimas Putrius, 4 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

Sabina Markvaldaitė. 
(„Didvyrių dienos 

Dainavoje") 

MANO PAGALYS 

Aš esu jaunas berniukas. 
Aš noriu jums pasakėlę 
pasekti. Vieną kartą nuvažia
vau į mišką su savo tėvais. 
Aš greit toli nubėgau. Ieško
jau kokio nors užsiėmimo. 
Radau ilgą pagalį. Tas 
pagalys buvo maždaug trijų 
pėdų ilgumo, žalios spalvos su 
taškais. Be to. labai slidus. 
Staiga tas pagalys pradėjo 
judėti ir beveik stebuklingai, 
dvi akys atsidarė. Aš per 
vėlai supratau, kad čia buvo 
gyvatė. Aš jai sakiau: .Tu esi 
gera gyvatė, graži s .atė!" 
Vistiek ji manęs nekuusė ir 
įkando į koją. Dabar aš čia 
guliu, esu per silpnas pašauk
ti tėvus. Jie. tur būt manęs 
vistiek negirdėtų. Aš galvoju, 
kaip ilgai aš turėsiu būti ligo
ninėje. Aš manau, kad mano 
tėvai neužilgo ateis manęs ieš
koti. Kad tik jie greit atsi
rastų... 

Paulius Budraitis. 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 

„GIEDRĖ" 

(Atpasakojimas) 

..Giedrė" yra pasaka, 
parašyta Algirdo I^eono. apie 
mergaitę, kuri gyveno Min
daugo laikais. Jos tėvas buvo 
žinomas didysis kunigaikštis. 
Prasideda, kai Giedrė, jos 
mama ir sesuo yra vokiečių 
nelaisvėje. Giedrė buvo labai 
graži, jauna lietuvaitė. Ją 
buvo įsimylėję lietuvių ir 
vokiečių jaunuoliai. 

Atėjo vienas vokietis prašy
ti jos rankos. Giedrė atsisakė. 
Giedrė pamilo Tautvilą. Taut
vilas buvo į ją įsimylėjęs. 
Tautvilas buvo stiprus, gražus 
lietuvis Vieną dieną jis 
planavo pabėgti, kad galėtų 
Giedrės tėveliui pranešti, kur 
jie yra. kad galėtų savo šeimą 
ir kitus nelaisvėn patekusius 
lietuvius išvaduoti. Tą naktį 
Tautvilas su keliais savo 
draugais pabėgo. Ilgai jie ėjo 
nevalgę per miškus ir tanku
mynus. 

Pagaliau priėjo mažą na-

žygį, kad išvaduotų savuo
sius. Tuo metu vokiečiai, šunų 
lydimi, ieškojo Tautvilo ir jo 
draugų. Nieko neradę, suėmė 
Giedrę ir nusivežė ją į pilį, 
tačiau nieko iš jos nesužinojo. 
Nubausta Giedrė buvo pri
versta tarnauti vokiečiams jų 
pilyje. Ji ilgai laukė Tautvilo 
išvadavimo. Pagaliau išaušo 
ta diena. Tautvilas. Mingėla 
su kariuomene užpuolė vokie
čių pilį. Išvadavo Giedrę, 
Mingailienę, dukrą ir grįžo 
atgal į Iietuva. Ten Giedrei ir 
Tautvilui iškėlė vestuves. 

Man ši knyga patiko, nes 
lengvi žodžiai, mintys 
suprantamos, lengvai skai
toma. Kai įsigilini į knygos 
turinį, jauties, kad gyveni 
Mindaugo laikais. 

Vaiva Vygantaitė, 
Chicagos aukšt. lit. 

m-los mokinė. 

Dariaus Girėno lit. mokyklos mokiniai Mikrutas, Vygantas. Glaveckas. Lukas. Martinkutė ir 
Plnfaitė atstovauja Šeštajam skyriui mokyklos pasirodyme Nuotr. G. Plačo 

TRYS VELĖS, 
ŽVAIGŽDĖ 
IR MĖNUO 

( K o n k u r s i n ė l i a u d i e s 
pasaka) 
(tęsinys) 

Ji pati tą šaukštą nešiojasi 
su savim. Jos yra prakeiktos 
žynės, toji motina ir jos dvi 
dukterys. O toji tečioji neva
žiuoja pas velnius į balių, nes 
ji yra gera. Reikia dabar joms 
keltis per upelį. įsėdus į valtį. 
Jo mergaitė sako jam: 

— Tu turi kartu vandeniu 
plaukti su jomis ir atimti tą 
šaukštą. Kai jos sės į 
valtį, sakys: „Aš i valtį! Aš i 
valtį!" Tu taip pat turi 
sakvti: „Ir aš į valtį, ir aš į 
valtį!" 

Taip jį mergaitė pamokė. 
Motina, lyg nujausdama sako: 

— Ale kas čia, lyg keturi 
balsai? 

O toji jauniausioji jos duk
ra sako: 

— Tai garsus vakaras. 
Jos išlipdamos sako: 
— Aš iš valties! Aš iš val

ties! Aš iš valties! O 
karalaitis sako: 

— Ir aš iš valties! 
Jos išlipo. Netoli buvo vel

nių rūmai. Kai jos ten įėjo, 
prasidėjo balius ir šokiai. Jas 
visas velniai šokdino: vienas 
paleidžia, kitas paima. 

(Bus daugiau) 

Žodžiai, kuriuos reikia pa
aiškinti ir po sakinį parašyti: 
D prakeiktas. 2) žynė. 3) keltis 
(per upelį), 4) valtis. 5) nu
jausdama. 6) šokdinti, 7) 
paleisti, 8) akiplėša, 9) akira
tis. 10) akivaizda. 

KODĖL 

— Kodėl garsusis Lietuvos 
plėšikas Tadas Blinda plėšė 
turtinguosius? 

— Todėl, kad beturčiai netu
rėjo pinigų. 

VEGETARAS 

Susitiko du draugai. Pir
masis sako antrajam: 

— Esu priverstas būti 
vegetaru... 

— Kodėl? Ar gydytojas 
uždraudė mėsą valgyti? — 
paklausė antrasis. 

— Ne dėl to. Esu visiškai 
sveikas. Krautuvė man nebe
duoda mėsos skolon. 

• 




