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(Tęsinys) 

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

Iš „Kronikos" archyvo 
Baudžiamoji byla Nr. 15678 

Andriuška Benediktas, Jono, 
kaltinamas tuo, kad buvo vie
nas iš žymiausių katalikų dva-
siškijos veikėjų, sukūrė 
reakcingą Jėzui tų ordiną 
Lietuvoje, jam vadovavo, au
torius daugelio antitarybinių 
knygų, daug metų vedė aktyvią 
sąmoningą agitaciją pr ieš 
Komunistų partiją ir tarybų 
valdžią. Jis atliko didelį darbą 
intensyviai kurdamas Lietuvoje 
įvairias masines katalikiškas 
organizacijas. Tuo jis atitraukė 
lietuvių liaudį nuo revoliucinės 
kovos. Parašė ir atspausdino 
1903-1930 metais 577 puslapių 
dienoraštį. Parašė antitary
binius ir šmeižikiškus prisi
minimus apie tarybinių organų 
veiklą Lietuvoje 1940-1941 m., 
juos padaugino ir išplatino 
kunigų ir jėzuitų tarpe. 1925 
metais parašė brošiūrą: 
„Jėzuitai, kas jie ir ko jie nori", 
kurioje buvo šmeižiami lietuvių 
ir rusų atstovai, kovoje prieš 
reakcingą jėzuitų politiką. 1938 
m. žurnale „Katalikybė ir gyve
nimas" buvo atspausdinta jo 
kalba, pasakyta Kauno klieri
kams Popiežiaus karūnavimo 
metinių iškilmėse, kurioje 
šmeižė Komunistų partijos 
vadą. Nuo 1944 m. iki 1948 m. 
liepos mėnesio auklėjo jaunimą 
bažnyčioje religinėje ir tautinėje 
dvasioje, sistemingai sakė baž
nyčioje antitarybinius pamoks
lus, pravedinėjo religines pamo
kas, mėnesines religines konfe
rencijas, kurios atitraukdavo 
jaunimą nuo komunistinio auk
lėjimo, saugojo antitarybinę 
literatūrą. 

Lietuvos TSR Valstybinio 
saugumo ministerija siūlo An-
driuškai Benediktui, Jono, 10 
metų kalėjimo ir nu ta r ia 
pasiųsti bylą ypatingam pasi
tarimui (na osoboe soveščanie) 
prie TSRS VSM. 

Kaltinamas pagal RTFSR BK 
58-10 str. 2 d. 

1949 m. gegužės 25 d. ypatin
gasis pasitarimas prie TSRS 
VSM nutarė už antitarybinę 
agitaciją ir ant i tarybinių 
lapelių platinimą Andriuška 
Benediktą, Jono, uždaryti į 
kalėjimą 10 metų nuo 1949 m. 
vasario 21d. (Ant bylos viršelio 
skaičiai — 72693). 

Byloje yra ir daugiau 
įvairiausių nutarimų, kurie 
buvo priimti Vilniuje. Įdomesnį 
iš jų: 

1. B. Andriuška serga akių 
katarakta, todėl fiziniam darbui 
netinka. 

2. Byla siunčiama ypatingam 
pasitarimui, todėl visa jos 
medžiaga yra slapta (ne po-
diežat oglašeniju). 

3. B. Andriuška yra žymus 
katal ikiškos dvasiškijos 
veikėjas, reakcingo Jėzuitų or
dino Lietuvoje įkūrėjas ir jo va
dovas, nuo 1916 metų iki arešto 
vedė aktyvią agitaciją prieš 
Komunistų partiją ir tarybų 
valdžią, rašė katalikiškas kny
gas, steigė organizacijas, platino 
antitarybinius dokumentus, 
auklėjo j aun imą religinė-
je-tautinėje dvasioje, — todėl yra 
ypač pavojingas ir turi būti 
įkalintas ypatingame kalėjime 
(v osobuju tiurmu). 

Estijoje oficialiai paskelbtas 
Molotovo-Ribbentroppo sandėris 

Tallinn, Estija. Estų kalba 
leidžiamas dienraštis Talline 
„Tautos balsas" pirmą kartą 
viešai pranešė apie 1939 m. rug
pjūčio 23 d. įvykdytą Moloto
vo-Ribbentroppo sandėrį rugpjū
čio 10 ir 11 d. laidose bei estų 
Radijo programos transliacijoje 
rugpjūčio 12 d. Šiame pirmame 
oficialiame to sandėrio apra
šyme aiškiai rašoma, jog Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo jėga 
okupuotos sovietinių dalinių. 
Prie pirmojo iš šių dviejų 
straipsnių buvo įdėta nuotrau-
ka,kurioje Stalinas kelia tostą 
su sovietų bei vokiečių užsienio 
ministeriais Molotovu ir Rib-
bentroppu už padarytą nepuo
limo sandėrį. 
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Pabaltijy ruošiamasi 
sandėrį paminėti 

Du latvių profsąjungų nariai 
praėjusio savaitgalio metu 
lankėsi Tallinne tartis su estais 
dėl šiemetinių Molotovo-Ribben
troppo sandėrio demonstracijų 
Latvijoje. 

Komunistų partijos toleruo
jamo, neoficialaus Estų 
Liaudies Fronto veikėjas Feliks 
Undusk korespondentui pareiš
kė, jog daugybė estų jau daugelį 
metų žino apie slaptą sandėrį, 
bet kadangi jis dabar jau ir 
oficialiai pripažintas kaip 
nelegali agresija, būsią galima 
jį viešai diskutuoti. „Šio pri
pažinimo pagaliau sulaukus,yra 

daug džiaugsmo", sako Undusk. 
Šiam sąjūdžiui buvo leista 
steigtis, norint pagreitinti Gor
bačiovo nurodytas ekonomines 
reformas. 

Žinia, dabar • Estijoje žmo
nės puošiasi estų trispalvės 
ženkleliais bei kaspinais, daug 
kur plevėsuoja laisvosios Estijos 
vėliava. 

Korėjos policija malšina 
riaušes 

Studentai agituoja suvienyti Korėją 

Prez. Ronald Reaganas, pasirašęs ūkininkams sausros nuostolių pašalpos įstatymą, apsup
tas projektą varusių senatorių, kairėje Agrikultūros sekretorius Richard E. Lyng. 

Pavergtos Lietuvos Kultūros 
Fondas 

Vilnius. — Prieš metus pa
vergtoje Lietuvoje pradėjo veikti 
sovietų pavyzdžiu ir Maskvos 
nurodymu „Lietuvos Kultūros 
Fondas". Šiam fondui pavesta 
pirmininkauti prof. Česlovui 
Kudabai. Nors iš Lietuvos spau
dos atrodo, kad tas fondas lėšas 
gauna iš valstybės iždo ir 
kultūra ten bujoja, tačiau 
praktiniame fondo veikime tų 
lėšų trūksta. 

Daug neaiškumų kyla per
skaičius pasikalbėjimą su 
„Lietuvos Kultūros Fondo" pir
mininko pavaduotoju Geriman
tu Tarvydu „Gimtajame kraš
te". Kad tas fondas yra Mask
vos Kultūros fondo padalinys, 
aišku iš Tarvydo atsakymo 
studentams: „Tada, kai pinigai 
aukojami apskritai Kultūros 
fondui nenurodant konkretaus 
tikslo, o norint paremti mūsų ša
lies kultūrą, dalis lėšų (nuo 15 
iki 20%) gali būti perduoti į 
Tarybinį kultūros fondą. Šis fon
das nuolat finansuoja LKF — 
esame gavę keleriopai daugiau 
nei esame įnešę". Čia ir ne
aišku, kiek Maskva gavo pinigų 
skirtų „Lietuvos Kultūros 
Fondui". 

Tarvydas nurodo bendrą fon
do sąskaitą, tačiau jis pasako ir 
atskirą banko sąskaitą, kuri 
skirta Gedimino Aukštutinės ir 
Žemutinės pilies atstatymui. 
Tarvydas sako, jog ši sąskaita 
nepriklauso Maskvai. Atrodo, 
kad kitų atskirų sąskaitų nėra, 

pavyzdžiui, Kernavės archeolo
giniams tyrinėjimams ir Rasų 
bei Bernardinų kapinių sutvar
kymui. Tarvydas siūlo ant 
perlaidos užrašyti, kuriam 
tikslui auka skiriama. 

Lietuviai turi būti atsargūs 

Tarvydas sako, kad „kultūros 
fondo buhalterija užregistruoja 
kiekvieno siuntėjo pavardę, 
dovanotas pinigų sumas ir 
tikslą, kuriam jie skirti. Šį 
įnašų žurnalą tvarko fondo vy
riausioji buhaltarė Janina Min-
kelienė. Paskambinę jai tele
fonu 61-09-19 visada galite pasi
tikrinti, ar fondui dovanoti pini
gai jau įregistruoti, kokiam 
tikslui skirti". Tai reikštų, kad 
pinigai ne visada gali būti su
naudojami aukotojo prašomam 
tikslui. Ar tuo Tarvydas nenori 
pasakyti, kad lietuviai turi būti 
atsargūs, nes kartais Maskva 
gali užsinorėti jų pinigų. 

„Lietuvos Kultūros fondas", 
nori gauti pinigų iš užsienio 
lietuvių. Tam reikalui yra 
atidaryta bendroji sąskaita So
vietų Sąjungos banke, kuris turi 
ryšius su užsieniu. Galbūt 
užsienio lietuviai norėtų padėti 
savo aukomis, bet bijo, kad tais 
jų pinigais nepasinaudotų 
Kremlius. Kyla klausimas, ar 
„Lietuvos Kultūros fondas" gali 
naudoti gautas aukas be Mask
vos žinios ir kiek už tai turi 
sumokėti Maskvai. Taip pat 
neaišku, kokios transakcijos yra 
leidžiamos. 

Persitvarkymo laikais žmonių 
tautiniai jausmai gali būti 
išnaudojami ne Lietuvos, bet 
Maskvos naudai, kaip kad buvo 
ir anksčiau. 

Senatoriai Alan K Simpson ir Bob Dole, abu laikomi galimais G. Busho 
būti parinktais viceprezidentiniu kandidatu. 

Budistai Lietuvoje 
Vilnius. — Užsienio spauda 

praneša, kad Vilniuje miesto 
centre esantys praeiviai išvydo 
neįprastą reginį — oranžinės 
spalvos budistų vienuolių 
rūbais apsirengusių ,,Hare 
Krišna" sektantų procesiją. 
Devyni vyrai, trys moterys ir du 
vaikučiai, skambindami lėkš
tu tėm, skambalėliais ir 
būgnais , giedodami ,,Hare 
Kr išna" maldą, iš Lenino 
prospekto atėjo j Gedimino 
aikštę. Iš minios išsiskirianti 
grupė atėjusi prie Tautinės 
Cerkvės Didžiojoje gatvėje, čia 
susirinkusiem dalino literatūrą 
apie „Hare Krišna" religinį 
sąjūdį. Netrukus atvykusi mili
cija paprašė, kad grupelė išsis-

TRUMPAI 
IS VISUR 

— VV'ashingtone Sočiai Securi-
ty administracija pranešė, jog 
kiekvienas darbininkas gali 
sužinoti savo pensijos dydį, jei 
jis to nori, jau dabar. Suinte
resuotieji gali skambinti šiuo 
telefonu 1-800-937-2000 ir 
prašyti formos, kurios numeris 
yra SSA—7004. Ją užpildžius ir 
išsiuntus, po kelių savaičių bus 
atsiųstos prašomos informacijos. 

— Sudane, Chartoumo pro
vincijoje, maždaug 1.5 mil. 
žmonių liko be namų, kai audra 
ir didelis potvynis nusiaubė tą 
sritį. Sostinė neturi elektros. 
Taip pat nėra geriamo van
dens. 

— Prancūzyoje Paryžiaus 
dienraščio „Le Figaro" prane
šimu tarptautinėje žemės ūkio 
konferencijoje, kurioje buvo 
svarstomos pasaulinės žemės 
ūkio produktų rinkos pro
blemos, pranešimą padarė 
Dreyfuss bendrovės vedėjas 
Arūnas Paliulis. Laikraštis 
pažymėjo didelį susirinkusiųjų 
susidomėjimą Paliulio paskaita. 
Jam padėkojo Prancūzijos 
žemės ūkio ministeris, o JAV 
ambasadorius jį pasveikino. 

— Graikijos vyriausybė for
maliai pareikalavo, kad 
Amerika uždarytų savo karines 
bazes šių metų gale. Graikų 
ministeris pirm. Andreas 
Papandreou, socialistas, kurio 
rinkimai turi būti kitais metais, 
yra reikalingas kairiojo sparno 
balsų perrinkimui, o šie nenori 
Amerikos bazių Graikijoje. 

— Izraelio ir palestiniečių 
25 intelektualai pasirašė taikos 
susitarimą, ko per 40 metų 
negalėjo padaryti politikai. 
Susitarimas yra anglų, arabų ir 
hebrajų kalbose; juo raginama 
įkurti Palestinos valstybę Iz
raelio užimtose žemėse. Tuo 
norima padaryti įtakos politi
kams, kurie „maratoniškai kal
ba apie taiką, bet nieko ne
daro". 

— NVashingtone Illinois sena
torius Alan J. Dixon (D-IL) pasi
rašė kartu su kitais senatoriais 
po JAV Kongrese organizuo
jama rezoliucija, remiančia 
lietuvių pastangas atgauti Vil
niaus katedrą ir raginančia šį 
reikalą įrašyti į JAV diplomati
jos einamuosius reikalus. 

kirstytų ir nepažeidinėtų 
viešosios tvarkos. Užsienio 
spauda pažymi, kad dvidešimt 
šeši Hare Krišna nariai kreipėsi 
į Vilniaus miesto vykdomąjį 
komitetą su prašymu užregis
truoti jų religine bendruomene-

Seoul, Pietų Korėja. Norė
dami suaktualinti Pietinės ir 
Šiaurinės Korėjos sujungimo 
reikalą, tūkstančiai P. Korėjos 
studentų stengėsi žygiuoti į 
Panmunjom vietovę demilitari
zuotoje zonoje, kur buvo pasi
rašytos Korėjos karo paliaubos, 
tikėdamiesi ten susitikti su Š. 
Korėjos studentais. Nežiūrint 
to, kad rugpjūčio 15 studentai iš 
pradžių nemėtė akmenų ar 
bombų, policija vis dėlto sua
reštavo 2,000, daugelį jų iki 
kraujų apmušdami prieš vežant 
autobusais į nuovadą. Juos 
apklausinėjus, daugiau negu 
pusė buvo paleisti. Šis jėgos pa
rodymas atgrasino daugumą 
s tudentų nuo to l imesnių 
demonstracijų Seoulo gatvėse. 

Korėjiečiai norė tų vienos 
Korėjos 

Nors daugel is korėjiečių 
norėtų vėl bendrauti su savo 
šeimų nariais Š. Korėjoje ir vėl 
turėti vieną valstybę, dauguma 
abejoja, ar tai būtų įmanoma 
greitu laiku įvykdyti ir mano, 
kad studentai tur i naivų Š. 
Korėjos supratimą. 

Iešmantas perkeltas į 
Uchtos ligoninę 

Washingtonas. Lietuvių In
formacijos Centras rugpjūčio 12 
d. praneša, kad politinis kalinys 
Gintautas Iešmantas, sergantis 
džiova, buvo pervežtas į ligoninę 
viename Komi autonominės res
publikos mieste. Ten jis atlieka 
5 metų vidinės t remt ies 
bausmę. 

Liepos 17 d., vienam pažįsta
mam Lietuvoje parašytame laiš
ke jis rašo, kad jaučiasi visai 
sveikas, tad „Suprantama, rent
genas meluoja". Ligos tyrimai 
prasidėsią liepos 18 d., ir tuomet 
visa paaiškėsią. Rašo, kad ten 
buvo atvežtas liepos 14 d. ir kad 
„dabar giedrėja nuotaika. Yra 
kur pasivaikščioti, išleidžia į 
gyvenvietę su reikalais. ... bus 
visiškai neblogai. Palatoje kol 
kas — vienas". 

Po kelių dienų Iešmantas 
kuriam laikui buvo perkeltas į 
bendrą palatą su paskutinės 
stadijos džiovininkais. Tačiau, 
jam dėl to pareiškus nepasiten
kinimą, jis buvo atskirtas nuo 
kitų ligonių. 

Iešmanto adresas ligoninėje: 
Komi ASSR, Uchta Chudoyak, 
Gorodskaya bolnitsa, 
Tuberkulioznaya otdeleniya, 
1-12 

Londone pradės 
„nacių" teismus 

London. „Daily Maii" laik
raštis praneša, kad Britanijoje 
bus pradėtos investigacijos ta
riamų karo nusikaltėlių, apsi
gyvenusių Anglijoje po II Pasau
linio karo. Tam tikslui yra stei
giamas specialus kadras į pen
siją pasitraukusių policininkų. 

Investigacijoms vadovaus bu
vęs viešosios prokuratūros 
vedėjas Sir Thomas Hethering-
ton, kuris policininkų kadrui 
paduosiąs įtariamųjų pavardes. 
Jis iš Maskvos yra gavęs są
rašą 110 pavardžių sovietų val
domuose kraštuose buvusių 
vidurinio rango vokiečių SS 
dal inių k a r i n i n k ų . Ki tur 
pranešama, kad sovietai leisią 
saviems piliečiams vykti į Lon
doną liudyti Britanijoje vyks
tančiuose teismuose. 

Nežiūrint to, nemaža korė
jiečių mano, jog P. Korėjos 
valdžia per mažai stengiasi 
vystyti ryšius su Š. Korėja. Tik 
dėl visuomenės spaudimo, prez. 
Roh Tae Wu ir pasiūlė porą 
galimų ryšių su Šiaure, k.t. as
meninė prekyba bei mainai tarp 
Šiaurės ir Pietų Korėjos. 

Rugpjūčio 15 d., prakalboje 
minint 43-sias metines Korėjos 
išsilaisvinimo iš japonų kolo-
nialinės valdžios, prez. Roh 
pasiūlė susitikti su š. Korėjos 
vadu Kim II Sung. Nors tokį su
sitikimą siūlė ne vienas Korė
jos prezidentas, šis pasiūlymas 
padarytas vos savaitę prieš 
abiejų vasltybių vyriausybių 
pasitarimą, ko nėra buvę jau 
trejus metus. 

Prez. Roh perspėjo studentus, 
jog valdžia griežtai tvarky
sis su protestais, kurie su
gadintų nuotaikas prieš pat 
Olimpines žaidynes, tuo sugė
dindami P. Korėją viso pasaulio 
akyse. 

Policija t r amdo 
demonstrantus 

Pirmadienį dešimtys tūkstan
čių policijos bei detektyvų 
saugojo požeminių traukinių 
stotis, sankryžas bei univer
sitetų rajonus, sulaikydami vi
sus, atrodančius kaip studentai 
i r tikrindami dokumentus, 
krepšius ir suvarydami įtarti
nuosius į laukiančius 
autobusus. 

Yonsei universitete, kur keli 
tūkstančiai studentų susirinko 
demonstracijoms, policija kan
t r ia i laukė, kol studentai , 
susirišę virvėmis, lydimi korė-
jietiškų kimbolų bei būgnų, 
nešini vėliavom bei transpa-
rentais, šokdami išėjo iš uni
versiteto rajono į gatvę. Tada į 
juos paleido daugybę ašarinių 
dujų bombų, nuo kurių studen
tai pradėjo bėgti. Policija juos 
vytis, ir, ką pagavo, tuos žiau
riai apmušė ir laukiančiais au
tobusais išsivežė į nuovadą. 

Studentai dar du kar tus 
bandė išeiti iš universiteto ra
jono, bet abu kartus policija juos 
ašarinėmis dujomis suvarė 
atgal, ir net atsivijo į uni
versiteto rajoną pro vartus, kas 
tramdant studentų demonstra
cijas j, paprastai nedaroma. 
Trečią kartą studentai sugrįžo, 
ginkluoti akmenimis, ir juos dvi 
valandas mėtė, ir tada staiga 
sustojo. Tuomet, lyg niekur 
nieko, ir policija ir studentai 
kar tu rankiojo nuo gatvės 
akmenis. 

Visą pirmadienį mažesni 
būreliai studentų — tarp 50 ir 
300 — keliose Seoulo vietose vis 
pasirodydavo, dalindami atsi
šaukimus, atsiguldami pakelė
se. Kur tik jie pasirodė, polici
jos riaušių kadrai juos tuoj 
išsklaidė arba areštavo. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 17 d.: Šv. Jacin
tas. Filipė, Saulenis, Sigitas, 
Mažvilė, Laisvydas. 

Rugpjūčio 18 d.: Sv. Agapi-
tas, Šv. Elena, Alė, Gendvilė, 
Ilona, Mantautas. 

ORAS 

Saulė teka 5:59, leidžiasi 
7:49. 

Temperatūra trečiadienį 100 
laipsnių. 
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SVEIKINAM SESES IR 
BROLIUS, SUSKRIDUSIUS 
Į LSS VII TĄJĄ TAUTINĘ 

STOVYKLĄ! 

P R A S M I N G A S S U K A K T I S Š V E N Č I A N T 

Prieš šešias dešimtis metų, 
drauge su iš vergijos atgimusia 
Lietuva, kai buvome , Jauni, jė
gų pilni", pušims panemunėj 
linguojant vasaros vėjuje. 1928 
metais r inkomės Pirmoje Tau
tinėje stovykloje. Laužams lieps
nojant, širdims džiugiai pla
kant, savo brangiai Tėvynei ir 
mylimai Sąjungai galėjome 
poeto Miškinio žodžiais sušukti: 

Tave papuošt žadėjom, kaip savo 
tikrą seserį, 

Esi pačioj jaunystėj ir pačiame 
pavasary! 

1938-ųjų metų vasarą, ka i II-
oji Tautinė stovykla „sušaukė 
visus. Panemunės šilas priglau
dė svečius", vėliavoms plazdant 
ir senajam Nemunui vel t ekan t 
pro šalį, sunku buvo patikėti , 
kad už dvejų metų, pačiame va
saros gražume Lietuvos kel iais 
dundės Sovietų tankai. . . 

Pasaul iniam karu i praūžus, 
III Tautinės stovyklos palapines 
statėme jau svetur: Bavarijos 
Alpių papėdėje ir Timmendorfe 
prie Baltijos — Vokietijoje. Ne
trukus po to l ikimas mus jau 
nešė į tolimus užjūrio kraš tus : 
IV T a u t . s t o v y k l a m ū s ų 
skautiškąją šeimą sukvietė j au 
„už jūrų manų, už vandenėlių". 
Šiapus vandenėlių renkamės ir 
į VII Taut inę stovyklą. 

Turime daug ką atšvęsti: 70 
metų nuo L ie tuvos nep r i 
klausomybės atstatymo, t iek 
pat metų nuo liet. skautų {kū
rimo, 65 m. nuo pirmojo ,,Skau
tų Aido" numerio, 125-eri nuo 
tautos atgimimo dainiaus Mai
ronio gimimo. 

Sveikindamas visus suskridu-
sius nuoširdžiai linkiu, kad šių 
prasmingų įvykių sukaktuvės 
netaptų vien pavi ršu t in išku 
paminėj imu ar nos ta lg i šku 
žvilgsniu į praeitį . Lietuvos 
himno žodžiai ragina iš praei
ties semtis stiprybės, o pasi
semtoji stiprybė mums tur i pa
dėti nūnai — šiandien, kad 

Stovyklą žadina pirmieji ryto saulės spinduliai. Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

vėl plevėsuot galės! 
Svetimuose keliuos nepakly-

dus, laisvės žiburį nešina širdy, 
žemėj ne savoj trečia ka r t a jau 
laužus kuria, jungiama nenu
trūkstančia genties gija. Esame 
ta i mes. Savo šventėj didžioj ir 
kasdieniniame darbe nuosekliai 
ir tyliai tiesiam mes rytojui 
kelią DIEVUI - TĖVYNEI -
ARTIMUI idėjos rėmuose, kad 
augt galėtume geresniais žmo
nėmis, kad ateitį gražesnę savo 
darbu užtikrinti galėtume. 

Aukšta i tekyla sukaktuvinio 
l ie tuviškos skautybės laužo 
l iepsnos ir plačiai tebars to 
žiežirbas tėvynės meilės ir pasi
šventimo josios laisvės atga-

v.s. fil. Petras Molis 

skau t i ška i darbinga dabar t imi 
k u r t u m e gražesnę ir šviesesnę 
a te i t į . 

Teguf Septintosios Taut inės 
stovyklos dainų a ida i , draugiš
k a i spaudžiamos rankos , bran
g ū s l ietuviški veidai ir iš naujo 
padangėn kylant i laužų ugnis 
suši ldo mūsų vyresniuosius , 
uždega jaunuos ius , suvienija 
v i sus ir visas didžiajam darbui, 
poeto Maironio t a i p surimuo
t a m : 
Ant išvyniotos vėliavos 
Kilniai įrašę: už tėvynę! 
Rankas sau draugiškai supynę, 
Pirmyn, Jaunime Lietuvos! 
Pirmyn aukštai tarnaut idėjai, 
Šviesesnės ateities kūrėjai' »iti _ 

Budėkime! . Y i m u i> kad sustojus skautiškam 
rate t ikra i pajustume esą mes 
sesės broliai, nesutrukdomai 
einą vienu ir tuo pačiu keliu. 

SESE - BROLI, 
lietuviškoj skautybėje ištiki

mai BUDĖK! 
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 

LSS Vyriausia Skautininke 

v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė 

v . s . fil. P e t r a s Molis 
L S S T a r y b o s P irmin inkas 

7 0 M E T Ų 
S U K A K T Y J E 

Mieli sesės ir broliai plačia
j a m e pasaulyje ir VII Tautinėje 
stovykloje! 

Degant Lietuviškosios Skau-
tijos sukaktuvin į septintojo de
š imtmečio laužą, širdimi jun
g i a m ė s su Jumis — visais i r 
k i ekv ienu paskirai , k u r tik be
b ū t u m ė t ! Skambančių dainų 
a iduose girdėsi t sveikinimą 
J u m s ir pavergta i Tėvynei — 
Laisvės šauksmą ryžtą ištesėti, 
kolei Gedimino k a l n e iškilusi 
t r i spalvė ir vėliava žalia laisvai 

L I E T U V I Š K A I 
S K A U T I Š K U K E L I U 

Lietuvių Skautų Brolijos va
dovybės ir savo vardu sveikinu 
brolius, seses ir svečius, at-

Jaunesn io jo s k a u t o įžod i duoda k l e v e l a n d i š k i s A . Tamašiūnas. 
N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

v.s. Ged. Deveikis 
vykusius iš visų pasaulio konti
nen tų į Septintąją Tau t inę 
s t o v y k l ą . Šia p r a s m i n g a 
septynių dešimtmečių proga, 
m i n i n t Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą ir lietuvių 
skautų įsteigimą, su dar dides
niu ryžtu tarnaukime tau ta i ir 
skautijai ir šias idėjas plėskime 
lietuviško jaunimo tarpe. 

Kviečiu visus smagiai sto
vyklaut i ir su t ikrai brolišku 
nuoširdumu priimti į savo tarpą 
užjūrių seses ir brolius. Skau-
tybė suteikia jaunuoliams neiš
dildomų akimirkų, kurios l ieka 
gražiais prisiminimais visam 
gyvenimui. Mūsų lietuviška 
kilmė dabar suveda į bendra -
taučių būrį: naudokimės šia pro-

VII TAUTINĖ STOVYKLA 
LIETUVA >> 

7 JI TAUTINE STOVYKLA*USA 
JAV-ėse, Ohio valstijoje, Ken-

singtone esančioje Seven 
Rangės Scout Reserva t ion 
stovyklavietėje j au plevėsuoja 
VH-sios LSS Tautinės stovyklos 
vėliavos, skamba Lietuvos him
nas ir Vll-sios TS daina „Mano 
Lietuva" (sukurta v.s. Nijolės 
Užubalienės, muz. Viltenio). 

Stovykla „Lietuva", vado
vaujama LSS Tarybos pirm. v.s. 
fil. P e t r o Molio, prasidėjo 
sekmadienį, rugpjūčio 14 d. ir 
tęsis iki trečiadienio, rugpjūčio 
24 d. Didžiosios stovyklos iškil
mės v y k s s a v a i t g a l i o — 
rugpjūčio 20-21 dienomis. 

Stovyklą „Lietuvą" sudaro 

v.s. fil. Danutė Eidukienė 

L I E T U V O S L A I S V E I 

Mielos sesės ir broliai, 

trys atskiros stovyklos — LS 
Brolijos „Kunigaikščių Šalis", 
vadovaujama LSB Vyriausio 
skautininko v.s. fil. Gedimino 
Deveikio; LS Seserijos — „Mano 
Lietuva", vadovaujama LSS 
Vyriausios Skaut in inkės v.s. 
t.n. Stefos Gedgaudienės ir Aka
deminio skautų sąjūdžio — 
„Laisvė", vadovaujama ASS va-
dijos pirmininkės v.s. fil. Da
nutės Eidukienės. Kiekviena 
stovykla dar suskirs tyta į at
skiras šakų pastovykles. Kiek
viena pastovyklė t u r i savo 
atskirą vadovybę ir užsiėmimų 
programą, sukoordinuotą su 
savos stovyklos programa ir 
bendra pagrindine stovyklos 
programa. Daug darbo ir pa
stangų pareikalavo šios dau
gialypės programos apipavidali
nimas ir sukoordinavimas. Pa
garbos verti visi vadovai ir va
dovės įsipareigoję atskomingam 
savanor i škam vadovav imo , 
p rog ramų r u o š i m o i r t ų 
programų koordinavimo darbui. 
Esame t i k r i , k a d jų i lgų 
valandų ir nuoširdžių pastangų 
darbas bus a p v a i n i k u o t a s 
vispusiška sėkme. 

Stovyklon suskrido broliai ir 
sesės iš JAV-ių, K a n a d o s , 
Australijos, Pietų Amerikos, 
Anglijos ir Vokietijos. Bendras 
stovyklautojų skaičius siekia ar
t i 750 įvairaus amžiaus skautų 
ir skaučių. Pirmą kar tą Tauti
nėje stovykloje įsteigta ir šeimų 
su mažamečia is v a i k u č i a i s 
pastovyklė. 

Stovyklautojams l inkima vė
saus oro. giedrios nuotaikos, 
smagaus skautiško darbo ir 
skautiškos dvasios atnaujinimo. 
Sukaktuviniam laužui lieps
nojant, supintų rankų rate , Švenčiant L ie tuv i škos ios 

Skautijos septyniasdešimt metų P a J" s t i nemarų skautybės i r 
sukaktį su pagarba minime lietuvybės ryšį. jungiant į visus 
skautybės Lietuvoje pirmūnus v i e non šeimon, vienon tauton. 
ir buvusius bei esamus vadovus. 

Sveikiname šaunųjį skautišką 
jaunimą ir t ikimės jo susilauk
siant Akademinio Skautų Sąjū
džio gretose. Lai bendros pa
stangos ir ryžtas dirbti Dievo, 
Tėvynės ir Artimo labui atneša 
Lietuvai laisvės dienas. 

Ad Meliorem! 
v.s. fil. Danutė Eidukienė 
ASS Vadijos Pirmininkė 

ga Tautinėje stovykloje puo
selėti lietuviškas ir skautiškas 
tradicijas; sukurkime tokią nuo
taiką, kad po penkerių metų ir 
vėl būtų malonu suvažiuoti į ju
biliejinę stovyklą. 

Brolijos vadovybė tiki, kad — 
visiems darniai talkinant — 
Septintoji Taut inė bus tikrai 
sėkminga ir paliks dalyviams 
gražiausius įspūdžius. Tegul 
lietuviška kalba, tradicijos ir 
dainos lydi mus lietuviškai 
skautišku keliu! 

Budėkime! 
v.s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias 
, Skautininkas 

Sukaktuvinio laužo dvasios 
kibirkštėlę i š saugoki t savo 
širdyse, kad rudenį, grįžę į savo 
vienetus, skautybės entuziazmu 
uždegtumėt visus brolius ir 
a f l A M 

Lankymasis VH-je tautinėje 
stovykloje 

Lietuviškos Skautijos bičiuliai 
ir svečiai kviečiami rugpjūčio 20 
ir 21 d. apsilankyti LSS VH-je 
Tautinėje stovykloje ir daly
vauti įvairiose tomis dienomis 
vyksiančiose iškilmėse. Sto
vykla vyksta Kensington, Ohio, 
amerikiečių skautų stovyklavie
tėje Seven Rangės Scout Re
servation. Atvykus, prašoma 
stovyklos informacijos skyriuje 
susipažinti su stovyklos tvarka, 
taisyklėmis ir kt. 

Pranešama, kad stovykloje ne
bus galima statyti „campers" ir 
„trailers". Netoli stovyklos — 
30-45 min. atstume yra patogių 
viešbučių apsistojimui. Svečiai 
su palapinėmis galės jas pasista
tyti jiems nurodytoje vietoje. 
Visi svečiai turės užsiregistruo
ti ir laikytis stovyklos taisyklių. 
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Laisvės kovų draugai — 

UKRAINIEČIAI 
Džiaugiamės patriotiniais žy

giais bei laisvės proveržiais Lie
tuvoje. Stipriau vienybėje, norė
dami jiems talkinti išeivijoje, 
mes jaučiame gyvą reikalą 
palaikyti draugiškus ryšius su 
tautomis, kurios jungiasi į bend
ras pastangas išlaisvinti mūsų 
vienodai pavergtas tėvynes. 

Ukrainiečiai ištisais šimt
mečiais buvo mums draugingi, 
juo labiau mus suartino dabar 
bendroji vergijos nelaimė. 0 
ukrainiečiai yra didžiausia iš 
Maskvos užgrobtų ir savo 
Sąjungon įjungtų tautų. Jie 
stiprūs ir išeivijoje. Jų akcija 
verta didelio dėmesio, juo la
biau, kad jie patys maloniai nori 
jungtis su lietuviais, norėdami 
nusikratyti okupanto. Ukrai
noje, kaip ir Lietuvoje, vyksta 
milžiniški mitingai, kur vyrauja 
laisvės šauksmai. Jų laikraščiai 
Amerikoje išspausdino nuotrau
kas didžiulio mitingo Lvove, kur 
dalyvavo apie 50,000 laisvės iš
siilgusių ukrainiečių^ Tų ma
sinių susibūrimų vaizduose 
matyti daug jaunų veidų. Ilga
metė sovietinė propaganda 
neužgesino jų širdyse laisvos 
Ukrainos meilės ir ilgesio. 

Lvove mitingai įvyko trimis 
atvejais. Birželio 16 d. vyko 
Ivan Franko parke, kur susi
rinko 50,000 žmonių protestuo
dami prieš nevykusį parinkimą 
delegatų į partijos konferenciją. 
Antras mitingas įvyko birželio 
21 d. Okupanto pareigūnai 
skleidė atsišaukimus, skatin
dami nedalyvauti tame mitinge, 
tačiau jis vis tiek įvyko, su
traukdamas vėl 50,000 žmonių. 
Kai vienas pareigūnas pradėjo 
kalbėt i rusiškai , pasigirdo 
šauksmai „gėda". Sovietiniai 
biurokratai bandė su garsintu
vais kliudyti mitingą, o minia, 
primindama jiems perestroiką, 
šaukė Gorbačiov. Minia nebuvo 
klusni okupacinių pareigūnų 
raminimams ir tai vienas, tai 
kitas, prišokę prie mikrofono, 
skundėsi sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis ir reiškė kitus nepasi
tenkinimus okupantų įvesta 
tvarka. Okupantų pareigūnai 
ragino skirstytis, bet ukrainie
čiai nepalaužiami nešė plaka
tus, reikalaudami savos kalbos 
teisių, laisvės uždarytajai ka
tal ikų Bažnyčiai ir laisvų 
rinkimų delegatų į Maskvoje 
šaukiamą konferenciją. Mitinge 
dalyvavo ir Mykolą Muratov, 
ukrainiečių Helsinkio grupės 
narys. Jis net spaudoje reiškė 
protestą prieš neleistiną ukrai
niečių demonstracijų varžymą. 
Ukrainos laikraščiai paminėjo 
tuos mitingus. Labai iškalbin
gai apie ukrainiečių laisvės il
gesius kalba tų mitingų ryškios 
nuotraukos JAV ukrainiečių 
laikrašty „Ukrainian Weekly". 

Lvove liepos 7 d. įvyko ir tre
čias ukrainiečių mitingas, besi
stengiant sulaukti daugiau lais
vės ir demokratijos tos pere-
stroikos laikotarpyje, tačiau 
apie Šį mitingą dar tuo tarpu 
JAV ukrainiečių spauda dau
giau žinių neturėjo. 

MES NORIME ĮVYKDYTI SEIMO 
SKIRTUS UŽDAVINIUS 

Pokalbis su naujuoju PLB pirmininku dr. Vytautu Bieliausku 

* 

pradėjo leisti neoficialų pogrin
džio laikraštį „Ukrainskyi Vis-
nyk". Broliai Horyn taipgi buvę 
politiniai kaliniai, yra sudarę 
keletą neoficialių patriotinių 
grupių Ukrainoje. 

Ukrainiečių energinga veikė
ja, du kartu kalinta okupantų 
kalėjimuose, Oksana Jakivna 
Meško gavo leidimą iš Kievo 
atvykti pas gimines į JAV. Ji 
aplankys ir draugus ukrainie
čius, Helsinkio grupės narius. 
Deja, jos aktyvumas jau bus ri
botas, nes ji yra sulaukusi 83 m. 
amžiaus. Oksana Jakivna 
Meško buvo ne tik viena iš stei
gėjų ukrainiečių Helsinkio gru
pės, bet vėliau ir tos grupės va
dovė. J i turėjo nemaža rūpesčio 
ir gindama savo sūnų politinį 
kalinį., 

Ukrainiečių veikėjas Mykolą 
Rudenko su žmona Raiša atvy
kęs į Buffalo, N.Y. Čia suor
ganizavo sąjūdį Ukrainiečiai už 
žmogaus teises Ukrainoje. Jis 
gerai pažįsta Sovietų gyvenimą, 
skelbia apie nusivylimą 
marksizmu ir komunizmu So
vietų Sąjungoje ir skatina uk
rainiečių sambūrius laisvame 
pasaulyje reikalauti demokra
tijos ir laisvo apsisprendimo tei
sės pačioje Ukrainoje. 

Laisvajame pasaulyje dabar 
ukrainiečiai labai iškilmingai 
mini Ukrainos krikšto 1000 
metų sukaktį. Pačioje Ukrainoje 
Unitų katalikų Bažnyčia komu
nistų uždaryta. Ten daug kur 
tas jubiliejus švenčiamas slap
tai, tačiau laisvame pasaulyje 
ukrainiečiai katalikai ir stačia
tikiai ekumeninėje dvasioje 
daug kur tą jubiliejų iškilmin
gai švenčia drauge. Pittsburge 
liepos 24 d. 17 ukrainiečių ka
talikų ir stačiatikių parapijų 
jubiliejų atšventė drauge, daly
vaujant net ir episkopalų bei 
baptistų atstovams. Eitynėse į 
erdvų parką dalyvavo orkestras, 
buvo nešama daug vėliavų. 
Savo kalboje ukrainiečių stačia
tikių arkivyskupas Konstan
tinas pasisakė prieš tai, kad 
Sovietų Sąjungoje šis jubiliejus 
minimas tik kaip išskirtina 
rusų stačiatikių iškilmė. Ka
talikų vyskupas Robert Moskal 
išreiškė reikalą atnaujinti savo 
tikėjimą, drauge apgailestau
jant, kad už geležinės uždangos 
ukrainiečių unitų katalikų Baž
nyčia yra uždaryta. 

Paskutiniame Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seime To
ronte, Kanadoje, išrinkta nau
ja valdyba. Savo tarpe pirmi
ninku išsirinko Cincinnati, 
Ohio, gyvenantį prof. dr. Vytau
tą Juozą Bieliauską. Jam 
duodame keletą klausimų ir 
supažindiname su jo gyvenimo 
dalimi. 

Vytautas J. Bieliauskas gimė 
1920 m. lapkričio 1 d. Plačkojų 
km., Višakio Rūdos vlsč., Mari
jampolės apskr Tėvą tarny-
biškai perkėlus Liudvinavo miš-
kininkystėn, jis užaugo ir su
augo su šiuo miesteliu ir 
apylinke. 

Mokėsi Marijampolės Rygiš
kio Jono gimnazijoje, Vilkaviš
kio kunigų seminarijoje, o 
1940-1943 m. Tiubingeno uni
versitete, kur gavo psichologijos 
daktaratą. 1944-48 m. dirbo 
asistentu pas prof. Loesch Miun
cheno psichologijos fakultete 
prie universiteto. 1949 m. iš
vyko į JAV ir kurį laiką dėstė 
psichologiją King's College 
Wilkes Barre, Pa., o nuo 1950 
buvo klinikinės ir pritaikomo
sios psichologijos profesorius 
Richmonde, VA. 1958 m. buvo 
pakviestas profesorium ir psi
chologijos departamento vedėju 
į Xavier universitetą Cincinna
ti, kur išbuvo iki pensijos. 
Dabar liko tik patarėju ir dirba 
tris dienas savaitėje. 

Visuomeninėje veikloje dirbo 
ateitininkuose Lietuvoje. Gy
vendamas Miunchene įsteigė ir 
kurį laiką pirmininkavo Bava
rijos lietuvių studentų sąjungai. 
Norėdamas informuoti Miun
cheno ir apylinkių lietuvius, 
įsteigė 1944 m. „Aidus", ku
riuos redagavo iki 1946 m., pas
kiau pakviesdamas K. Bradūną 
redaguoti, o pats likdamas tik 
leidėju. Vėliau „Aidai" išaugo 
į kultūros žurnalą. 1948-49 m. 
redagavo „Inn Ausland" vi
siems pabaltiečiams. Rašė ir 
rašo savo specialybės žurna
luose, yra išleidęs keletą knygų, 
taip pat bendradarbiauja ir 
lietuviškoje spaudoje. Jam ir 
pateikiame klausimus. 

— Jūs į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą atei-
nante kaip naujas žmogus. 
Ar Jūs ir valdyba turi ateities 
veiklos planus ir kokius? 

— Pirmiausia mes norime 
tęsti PLB valdybos darbą ir 

Okupantas gana kietas atžvil
giu tų perestroikos dvasioje 
kilusių laisvės proveržių. Lvove 
pradėtos bylos prieš ukrai
niečius, kurie suorganizavo 
sąjūdį „Demokratija paremti 
prestroiką". Laikraštis „Vilna 
Ukraina" („Laisvoji Ukraina") 
pranešė, kad prokuroro įstai
ga informavo apie gausius 
laiškus, reikalaujančius im
tis priemonių „kad būtų užbai
ga su tais ekstremistais". Pa
skelbta, kad tai daugiau liečia 
Vjačeslavą Chornovil, brolius 
Michail, Bohdan Horyn ir kitus. 
Kaip žinome, Chornovil yra 
buvęs politinis kalinys, kuris 

Išeivijoje ukrainiečių politinis 
ir kultūrinis veikimas yra 
gyvas.. Ukrainiečiai birželio 30 
d. Edmontone turėjo savo tauti
nių šokių šventę. Suplaukė ten 
daugiau kaip 9000 žmonių, ku
rie džiaugėsi pasirodymu 2,800 
šokėjų. Parodyti įvairių Ukrai
nos dalių tautiniai šokiai. Uk
rainiečių laikraštis „Ukrainian 
Weekly" įsidėjo net du 
puslapius nuotraukų, rodančių, 
kaip plačiai ir iškilmingai pami
nėtas Ukrainos krikščionybės 
1000 m. jubiliejus Romoje, kur 
buvo iš įvairių kraštų suplaukę 
7000 ukrainiečių. 

JAV-se ukrainiečiai labai 
susirūpinę savo jaunimo tauti
niu auklėjimu. Net 234—iems 
ukrainiečiams studentams, ei
nantiems mokslus JAV ir 
Kanadoje, išdalinta stipendijų 
112,550 dol. Tuo rūpinasi 
Ukrainian National Associa-
tion, daugiausia paremdama 
studijas su Ukraina ir ukrai
niečiais surištų dalykų. Ukrai
niečių laikraštis „Ukrainian 
Weekly" net išleido specialų 
savo numerį su visomis nuo
traukomis ir suglaustomis bio
grafinėmis žiniomis gavusiųjų 
stipendijas. 

Juoz. Pr. 

stengtis vykdyti ar įvykdyti 
seimo skirtus uždavinius, {do
mu pastebėti, kad, palyginus 
įvairių PLB seimų nutarimus, 
galima rasti juose regimas di
delis pasikartojimas. Yra nu
tarimų, kurie yra tie patys nuo 
pirmojo ligi šeštojo ir septinto
jo seime Ar tai yra stagnacija? 
Anaiptol ne! Yra nutarimų, 
kurių nebuvo galima įvykdyti 
ne dėl to, kad nebuvo tam 
dedama didesnių pastangų, bet 
dėl to, kad tie nutarimai liečia 
ateitį, kuri priklauso nuo 
daugelio faktorių. 

Pavyzdžiui, visuomet pasikar
tojantis nutarimas surištas su 
mūsų pastangomis iškovoti Lie
tuvai laisvę bus tol kartojamas, 
kol tai įvyks. Ir dėl to jis nėra 
kartojamas, bet atnaujinamas ir 
sustiprinamas kiekviename 
seime. Mes tikime, kad, laikui 
bėgant ir mūsų broliams ir se
sėms Lietuvoje ir mums čia dir
bant, mes vis daugiau ir tvir
čiau artėsime prie šio nutarimo 
kulminacijos — laisvos Lietuvos 
ryto. 

Žinoma, nauji žmonės taip pat 
naujų idėjų turime. Mūsų 
valdyba savo sudėtimi pabrėžia 
lietuvių išeivijos tarptautinius 
bruožus. Mes atstovaujame 
visai Lietuvos išeivijai ir mes 
dirbsime su visomis bendruome
nėmis, išsibarsčiusiomis visuose 
laisvojo pasaulio kontinentuose. 
Vienas iš mūsų pagrindinių 
motto yra komunikacija. Mes 
stengsimės išplėsti ir sustiprinti 
ryšį su visų kraštų valdybomis. 
Ten, kur reikės mūsų pagalbos, 
stengsimės ją duoti, ten, kur 
mes galėsime gauti pagalbos i š 
vietinių ryšių ir talentų, jais 
naudosimės. Mes dirbsime su 
kiekviena organizacija ir su 
kiekvienu individu, kuri ar ku
ris dirba Lietuvos labui. Mūsų 
tikslas yra stiprinti lietuvybę 
išeivijoj' dėti pastangas išlai
kyti sa J kalbą ir savo kultūrą 
ir stiprinti ryšius su laisvės sie
kiančiais broliais ir sesėmis 
mūsų tėvynėje. 

Tai bendros mintys ir tikslai, 
kuriuos mes smulkiau su
formuosime mūsų valdybos 
pirmajame susirinkime rug
pjūčio 27-28 dienomis Chicagoje. 

— Kaip valdyba pasiskirs
tė pareigomis, kokiems pos
tams ir ką dar manote koop
tuoti? 

— Pirmininkas būsiu aš pats 
ir taip pat švietimo vadovas, 
vicepirmininkai — Eugenijus 
Čuplinskas pirmasis vicepirmi
ninkas finansų reikalams, dr. 
Vytautas Dambrava — visuo 
meniniams reikalams, Algi
mantas Gureckas — ryšiams su 
užsieniu, Algis Juzukonis — in
formacijai, Raimundas Kudukis 
— socialiniams, religiniams ir 
teisės reikalams, Irena Luko-
ševičiūtė — kultūros reikalams, 
Gabija Petrauskienė — ryšiams 
su kraštais ir lietuviška spauda, 
Alvydas Saplys — Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungos pirmi
ninkas, Horacijus Žibąs — iždi
ninkas. Kooptuoti I. Lukoševi-
čiūtė ir H. Žibąs. „Pasaulio 
l ietuvio", PLB leidžiamo 
žurnalo, redaktorius Bronius 
Nainys. 

— Jūsų valdyba plačiai 
geografiškai išsiskirsčiusi. 
Kaip manote daryti posė
džius — kai kada asmeniškai 
ar kai kada raštu? 

— Geografiškai mes esame 
gerokai išsiskirstę, bet tai yra 
gal mažesnė problema, negu 
atrodo. Turime 5 valdybos na
rius Kanadoje, 3 Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir 1 Vene-
cueloje. Naudosimės telefonu, 
telefaksu, kompiuteriais ir ki
tomis moderniškos komunika
cijos priemonėmis. Savo būs
tinę turbūt perkelsime į To
rontą, ir daug sprendimų teks 
atlikti telefonu ir raštu. Bet 
mes rengiamės turėti valdybos 
susirinkimus, nes jie būtini. Kol 
kas jau esame paskyrę pirmą 
posėdį Chicagoje. Ateit ies 
veiklos gaires ten ir nustaty
sime. 

— Ar toliau remsite Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje ir 
stengsitės, kad jos mokinių 
tarpan patektų daugiau iš 
Pietų Amerikos? 

— Mes perimame buvusios 
valdybos mandatą Vasario 16 
gimnazijos atžvilgiu. Ją rem
sime, kiek galėsime ir finansiš
kai ir moraliai. Pietų Amerikos 
lietuviai nori savo jaunimą ten 
siųsti mokytis, ir mes tai 
būtinai paremsime. Aš esu 
pakeliui į Europą ir, ten bū
damas, dalyvausiu Europos 
Lietuvių studijų savaitėje, 
Europos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų susirinkime 

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas — naujas PLB pirmininkas 

ir lankysiu Vasario 16 gimna
ziją. 

— Kaip ž iūr i te į l i tuanstinį 
švietimą Amerikoje , Kana
doje ir k i tuose k raš tuose? 

— Li tuanis t in is švietimas 
Amerikoje, Kanadoje ir visuose 
kituose kraštuose yra labai 
svarbus dalykas. Tai pabrėžti 
švietimo reikalus perėmiau aš 
pats. Tam turiu kvalifikacijas ir 
noriu jas panaudoti. Be abejo, 
susidarysiu šiam tikslui komi
siją iš įvairių vietovių, iš kurių 
tikiuosi gauti talentingų ir pasi
aukojusių bendradarb ių . 
Konkretesnes detales dar su
formuluosime. 

— Ka ip m a n o t e p r a d ė t i 
reikštis v iešumoje lietuvių 
t a rpe ir ką l inkė tumėt išei
vijos l i e t u v i a m s v a l d y b o s 
vardu? 

— Mūsų valdyba yra nauja, 
bet joje ir du buvę valdybos na
riai. Taigi turėsime ir tęs
tinumą, kuris yra taip pat svar
bus. Visi valdybos nariai ir na
rės yra energingi, protingi ir 
veiklūs lietuviai. Mes visi steng
simės atiduoti PLB veiklai jėgas 
ir laiką. Iš lietuvių visuomenės 
mes lauksime moralinės ir ma
terialinės pagalbos ir tikimės, 
kad jos gausime. Gyvename la

bai dinamiškame laikotarpyje, 
daug kas keičiasi, daug kas 
juda. Ir Lietuvoje laisvės spin
duliai pradeda rodytis. Mes 
norime ne tik juos stebėti, bet 
ir padėti jiems plėstis ir didėti. 

Dėkojame naujajam Pirminin
kui už nuoširdžius žodžius ir 
stengimąsi jungti visas lietuviš
kas jėgas, kad išeivija būtų 
st ipri ; l ie tuviška ir gerai 
atstovautų savo pavergtai tau
tai, kad ten ir besirodą laisvės 
spinduliai pasireikštų laisve. 

A. D. 

BIBLIOTEKOS STATYBA 

Didžiosios bibliotekos Chica
goje statyba prasidės rudenį. 
Tada bus pamatųprakasimas. 
Tai pranešė planavimo komisio-
nierė EI. Hollander. 

12,000 BĖGIKŲ 

Iš 850 įvairių Chicagos firmų 
12,000 tarnautojų rugpjūčio 11 
d. turėjo 3V4 mylių bėgimo rung
tynes, kurios pradėtos Grant 
Parke. 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 

VINCAS ŠALČIŪNAS 
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Būtų neįmanoma smulkiai aprašyti įspūdžius, ku

riuos gauni aplankęs tris šių didžių rūmų aukštus. 
Jeigu Venecijos didikai ir pirkliai nepagailėjo puošti 
savo rūmus ir bažnyčias, ką bekalbėti apie sales ir pa
talpas, iš kurių sklido visa respublikos-imperijos 
valdžios galybė! Ir tikrai, kiek čia meistrų dėjo raštuo
tas grindis, darė puošnius baldus, kalė sienas brangiu 
raudonu medžiu? Kiek garsių dailininkų piešė pa
veikslus sienose bei lubose ir auksavo jų rėmus bei 
puošnius barokinius karnizus? Kiek žymių skulptorių 
kalė skulptūras bei bareljefus ir jais puošė šiuos rūmus, 
kur tik vietos rado? 

Visi jie sukūrė šitą pasakišką ištaigingumą ir puoš
numą, į kuriuos bežiūrint milijonams lankytojų net 
galvos svaigsta! Ypatingai žavios yra Senato, Vyr. 
teismo, Balsavimo ir Didžiosios tarybos salės. Pasta
roji yra milžiniško didumo (177 pėdų ilgio, 82 pločio 
ir 50 aukščio!), kurios visos sienos ir lubos padengtos 
paveikslais ir paauksuotais rėmais ir karnizais. 

Bet ne viskas čia auksu žėri. Rūmų viršuj po švi
niniu stogu įrengtos tvirtos kalėjimo celės, iš kurių iš
trūkti niekam nepavykdavę, išskyrus tik vieną — pa
garsėjusį avantiūristą G. Casanovą. Tuoj po to valdžia 
pastatė kitą, saugesnį kalėjimą kitapus kanalo ir abu 
pastatus sujungė uždengtu tiltu su angomis šonuose. 
Šiuo tiltu buvo vedami kaliniai tardymui, o nuteistieji 
— egzekucijai. Pro tilto angas pamatę laisvę ir savo 
likimą žinodami, kaliniai tik atsidusdavę. Dėl to jis 

pramintas Atodūsių tiltu, o turistai nepalieka Vene
cijos jo nepamatę. Buvom nuvesti ir į rūsiuose esančius 
niūrius karcerius, kuriuose buvo laikomi Venecijos 
valdovams sunkiau nusikaltusieji. 

Mieste pasidairius 

Dar aplankėm pagarsėjusio Nurano stiklo dirbinių 
fabriko skyrių ir parduotuvę. Meistrai pademonstra
vo, kaip jie per pora minučių išpučia stiklines vazas, 
papuošalus ir suvenyrus. Krautuvėje buvo daugybė 
pasakiškų dirbinių, kuriuos buvo galima įsigyti. Po to 
mudu su Onute pasinešėm patys kai ką pamatyti. 

Pavandeniu eidami, peržengėm kelis kanalus, per 
kuriuos permesti simpatiški mūriniai tiltukai su 
aukštyn išlenktom nugarom, kad po jais gondolos 
galėtų pralįsti. Vieni kanalai siauri, su tiesiai į vandenį 
sumerktom namų sienom, kiti tarp sienų ir vandens 
dar turi taką. Aikštė, kuria einame, iš vienos pusės 
atsiremia į senoviškus namus, o iš kitos į platų kanalą. 
Joje pristatyta visokiausių kioskų, kurių agentai už 
rankovės tempia ką nors pirkti. Tik restorano agen-
t i" tempti nereikėjo, nes mudu buvom išalkę. Pavalgė 
priėjom kitą kanalą. Čia jau nebuvo nei kioskų, nei 
turistų, tai ir namai menkesni, net apšepę. Prie to ka 
nalo esantis ortodoksų bažnyčios bokštas jau gerokai 
pasviręs, lyg ruoštųsi atsigulti. Kada nors ir atsiguls! 

Priėję stambų Rio de Galeazze kanalą, pasukam 
Arsenalo link. Kairiam krante stovi eile senų, apiru
sių namų prie pat vandens. Išdžiaustyti skalbiniai ant 
ištemptų virvių, TV antenų miškas ant stogų ir byran
tis tinkas nuo seniai dažytų sienų sudaro kontrastą 
tarp to, ką iki šiol matėm. 

Dešiniam kanalo krante jau ne siauras takas, bet 
naujai išgrįsta promenada. Už posūkio iškyla du mū
riniai bokštai, lyg du šio kanalo sargai. Tai Arsenalas, 
Venecijos jūrinės galybės šaltinis nuo 1104 metų. Čia 
buvo statomi ir ginkluojami karo laivai, užvaldę pusę 

Viduržemio jūros ir gabenę karo grobį imperijos 
valdovams. Priėjo vartų išstatyti keturi marmuriniai 
liūtai ir daugelis įvairių statulų nėra vietinių 
skulptorių darbai, o parsigabenti iš nugalėtų kraštų. 
Tik sparnuotasis liūtas, Venecijos simbolis, yra aukš
tai užkeltas virš Arsenalo vartų. 

Dabar pasukam į vakarus. Sv. Morkaus aikštės 
link. Siauruose kanaluose ilsis spalvingos valtys ir 
motorlaiviai, vienintelės priemonės reikmenims atsi
gabenti. Tarp aukštų namų gatvelės tokios siauros, kad 
du storuliai vos prasilenktų. Nuo vieno namo iki kito 
ištemptos virvelės, ant kurių plevėsuoja margaspalviai 
skalbiniai. Daug kur palangių dėžėse žydi gėlės, o aikš
telėse mažos parduotuvės pilnos žmonių, turbūt turis
tų. Silpnai atrodantis tiltukas jungia kanalo krantus, 
o ant jo koks šimtas turistų klausosi savo gido aiški
nimų. Ar tiltelis išlaikys? Kas jiems rūpi! Tik skrybėlė
ti gondolieriai žemai laukia, kol ta grupė susės į jų 
gondolas. 

Gondolų iškyla 

Būtu nusikaltimas, jeigu Venecijoj nepaplaukiotum 
gondola. Ir mudu jau turim skubėti, nes esam užsirašę 
gondolų iškyloj dalyvauti. Sutartoj vietoj gondolos jau 
laukė. Jų šimtai, pririštų prie į kanalo dugną įkaltų 
stulpų, linguoja su kiekviena pasitaikiusia bangele, lyg 
sveikintų būsimus klientus. Kažkodėl jos juodai dažy
tos, tik pakraščiukai kiek pamarginti? Kiekvienos 
priekis užlenktas, lyg gulbės kaklas, o kitam gale yra 
stulpelis, į kurį vairuotojas iremia savo irklą (gondolos 
iriamos tik vienu irklu*. Susodina mus po šešis į 
gondolą: vienus ant suolų, kitus ant kėdžių. Vienoj gon
doloj dar yra akordeonistas ir dainininkas. Kai visa 
grupė susitvarkė, šešios gondolos pajudėjo, muzikantas 
užgrojo, solistas uždainavo nelabai apvaldytu balsu. Ir 
ta ip romantiškai nusiteikę, palengva iriamės, plojam 
už serenadas, grožimės krantuose stovinčiais rūmais. 

(Bus daugiau) 

, . 
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BOSTONO ŽINIOS 
RAŠYTOJAS 

ST. SANTVARAS 
SVEIKSTA 

Po dviejų sunkių operacijų ra
šytojas Stasys Santvaras jau 
atsigavo. Paskutinio nuodug
naus jo sveikatos patikrinimo 
metu gydytojai nustatė, kad jo 
liga yra pilnai įveikta. Naujas 
jo reguliarus sveikatom patikri
nimas įvyks po šešių mėnesių, 
kaip daroma su visų sveikatos 
patikrinimu. 

Pats rašytojas sakosi, kad 
jaučiasi gerai, kaip visuomet, 
yra pakilios ir optimistiškos 
nuotaikos, grįžta prie savo 
įprastų kūrybos darbų, išvyksta 
į Cape Codą atsikvėpti tyresniu 
oru, pasimatyti su draugais, 
pasimaudyti. Liepos 31 d. jis 
dalyvavo pasimatyme su 
garsiuoju Lietuvos krepšininku 
Arvydu Saboniu, kuriam susi
tikimą su Bostono ir apylinkės 
lietuviais suorganizavo So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
valdyba savo namo didžiojoje 
salėje. 

VISUOMET 
SUSIDOMĖJIMO CENTRE 

„Boston Herald" dien.aštis 
rugpjūčio 1 d. laidoje paskelbė 
žurnalisto Charles Pierce 
reportažą „Sabonis visuomet 
susidomėjimo centre". Jame 
aprašomas Bostono ir apylinkės 
lietuvių susitikimas su žy
miuoju Lietuvos krepšininku 
Arvydu Saboniu, grįžtančiu į 
Lietuvą po trijų mėnesių 
gydymosi šiame krašte. Tas 
susitikimas liepos 31d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos di
džiojoje salėje sutraukė ne tik 
daug lietuvių, bet taip pat 
amerikiečių spaudos korespon
dentus ir fotografus, kurie klau
sinėjo Arvydą Sabonį apie jo 
iškilimą krepšinio srityje, pa
siektus laimėjimus, susižeidimą 
ir gydymąsi šiame krašte, 
amerikiečių krepšininkų susi
domėjimą juo, pasiūlymus žaisti 
šiame krašte, galimybes žaisti 
Sovietų Sąjungos krepšinio 
komandoje šio rudens olimpia
doje ir t.t. 

Visais šiais klausimais ir ki
tais reikalais Arvydo Sabonio 
pateikta informacija paskelbta 
minėtame reportaže. Jame dar 
nurodyta, kad Lietuva yra du 
kartus laimėjusi Europos krep
šinio pirmenybes, o taip pat, kad 
dabartinėje Sovietų Sąjungos 
krepšinio komandoje keturi pa
grindiniai žaidėjai yra lietuviai: 
Sabonis, Marčiulionis, Chomi
čius ir Kurtinaitis. Šių metų 
pasaulinėje olimpiadoje Sovietų 
Sąjungos krepšinio komandoje 
tikrai žais minėtieji trys lie
tuviai, o jo dalyvavimas priklau
so nuo to, kaip toliau klostysis 
sužeistos kojos reikalai. 

Susitikime Arvydas Sabonis 
atsakinėjo ne tik į amerikiečių 
korespondentų iškeltus 
klausimus, bet pasisakė ir susi
rinkusių lietuvių rūpimais 
reikalais. Visiems jis padarė la
bai gerą įspūdį, kaip nuoširdus, 

kuklus, be žvaigždėms būdingo 
pasipūtimo. Jo atsakymai — 
trumpi, taiklūs, kartais per
sunkti humoru. Užklaustas, ko 
linki šio krašto lietuvių sporti
ninkams, jis atsakė vienu žo
džiu: „Pergalės". 

ANTROS PROGRAMOS 
NEBUS 

1987 m. gegužės 15 d. mirus 
Steponui Minkui, nutilo jo ves
toji lietuvių radijo programa. 
Vėliau norėta ją atgaivinti ar 
jos vietoje įsteigti kitą. Po il
gesnio aiškinimosi ir eilės pasi
tarimų bei posėdžių prieita prie 
išvados, kad neįmanoma, nes 
nėra nei reikalingų lėšų, nei 
žmonių, kurie sutiktų dirbti. 
Tuo būdu antrosios lietuvių 

radijo programos Bostono ir 
apylinkės lietuviams idėja 
laikoma palaidota. Tos idėjos 
įgyvendinimu daugiausia rūpi
nosi Česlovas Kiliulis, kuris 
rinko reikalingą medžiagą ir 
buvo sušaukęs tuo reikalu kele
tą pasitarimų. 

„LAISVĖS VARPAS" 

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

VLIKO SEIMAS 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto metinis seimas 
lapkričio 11-13 dienomis vyks 
Bostone. Vliko valdybai susita
rus su Bostono veikėjais, buvo 
sudarytas provizorinis seimui 
ruošti komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Algirdas Budreckis, o 
vicepirmininkės ir programos 
vedėjos pareigas eina Asta 
Karosienė. Netrukus komitetas 
bus išplėstas. 

Seimas vyks Quality Inn 
Downtown Bostone viešbutyje 
(buvusiame Hotel Bradford), 
275 Tremont Street, Bostone. 
Šis viešbutis yra vaidybos 
teatrų rajono vidury. Patartina 
Seimo dalyviams ir svečiams 
užsiregistruoti iki spalio 11d. 
Rezervacijas galima ir telefonu 
at l ikt i skambinant: (617) 
426-1400. » 

Seimo dalyviai rinksis jau 
penktadienio vakarą South Bos
tono Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpose; •lapkričio 11 d. įvyks 
susipažinimo vakaras. Vietos 
visuomenė kviečiama pabend
rauti ir susipažinti su Vliko 
veikėjais. Bus vaišes. Registra
cija lapkričio 12 d. vyks viešbu
tyje nuo 9 vai. ryto. Sesija pra
sidės 10 vai. ryto. Vakare So. 
Bostono Piliečių draugijos di
džiojoje auditorijoje įvyks 
banketas ir meninė programa. 

Sekmadienį, lapkričio 13 d. po 
pamaldų Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje įvyks seimo oficialus 
uždarymas Quality Inn Down-
town viešbutyje. Smulkesnės 
detalės bus vėliau paskelbtos 
lietuvių spaudoje. 

Įsidėmėtina, kad Vliko seimas 
Bostone vyko 1974 m. gruodžio 
7-8 d., kai Simas Kudirka buvo 
tik ką atvykęs į Ameriką. 

Naujai pastatytas kryžius prie Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios Marquette 
parke dail. Jurgio Daugvilos medžio darbo kūrinys. 

Nuotr. Vyt. Kasniūno 

ŠILUVOS ATLAIDAI 
PUTNAME 

Rugsėjo 11d. Nekaltai Pradė
tosios Mergelės Marijos seserys 
rengia iškilmingą paminėjimą 
garsiųjų Šiluvos atlaidų, į 
kuriuos Liettrvoj susirenka 
tūkstančiai maldininkų ne tik 
iš Lietuvos, bet ir'iš kaimyninių 
kra-štų':' 'La tv i jos , Gudijos, 
Ukrainos ir iš kitur. 

RENGINIAI 
Laisvės Varpo rudens kon

cer tas rugsėjo 25 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
*Prife,c1ų*d-jos trečib'aukšto salė
je, 368 W. Broadvvay, So. Bos
ton, MA. 

Balfo 72 skyr iaus pobūvis 
lapkričio 5 d. 6:30 vai. vakaro 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brockton, MA. 

Mar tyno J a n k a u s šaulių 
kuopos veiklos 30-ties metų 
sukakties minėjimas lapkričio 
19 d. 6:30 vai. vakaro Sandaros 
salėje, Brockton, MA. 

Šv. Pe t ro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis banketas 
1989 m. balandžio 23 d. Lan
taną restorane Randolph, MA. 

Laiškas 
DĖL PRIEKAIŠTO 

JAUNIMUI 

„Drauge" perskaičiau išsamų 
Al. Likanderienės straipsnį 
„Įvykiai kartojasi" („Draugo" 
rugpjūčio 3 d. Nr. 150), kuriame 
ji labai vaizdžiai atpasakojo lie
tuvių jaunimo (mažos grupės — 
taip spėju) „išdaigas" Hamil
tono viešbutyje — VTO Tautinių 
šokių šventės proga. Padėka, 
bent mano, priklauso Al. Li-
kanderinei, ne tiek už tų 
nelemtų įvykių („chuliganiz
mo", „vandalizmo", „barba
rizmo") paskelbimą, kiek už tai, 
kad ji „prie slenksčio" sustojo 
nepaskelbdama tų nenaudėlių 
jaunuolių ir jų tėvų pavardžių. 
Siūlau ir dabar ateityje jų pa
vardžių neskelbti Manau, kad 
tų „vandalų", „chuliganų" ar 
„barbarų" tėvai yra geri lie
tuviai, jau vien dėl to, kad savo 
vaikus leido dalyvauti tautinių 
šokių šventei pasirengime ir 
dalyvavime. Kas atsi t iko 
Hamiltono viešbutyje — reikėtų 
laikyti nelaimingu jaunimo 
energijos prasiveržimu (turbūt 
dėl labai griežtos drausmės 
namuose ir vietinėje aplinkoje). 

labai ne vietoje ir ne laiku. Dėl
to nereikėtų bausti nė tą triukš
mingą jaunimą ir jo tėvus, skel
biant jų pavardes (nors tik ir 
lietuviškoje spaudoje), nes tuo 
jie būtų pasmerkti lietuviškoje 
visuomenėje, lyg jie jau nebūtų 
verti daugiau joje dalyvauti. Tai 
būtų jų „išmetimas" iš lie
tuviško gyvenimo išeivijoje. 

Tie neklaužados ir jų tėvai bus 
jau patys save nubaudę gėdos 
jausmu, ne tik dėl savo vaikų, 
bet ir dėl savęs, kad tokias išdai
gas padarė jų vaikai. Leiskite 
jiems po tokio smūgio „atsi
kvėpti" ir vėl pamažu įsijungti 
į lietuvišką gyvenimą. 

Tokių masinių jaunimo rengi
nių organizatoriams ateityje, 
ypač dabar jau po Chicagos, Cle-
velando ir Hamiltono įvykių, 
būtų naudinga, kad jaunimą 
apgyvendintuose viešbučiuose 
bent paviršutiniškai „prižiū
rėtų" ne policija (kaip siūlo Al. 
Likanderienė), bet po vieną ar 
du seniūnus iš renginyje daly
vaujančio jaunimo tėvų tarpo. 
Manau, kad to turėtų užtekti 
ir vaikams ir tėvams, kad 
nepasikartotų nemalonios Chi
cagos, Clevelando a. jau Hamil 
tono „išdaigos". 

VI. Bakūnas 

Šiais metais šie atlaidai įgyja 
ypatingą prasmę, nes turėjome 
Marijos garbei Bažnyčios 
paskirtus metus, per kuriuos 
ka ta l ikų Bažnyčios nariai 
dėkojo Marijai užjos užtarimą 
ir prašė jos maldų savo asmeniš
kom intencijom ir už geresnį 
pasaulį, už taiką, tiesą ir laisvę, 
už artimo meilę ir ištikimybę 
gėrio principams. 

Lietuviams tai nepaprastai 
didelės svarbos metai, nes šiais 
metais mes pradėjome mūsų 
tautos jungties su Kristaus 
Bažnyčia septintąjį šimtmetį. 
Mūsų džiaugsmui ta i labai 
nuostabus supi l imas — 
žengiame į šį naująjį gėrio, 
vilties ir tikėjimo šimtmetį 
Marijos meilės ir užtarimo švie
soje. Naujos vilties aušra šviečia 
mums visiems, o ypač mūsų 
broliams Lietuvoje, kurie dabar 
iškėlę trispalvę, gali viešai 
džiaugtis savo kultūra ir tradi
cijomis, nuspalvintomis Kris
taus ir jo motinos Marijos meilės 
varsomis. 

Turime tikrai džiaugtis, kad 
Putname seselės atkelia Šiluvos 

• atlaidų mintį į šį kraštą ir 
ruošia progą visiems rytinio 
Amerikos pakraščio lietuviams 
sujungti savo maldas ir padėką 
Marijai su savo broliais, kurie 
rinksis Šiluvoj padėkoti Marijai 
už tos šventovės, už Aušros 

Vartų, Pažaislio, Žemaičių 
Kalvarijos, Krekenavos ir kitus 
stebuklus ir paprašyti užtarimo, 
kad naujasis persitvarkymas 
mūsų Tėvynėje nušvistų tikro 
atgimimo aušra, kad Tiesa ir 
Laisvė nebebūtų kaip ligi šiolei 
ujamos našlaitės, bet naujos 
veiklos ir kūrybos vadovės. 

Šiluvos atlaidai mums yra la
bai ypatingi, nes Lietuva — 
Marijos žemė ir ji yra tokia ne 
vien todėl, kad Lietuvos 
nepriklausomybės laiku viešo
siomis Bažnyčios iškilmėmis, 
mes pavedėm savo tėvynę Mari
jos globai, bet ypatingai todėl, 
kad Marija pati pasirinko mus 
mylėti ir užtarti. Šio fakto 
viešas paskelbimas buvo tik 
mūsų padėka ir džiaugsmo iš
reiškimas, kad ji paskyrė tiek 
meilės mūsų kraštui. 

Mes dėkojame Marijai, kad ji 
pasirinko Šiluvos vietovę savo 
apsireiškimo stebuklui pirma, 
negu ji pasirodė Liurde, Fa-
timoje. Gvadalupėje ar kur 
kitur. Jei ne carų imperijos 
nakties tamsa, jei ne naujos 
marksistinės religijos užvožta 
geležinė uždanga, tikriausiai 
Šiluvos stebuklas būtų žinomas 
visam pasauly nemažiau už 
Liurdą ir už Fatimą. Todėl mes 
pasi t inkam su džiaugsmu 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų iniciatyvą paminėti Šilu
vos stebuklą ir čia Amerikoje. 

Atvažiuokim į Putnamą, 
pajusti, kaip daug paguodos 
teikia malda Marijai, koks švie
sus jos užtarimo ir meilės ste
buklas mūsų rūpesčių šešėlyje 
ir džiaugsmo saulėj. 

Šios iškilmės prasidės 10 vai. 
ryto vaizdajuoste, neseniai 
atvežta iš Lietuvos, kurioj ma
tysime Šiluvos bažnyčią ir 
koplyčią, stovinčią Marijos pasi
rodymo vietoje, girdėsime Šilu
vos parapijos kunigą Simašką, 
pasakojantį apie šių šventovių 
įdomybes ir apie naujus jų pa
gražinimo darbus. Matysime 
akmenį, ant kurio stovėjo Mari
ja, kai krito jos ašaros, ir ji 
kalbėjo, kad ta vieta yra tuščias 
laukas, kur buvo garbinamas 
jos Sūnus, kad žmonės praran
da amžiną laimę, nutoldami nuo 
Išganytojo meilės. 

11 vai. bus iškilmingos mišios, 
kurias laikys su atitinkamu 
pamokslu pranciškonas kun. Jo
nas Bacevičius. Po mišių bus 
suteiktas palaiminimas visiems 
dalyviams. Po to vienuolyno 
šeimininkės pavaišins visus 
svečius pietumis. 

1:30 vai. po pietų bus įdomi 
kun. Bacevičiaus konferencija, 
o po konferencijos — procesija su 
bendra malda ir giesmėmis 
vienuolyno sodyboje. 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys kviečia visus dalyvauti 
šiame tikrai nepapras tam 
susikaupime. 

Dr. Č. Masaitis 

CLASSIFIED GUIDE 

Sena klaida visados po
puliaresnė, negu nauja tiesa. 

Vokiečių priežodis 

Asmeninės dovanos 
giminėms Lietuvoje 

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines 
Lietuvoje. 

Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jiems 
dovanas ten, arba paremti finasiniai. 

Pageidaujamos prekės iš užsienio yra šios: 
Striukės-anorakai, sportiniai batai, bliuskutės, suknelės, 

sportiniai kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava. 

Populiarus siuntinys, 1988-1. 

Vyriška arba moteriška stirukė-anorakas, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai, puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta 
skarelė, pasiunčiant oro paštu kainuoja $240. 

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 

PAVELDĖTOJUI naudingiausiu būdu. 
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. 

Z. JURAS, 
11 London Lane, Bromeiy, Kent, BR1 4HB, 

England. 
Tel. 01 460—2592. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GfteiT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
301-5950 636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate ama^norhe būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

m Mis, KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

FOR RENT 

Išnuomojamas gražus 5 kamb. bu
tas pirmam aukšte dviems vid. 
amžiaus žmonėms arba pensi
ninkams. 44 & Pope John Paul II apyl. 
Skambinti 847-6774. 

MISCELLANEOUS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7 6 7 0 6 0 0 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 1V2 aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

HELP VVANTED 

Reikalinga moteris namų ruošai 
ir prižiūrėti vaikus Orland Parke. 

Skambinti 349-1911 

IEŠKO 

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

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIOEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

Ieškomas KAZIMIERAS UUBINAS iš
vykęs iš Lietuvos 1925-26 m. ir apsigyve
nęs Čikagoje (buvo gydytojas), arba jo 
sūnus KAROLIS LIUBINAS. arba jo duktė 
KRISTINA LIUBINAITĖ ieško sūnėnas: 
Leonas Stankevičius, Lietuvos TSR, 
Pakruojo raj., Rozalimo pastas, Padu 
bislo km. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis j : Hermis Deckys 

Tel. 585-8624 
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ 
KANKINIAI. Red. A. Kerulis, Juozas Prurv 
skis, M. Valiukėnas. 191 psl. 1987 $6.00 

DIENOS ĮVYKIŲ SŪKURIUOSE 1915-1986. Atsi
minimai. Stepas Jakubickas. 248 psl. 1986 $10.00 

LAISVĖS BESIEKIANT. Lietuvos laisvės kov. saj. 
leidinys. 405 psl. 1983 m. virš. $12.00 

k.v. $15.00 
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Istorinių 

įvykių apžvalga. Jonas Švoba. 422 psl. 1985 
$10.00 

EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Teilhard de 
Chardin'o perspektyvoje. Antanas Paškus. 
172 psl. 1988 $6.00 

PER PASAULI KELIAUJA ŽMOGUS. Kantata. 
Bronius Budriūnas. 1987 $3.00 

MŪSŲ JURBARKAS. Monografija. A. 
Giedrius-Giedraitis. 224 psl. 1979. Knygos 
kaina sumažinta, buvo 15 dol. dabar . . . $5.00 

KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA. Mūsų idėjos 
dabarties šviesoje. Antanas Paškus. 173 psl. 
1987 $5.00 

DVIDEŠIMT KETURIAS VALANDAS PER DIENĄ. 
Skiriama Alcoholics Anonymous nariams. 
373 pls. 1988 $8.00 

LIETUVOS ISTORUA, 7-ji laida. V. Daugir
daitė-Sruogienė. 526 psl. 1987 $10.00 

VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET 
OCCUPIED LITHUANIA. 1983-1986. Dr. 
Rasa Mažeika. 366 psl. 1988 $10.00 

VIENA ŠIRDIS, premijuotas romanas. Anatolijus 
Kairys. 192 psl. 1988 $7.00 

BALSAS IŠ ANAPUS, poezija krikšc. suk. pa
minėti. Leonardas Andriekus. 127 psl 1988 

$8.00 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. 

1987 $23.00 

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



Gražu, kai šoka lietuviškas jaunimas lietuviškus šokius. Nuotr. J . Garlos 

NEMUNO POEMA, VADOVĖLIAI, 
KŪRYBINGAS JAUNUOLIS 

Iš mokytojų studijų savaitės (3) 

ruojamas, kokie klausimai sta
tomi , kok ie a t s a k y m a i 
laukiami. 

Lietuviškas švietimas šian
dien pergyvena didelę krize. 
Kasmet mažėja mokinių skai
čius, o ir esantieji nebe tokie, 
kokie ateidavo prieš 10 metų ir 
daugiau. I lietuvių kalbą žiū
rima ne iš tautinio, o iš komer
cinio taško. Su senąja kar ta 
baigsis romantiškasis patrio
tizmas. Tačiau turime ir šviesių 
žibintų. Neleiskime j iems pa
skęsti lietuviškojo analfabe
tizmo tamsoje. 

Diskus i jose da lyvavo V. 
Kava l iūnas , D. Mikužienė , 
Kučienė, J . Masi l ionis , O. 
Jagėlienė. 

Trečiąją p a s k a i t ą popie t 
ska i tė Regina Kučienė , K. 
Donelaičio lit. mokyklos in
spektorė: „Kūrybingo jaunuolio 
ugdymas". Kiekvieno mokytojo 
rūpestis — išauginti kūrybingą 
jaunuoli — neskubiai, bet sis
temingai. I r dabar tu r ime ga
besnių jaunuolių. Skelbkime 
konkursus ir raginkime juose 

dalyvaut i . Buvo visoms mokyk
loms skelbtas konkursas „Ke-
laujame per Lietuvą". Dalyvavo 
tik dvi: Cmcagos aukštesnioji ir 
Kr. Donelaičio. Reikia pra t in t i 
aprašyt i mokyklų įvykius: juos 
stebėti , objektyviai aprašyt i , 
užmirš tant draugus ir priešus, 
pa s t ebė t i t r ū k u m u s , i škel t i 
gerumus, įpinti humoro. Litera
t ų b ū r e l i u o s e t u r ė t ų b ū t i 
aug inami būsimieji rašytojai. 
Tuo tu rė tų rūpintis Rašytojų 
draugija. Žinoma, nei mokinių 
žurnalistų, nei mokinių rašytojų 
da rba i negali eiti t i e s ia i į 
redakcijas, reikia mokytojui 
peržiūrėti , pataisyti. Kar t a i s 
mokiniai to nemėgsta, reikia 
į t ikint i , kad t ik tokiu būdu 
tobulės. 

Kadangi tema aktual i , dau
gelis įs i traukė į diskusijas, pa-
reikšdami savo nuomones kūry
bingo jaunuolio ugdymo klau
simais . 

Diena ir vakaras tvankus , ar 
iškęsime nesutirpę. Ga l ne. 
Vaka rą praleidžiame su talen
tais . 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn . 17 d. 

V a k a r p i e tų m e t u g a v a u 
pylos . Ir vėl e n t u z i a s t i š k a i 
aprašysi mokytojų savaitę, o ko
k i a ne tvarka : nėra k a s pasaugo 
m a n o vos p a e i n a n č i o i r 
verkiančio vaiko, o a š noriu ei t i 
į paska i t a s , nea tvažiavai pr ieš 
pusmet į ir nepa t ik r ina i , ar pia
n i n a s suder in tas a r ne (Viešpa
t ie , aš toks muzikalus , kad m a n 
visi jie suderint i) . I r tiek pri
s k a i t ė j au pirmosios dienos t i k 
pusd ien io ne ig iamybių , k a d 
m a n ir ga lva apsisuko. Žadėjo 
v isa ta i iškelt i viso pasaul io 
laikraščiuose. Kad nesikartotų, 
apie tas neigiamybes nerašysiu. 
A n o t pamokslo , v i sada y r a 
žmonių, į viską žiūrinčių iš nei
g iamos pusės . 

Užta t ir an t rad ien io ry t a s 
išaušo aps in iaukęs , lyg norįs 
lynoti, bet susilaikė. O po tokios 
k a r š t o s v a s a r o s n i e k a s i r 
Dainavoje l i e t aus nebijo ir 
ne la iky tų blogybe. 

E iname į šiltą sau lę . Pirmi
n inkaut i pakviečiamas Apolina
r a s Bagdonas , Pedagoginio l i t . 
i n s t i t u t o l e k t o r i u s . Pirmąją 
p a s k a i t ą ska i t o Vacys Ka
va l iūnas , rašytojas ir peda
gogas, iš Clevelando. Paskai tos 
p a v a d i n i m a s „Mūsų kelionė — 
i r kūnas , i r žodis — viena Lie
t u v a " . A n t r i n ė p a s k a i t o s 
a n t r a š t ė paa i šk ina , kad b u s 
ka lbama apie Mykolo Karčiaus
ko „ N e m u n o poemą". M. Kar
č i a u s k a s p a s v a l i e t i s , g imęs 
1939 m., e i lėraščius pradėjo 
s p a u s d i n t i 1966 m. J u o s e 

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

daug iaus i a vaizduoja kaimo 
žmonių gyvenimą ir jų nuošir
dž ius san tyk ius su gamtos 
pasaul iu — medžiais, vėjais, pa
vasar ia is , vasaromis. 

Nagr inė jama poema sukur ta 
sovietinėje okupacijoje. Klau
s imas , ar Karčiauskas galėjo 
rašy t i tai , kas laisvai kilo ir 
skleidėsi iš jo dvasios indivi
dua l i a forma ten, k u r visiems 
privalomi socialistinio realizmo 
reikalavimai. „Nemuno poema" 
y r a dviejų dalių, pavadintų 
kelionėmis, tur int i prologą ir 
epilogą. Kelionių prasmė — 
N e m u n o ir žmogaus kelias, 
kur i s istorinėje plotmėje susilie
ja į vieną vagą, tekančią kultū
r inės mūsų žemės plotais. 

Siužetinis poemos laikas labai 
pla tus , prasideda priešistorinėse 
tolumose, kai „ledynas nešė žvy
rą Lietuvos keliams". Nemunas 
a ts i rado prieš žmogų, bet dabar 
e ina tą pačią kelionę su žmo
g u m : „nes mūsų kelionė — ir 
k ū n a s , ir žodis — viena Lie
t u v a " . Lietuva yra pagrindinis 
poemos motyvas. Viena iš pačių 
gražiųjų „Nemuno poemos" 
giesmių yra „Vidzgirio giesmė 
l ie tuvių da ina i" . Čia gieda 
Dzūkijos girių medžiai: skroblai, 
pušynai , eglės. Sutinkame čia ir 
i s t o r i n i u s p e r s o n a ž u s : 
Mindaugą, Gediminą, Mažvydą, 
Ivinskį. 

Y r a čia daug gražių vietų. 
Sako: „O tu, žmogau, turi savim 

išlikti, tu esi žmogus". Gaila, 
Karčiauskas nepajėgė išsilaiky
ti žmogiškoje plotmėje, įterp
damas „stebuklą p r ie Ju r 
barko". Nepaisant kai kurių 
trūkumų, knygoje yra daug 
nuostabaus grožio. 

Po paskaitos kilo keletas klau
simų dėl Karčiausko kūrybos ir 
apskritai dėl kitų Lietuvos 
poetų. 

Antrąją paskaitą „Kaip nau
dotis vadovėliu" skaitė Juozas 
Plačas, Dariaus Girėno lit . 
mokyklos vedėjas. Kai kurie 
mokytojai , ypač j a u n i e j i , 
s ky r i aus vadovėlį p e r e i n a 
„perskaito" per keturis mėne
sius ir nebeturi ko veikti. Vado
vėlis nėra vien skaitymo knyga: 
čia yra ir tautinis auklėjimas, ir 
aplinkos pažinimas, l i teratūra, 
istorija, geografija. Visa ta i 
mokinys turi ne tik perskaityti, 
bet ir pasisavinti, žinoti vadovė
lyje esančių žodžių prasmę. 
Stropus mokytojas jau vasarą 
susiplanuoja pamokas, pasidaro 
vaizdinių priemonių, pasidaro 
žodyną. Vadovėlis tu r i būti 
patrauklus, iliustruotas, prie 
teksto žodynėlis. Nereikia vado
vėlių rašyti suprastinta kalba. 
Reikia mokykloje plėsti žodyną, 
kad vėliau galėtų imti į rankas 
ir lietuvišką knygą, ir laikraštį, 
ir žurnalą. 

Toliau prelegentas praktiškai 
iliustravo, kaip skaitomas teks
t a s su sk i r s tomas d a l i m i s , 
kiekvienai daliai duodant pava
dinimą, pačių mokinių iliust-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, Me. 

S O L I S T Ė O N U T Ė 
A L E K S A I T Ė 

Onutę Aleksa i tę j a u seniai 
girdėjome vienos koncerte . Tie
sa , ji giedojo Šv. Pe t ro bažnyčio
je , da inavo Randolphe salėje, 
kurioje ruošiami minėjimai ir 
vestuvės, kurioje dainavo daini
n i n k a i bais iausiose sąlygose, 
žmonėms va ik š t an t ir ka lbant , 
k u r keli š imta i žmonių rūko ir 
valgo,Rugpjūčio 6 dieną išgir
dome O n u t ę didelėje Kenne
bunkpor t salėje. Bostono lie
tuv ia i , ku r i e a tvyko į šį kon
certą, nustebo, k u r buvo Onu tė 
ik i šiol J i buvo t a rp mūsų, dirb
d a m a su akompan ia to r ium Je
ron imu Kačinsku . 

Salėje pasklido „Rigiadose, 
Odorose" — Alessandro Scarla-
t t i lygus, apvalus balsas, be 
paša l in ių garsų, a iškia i iš
g a u n a m o s frazės, v idur in ia i 
tonai apvalūs, t ikslūs pakilimai. 
Techninė da inav imo pusė be 
pr iekaiš tų . „Žvaigždės droviai 
m u m s s p i n d ė j o " — P i o t r 

Čaikovski. Gražus frazių užbai
g imas , t ikslus r i tmas , gražus 
crescendo ir diminuendo. Čai
kovskio veikalai nebuvo mė
g iami jam esant gyvam, bet da
b a r v i s a s p a s a u l i s r u o š i a 
koncertus jo veikalų, nes jie yra 
pi lni gilumos ir melancholijos. 

Akompaniatorius pradėjo gra
žiais impresionistiniais akor
dais Claude Debussy „Žvaigždė
t a n a k t i s " ir balsas prisijungė 
graž ia fraze, pianino muzika 
buvo tiksliai išlaikyta rami 
nuo ta ika dainavime, įdomūs 
paki l imai , minkštos aukštosios 
gaidos. Charakteris dainos skir
t i n g a s nuo aistringojo Čaikovs
kio. „Nėra šalies" — Jeronimas 
Kačinskas , moderni daina, ori
g ina l i , ypač akomponimentas 
suda rė spalvingą atramą. 

Kazys V. Banait is — Rūtelių 
da ržas ir Oi aš vakar vakarėlį 
— pasklido lietuvių liaudies 
nuotaikomis, nes kompozitorius 
buvo didelėje liaudies melodijų 
įtakoje. K. V. Banait is yra 
v ienas iš tiksliausiųjų mūsų 
l iaudies melodijų interpreta
tor ių ir naujų melodijų kūrėjų. 

Ta l la t -Kelpša p raskambėjo 
panašioje nuotaikoje . „Ave 
Maria" iš operos , , 01e t to" 
Giuseppe Verdi parodė solistę 
sugebančią dainuoti operose. 
Arija buvo atlikta su visu 
didingumu, skausmu ir beviltiš
kumu. Arija iš operos „Giulio 
Sabino" — Giuseppe Sarti darė 
įspūdį klausytojams savo ramia 
nuo ta ika ir t iks l ia forma. 
Cherubino arija iš Figaro ves
tuvių VVolfgang H. Mozart, 
reikalaujanti stiprios technikos 
ir savotiško charakterio, irgi 
užpildė didelę salę gražiais, 
spalvingais tonais. Kadangi 
publika be nustojimo plojo, dai
nininkė atliko pora dalykų 
bisui. 

Koncertas, kuris buvo laukia
mas su dideliu susidomėjimu, 
nes dainininkė pirmą kartą 
koncertavo Kennebunkporte, 
Me. n u s t e b i n o ne v ieną 
klausytoją, nes ji buvo daug 
geresnė, kaip buvo tikėtasi. 
Onutei Aleksaitei l inkėt ina 
daugiau koncertuoti, o tiems, 
kurie koncertus ruošia, dažniau 
ją kviesti. Solistei akompanavo 
kompozi tor ius J e r o n i m a s 
Kačinskas, Berkley Muzikos 
mokyklos ilgametis profesorius. 

E lena Vasy l iūn ienė 

A. t A. 
ANTANAS BILITAVIČIUS 

Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 14 d., 11:30 val.ryto, sulaukęs 84 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Gelgaudiškio kaime. 

Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Vytautas, marti Zita, 

Antanas, marti Sharlyn; dukros Rita Carlson, žentas Lloyd, 
Teresė, Nastutė Lawery, žentas Keith ir Veronica Clemens. 
žentas Ron; šeši anūkai ir kiti giminės Lietuvoje ir JAV-se. 

Velionis buvo vyras a.a. Natalijos. 
Priklausė Vytauto Didž. Šaulių rinktinei, Anglijos Lietu

vių klubui, Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas antradienį, rugpjūčio 16 d. nuo 5 iki 9 

v.v. ir trečiadienį, rugpjūčio 17 d. nuo 2 iki 9 v.v. Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 18 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, dukros, anūkai i r giminės. 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138. 

r \ » f r \ . 

ZENONAS VALAVIČIUS 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 15 d., 4:30 vai. ryto, sulaukęs 64 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nul iūdime žmona Bronė 

Skripkauskaitė, sūnus Albertas, duktė Rūta ir kiti giminės. 
Velionis buvo tėvas a.a. Gražinos. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 17 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 VV. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 18 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus ir duk tė . 

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

A.tA. 
JUOZAS MATUSEVIČIUS 

Gyveno Čikagoje, anksčiau Evanston, IL. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 14 d., 6 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Regina Smith, 

Teresė Lesniauskienė, žentas dr. Algis, anūkai: Tomas Smith, 
Egle. Oovas ir Rūta Lesniauskai; Lietuvoje brolis Justinas ir 
kiti giminės. 

Priklausė Korp! Neo-Lituania. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, rugpjūčio 17 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 18 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į 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 pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, brolis, anūkai , žentas ir kiti giminės. 

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

Tegul visi pasaulio vaikai 
pažįsta senelių meilę... 

AtA. 
KAZIMIERAS ŠALKAUSKAS 

1988 m. rugpjūčio 15 d. po ilgos ir sunkios ligos savo 
77-taisiais gyvenimo metais iškeliavo Amžinybėn. Velionis 
gimė Šiauliuose 1911 m. sausio 24 d. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Nijolė ir žentas Tomas 
bei vaikaičiai Gintarė, Audrius ūr Petras Remeikiai; duktė 
Danutė Cunningham su vaikaičiais Linu, žmona Sonja, ir 
Paulium Orentais; brolis Pranas Šalkauskas su žmona Lilija 
ir šeima; pusseserė Ona Literskienė ir pusbrolis John 
Salkowski su šeimomis; žmonos sesuo Veronika Vilkaitienė 
su šeima ir kiti giminės Lietuvoje ir JAV-bėse. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 19 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St., 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 20 d. Iš koplyčios velio
nis bus nulydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią 9 vai. 
ryto ir po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero 
lituvių kapinėse šalia savo žmonos a.a. Apolonijos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus suteikti 
a.a. Kazimierui paskutinį patarnavimą. 

Nuliūdę: dukros ir brolis su šeimomis. 

Mirus mie lam k a i m y n u i 

A.tA. 
ZENONUI VALAVIČIUI 

re i šk iame gilią užuojautą jo žmona i B R O N E I i r 
va ikams ALBERTUI ir RŪTAI 

Bronė Butkienė 
Stasys Banys 
Antanas Ivanauskas 
Leokadija ir Stasys Pačkauskai 
Marija ir Henrikas Zubriai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

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

P E T K U S 
— 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., Jr. 

-



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

x „Draugo" b a n k e t a s su 
p r o g r a m a bus rugsėjo 25 d. 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. Meninę programą atliks 
pasižymėjusi estradinė daini
n inkė Violeta Rakauskai-
tė-Štromienė, dainavusi dauge
lyje pasaulio miestų ir išleidusi 
savo dvi plokšteles. 

x Antanas Kleiza, Lietuvos 
generalinio konsulo Chicagoje 
Vaclovo Kleizos tėvas, sveikatos 
ištyrimui paguldytas j Šv. 
Kryžiaus ligonine. Ligoniu rūpi
nasi širdies ligų specialistas dr. 
V. Nemickas. 

x Giedrė Mereckienė, eilę 
metų modeliavusi Putnamo 
seselių rėmėjų madų parodose, 
š ia is metais parodos 
organizavimą neša ant savo 
pečių. Giedrė bus parodos 
koordinatorė. Ji jau yra sukū
rusi modeles, susitarusi su rūbų 
salonų savininkėmis, kurios 
skolins parodai drabužius. Šio 
rudens parodoje taip pat gausiai 
matys ime siuvėjų, pačių 
modeliuotojų ar jų mamyčių siū
tus drabužius. Bus gražu, įvai
ru ir jdomu. Paroda bus spalio 
16 d. Jaunimo centre. 

x Lietuvių Respublikonų 
I l l i n o i s lygos m e t i n ė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 28 d.. Ateitininkų 
namų sode Lemont, IL. Šalia 
gegužinėms būdingos progra
mos šiais rinkiminiais metais 
tikimasi ir įdomių svečių. Lie
tuviška visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. 

x J u d i t a Sedaitytė apžvelgs 
„Fantastinį realizmą lietuvių 
dailėje" trisdešimt penktajame 
Santaros-Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 8-11 d. Tabor Farmoj, 
Sodus. Mich. 

x Dr. L. Leonas, Lockport, 
111., Jonas Kontautas, Center-
ville, Mass., R. Libus, Chicago, 
111., S. Maurukas, Algonąuin, 
111., grąžindami laimėjimų šak
neles, kiekvienas pridėjo po 12 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

x So l . Eglė R ū k š t e l y -
tė-Sundstrom, Forest Park, 
111., Algis ir Violeta Strikai, 
Chicago, 111.. T. Grikinas, Los 
Angeles, Cal., Bronius Seliukas, 
Rancho Pls. Vds., Cal., Vacys 
Mitkus, Chicago. III., V. Naru
ševičius, Toronto, Kanada, 
Mary Achenbach. Waterbury, 
Conn., grąžindami laimėjimų 
šakneles, kiekvienas atsiuntė 
po 15 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

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

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

Tel . 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka ta s Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo v<il. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
Šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 

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

2501 W. 69th S t ree t 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9 - 6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. OSTIS 

201 E. Otfden A ve., S te . 18-2 
I HinsdaJe , IL 60521 

Tel . 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Gitą Kupčinskienė kalbės 
studentų ateitininkų vasaros 
stovykloje (Medis), kuri bus 
rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 2 d. 
Kretingoje, Kanadoje. Centro 
valdyba ragina visus studentus 
ateitininkus stovykloje daly
vauti. 

x Kan. Vaclovas Zaka
rauskas gavo iš Lietuvos liūd
ną žinią, kad ten mirė jo sesuo 
a.a. Monika Zakarauskaitė. Pa
laidota liepos 27 d. 

x Pradžios mokykla, vei
kianti prie Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos, mokslo 
metus pradės rugpjūčio 29 d. 
Vaikus reikia registruoti iš 
anksto. Taip pat turi būti iš 
anksto registruojami Vaikų 
darželio vaikai, kurie šiemet 
galės jau eiti į mokyklą. 

x Sen. Judy Baar Topinka, 
Illinois senato narė, didelė 
lietuvių draugė, respublikonų 
platformos komisijoje iškėlė 
etninių grupių reikalus, palies
dama taip pat auklėjimo, svei
katos ir senesniųjų piliečių 
priežiūrą. 

x Loreta Venclauskiene, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro muzikologijos archyvo vi-
cedirektorė, atstovavo Centrą 
Northwestern universiteto 
archyvų diskusijose. Ten buvo 
apžiūrėtos patalpos ir pasidalin
ta mintimis su archyvų vedėju 
Patrick Quinn. Muzikologijos 
archyvas netrukus pradės 
kompiuteriu kataloguoti savo 
rinkinius. Kasdien veikia Jau
nimo centre. 

x Rašytojas A. Vaičiulaitis, 
Bethesda, Md., A. Trečiokas, 
Santa Monica, Cal., George 
Jusevičius, Laurenceville N.J., 
Aldona Būtinas, Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
12 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Vincas Kamaitis, Sutton, 
Mass., Leokadija Pačkauskas, 
Union Pier, Mich. Joseph Sta
siui is, Brockton, Mass., pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Ben Dunda iš Cicero, 111., 
Klem Pivoriūnas, Riverdale, 
111., A. F. Galdikas, Los Angeles, 
Cal., A. Šimonis, West Chester, 
Pa., Alex Špokas, Broomfield, 
Colorado, Joseph Jacobus, Fair 
Lawn, N.Y., Antanas Gruzdys, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
Labai dėkojame. 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Dėmesio turintiems gi
minių Lietuvoje ir svečių iš Lie
tuvos! Rugsėjo 6 d. vėl važiuoju 
į Lietuvą. Tarpininkauju ne
brangiai automobilių ir kt. 
prekių pirkime Lietuvoje, pa
likimų sutvarkyme. Siunčiu 
kargo, parūpinu video, stereo 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
patarnavimas nemokamas. Ge
riausiai skambinkite rytais 7-9 
vai. ir šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tel. (312) 430-4145. 
Rašydami praneškite savo tele
foną. Romas Pūkštys, 9040 S. 
Roberts Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. 

(sk) 

x Pirksiu 4 butų mūrinį 
namą tiesiai iš savininko. 
Skambinti 436-6261. 

(sk) 

x Ieškome tarnautojos 
gydytojo kabinete. Skambinti 
tarp 10 vai. ryto ir 2 vai. p.p., 

' tel. 471-3300. 
(sk) 

DR. KAZIO 
MARTINKAUS 

(1953-1984) 
POMIRTINIS 

STIPENDIJOS 
FONDAS 

1984 m. sausio 13 d. mirus « 
biochemijos dr. Kaziui Mar-
tinkui, jo šviesaus atminimo 
įamžinimui 1985 m. buvo įsteig
tas ir inkorporuotas kasmetinis 
stipendijų fondas. 

1988 m. birželio 28 d. stipendi
jos fondo komisija, susidaranti 
iš a.a. dr. Kazio Martinkaus 
tėvų ir sesers, pusbrolio fotome
nininko Romualdo Požerskio, 
chemijos dr. Vytauto Naručio, 
chemijos inžinieriaus Richard 
Jambor, finansininko Sauliaus 
Mikaliuko ir psichologijos dr. 
Algio Norvilo, apsvarstė gautus 
stipendijų prašymus ir nutarė 
skirti iš gautų procentų šias 
stipendijas: 

1. Aidui Kriaučiūnui, Texas 
Tech. universiteto biochemijos 
doktorantui 1000 dol. 

2. Vidai Vizgirdaitei, Uni-
versity of Illinois College of 
Nursing doktorantei — 500 dol. 

x Josephina Daužvardis, 
Palos Hills, 111., Lietuvos 
generalinė konsule, dr. Beliac-
kas, Evergreen Park, 111., dr. A. 
Laucis, Mt. Olive, I1L, A. ir J. 
Račiai, Chicago, 111., P. Gružys, 
Wawa, Ont., Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka dienraščiui. Labai dėko
jame. 

x Dr. Antanas Razma, Wil-
mington, 111., visuomenininkas, 
Balys Raugas, Delran, N.J., 
„Kario" žurnalo redaktorius, 
grąžindami laimėjimų šakneles 
atsiuntė po 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Irena Meilienė, Chicago, 
111., Leonas Pilipavičius, Mis-
sissauga, Ont., Kanada, Sophie 
Gliozeris, Chicago, 111., George 
Radvenis, Los Angeles, Cal., 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams su 15 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. George H . Volodka, 
Largo, Fla., Alfonsas Radvila, 
Denver, Co., Liuda Velunas, 
Chicago, 111., Joseph Sakys, Des 
Plaines, 111., Pr. Mickus, Song-
quemt, Qbc., Kanada, Anthony 
ir Josephine Juozaitis, Lake-
wood, Ohio, grąž indami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. Nuoširdus 
ačiū už rėmimą savos spaudos. 

x Algimantas Čekuol i s , 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio iniciatyvinės grupės narys, 
rugpjūčio 26 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro mažo
joje salėje dalyvaus diskusijose 
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje. Bus rodomi video filmai 
iš dabartinių įvykių Lietuvoje, 
kunigų švent inimas ir kt . 
Rengia „Akiračiai". 

(sk) 

x Alus ir v y n a s j a u 
užsakytas Ateitininkų namų ge
gužinei įvykstančiai sekma
dienį, rugpjūčio 21 d. 12 vai. 
namų sode. Laukiame svečių! 

(sk) 

x Dėmesio! Dėmesio! Darbo 
Dienos sava i tga l io šokiai , 
kuriuos rengia PLJS Čikagos 
skyrius įvyks rugsėjo 4 d. 9 v.v. 
New Buffalo, MI, V.F.W. salėje. 
Gros „Gintaro" orkestras. įėji
mas $5.00. Informacijai skam
binkite Svajonei Kerelytei 
257-2558. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

W^mW "̂ ^ . • 

ZVA1GZD UTE 
^^^^^™^»* ' • ^ Jsteiatas Lietuviu Mohutoru Satunan* Clūčaoajt sJcuriaui 

Redaguoja J. Placas. Medžiagą fiyti; 3206 W. 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Mace, Chicago, IL 60629 

_ 
Jonas Minelga 

ŠOKOLADAS 

Klasėj triukšmas.. 
Kas ten dedas? 
Guodos rankoj 
Šokoladas. 

Klausimėliai: 
— Guoda, Guoda, 
Kur jo gauti? 
Kas jį duoda? 

Kur jo gavo — 
Guoda žino. 
Mus gerutė 
Pavaišino. 

Skanumynas! 
Padėkojom 
Ir... tuoj davėm 
Valią kojom. 

LIETUVA KURIĄ AŠ 
APLANKIAU 

(Pabaiga) 

Prieš įeinant į Gedimino pilį, 
viena giminaitė mums papa
sakojo, kad archeologai kasė ir 
surado Mindaugo pilies griu
vėsius po Gedimino pilim. Pily
je buvo didelis muziejus. Mačiau 
daugybę liekanų: pinigų, šaukš
tų, įrankių žuvavimui, medžio
jimui, buvo žirgų balnai, riterių 
šalmai, kariuomenės ginklai ū-
t.t. Iš muziejaus keliavome į 
viršų. Turėjome lipti labai aukš
tais laiptais, jie buvo siauri. 
Mano tėtė vos pralindo. Užlipęs 
ant stogo, pamačiau labai gražų 
vaizdą. Pribėgau prie krašto, 
pasijutau labai silpnai. Atsi
gavęs galėjau matyt i visą 
Vilnių. Mačiau mūsų viešbutį, 
Nerį, šv. Onos bažnyčią, Aušros 
Var tus , Univers i te tą ir 
Katedrą. Pamatęs Šv. Onos 
bažnyčią, tokią gražią, supra
t au , kodėl imperator ius 
Napoleonas norėjo ją nusinešti 
į Paryžių ant savo delno. Buvau 
labai pavargęs, nutarėm vykti 
atgal į viešbutį poilsiui. 

Kitą dieną kiti giminės mane 
nuvežė į Trakų pilį. Mano pir
mas įspūdis buvo panašus į kny
goje matytą fotografiją. Einant 
per tiltą, aš įsivaizdavau, kad 
žygiuoju su kryžiuočių kariuo
mene, mėginančia įeiti į pilies 
vidų. įėjau į pilį. Lyg pasigirdo 
šaukiantis garsas: „Kryžiuočiai 
ateina! Tik kai pasižiūrėjau į 
besišypsančius gimines, supra
tau, kur aš esu ir ką darau. Jie 
tikriausiai mano mintis suprato 
ir dėl to šypsosi. 

Jeigu aš augčiau Lietuvoje, aš 
manau , kad studijuočiau 
muziką. Tikriausiai baigčiau 
konservatoriją ir gal važiuočiau 
į Ameriką. Apskritai, būčiau 
kaip visi kiti vaikučiai mano 
amžiaus Lietuvoje. J ie rimtai 
studijuoja, tylūs, mandagūs ir 
įdomūs. Mano kelionė suartino 
mane su Lietuva. 

Gytis Vygantas 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinys 

KELIONĖ 

Buvo šal ta . Apsiniaukęs 
lapkričio dangus, o žiaurus 
vėjas pūtė iš šiaurės. Pieva 
atrodė labai monotoniška: lygi, 
be medžių, su keliais krūmeliais 
atskirose vietose beaugančiais. 
Toli horizonte matėsi miškas. 

Per pievą lėtai, pavargusiais 
žingsniais, ėjo du jauni vyrai. Jų 
apranga netiko šiam orui: nudė-

I vėtos kariškos milinės, skylėti 
batai ir menkos kepurės. 

Susilenkę vyrai gynėsi nuo 

Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys 
lipa j Tvankstės didžiąją salę. 
Iš A. Gustaičio knygos „Tvankstės pi
lyje". Dail. A. Variakojiene i r V. 
Variakojytė. 

vėjo ir nekalbėjo — jų tyla tik 
prasidėjo prie niūrios nuotaikos. 
Staiga vienas stabtelėjo ir 
pasižiūrėjo į dirvą. 

— Ei, Feliksai... atrodo, kad 
čia dar yra neatkastų bulvių! 

Feliksas sustojo ir apsisuko 
pasižiūrėti. 

— Tai...? 
— Nežinau, kaip tu jauties, 

bet aš galėčiau tas bulves net 
žalias valgyti, aš toks alkanas! 

Abu vyrai susėdo ant šlapios 
žolės ir išrausė bulves. Abu išsi
t r aukė kišeninius peil ius, 
nulupo bulves ir jas lėtai pra
dėjo pjaustyti. Labai nekoks ir 
nesotus valgis, bet nieko kito 
nebuvo. 

Tai buvo 1920 metai. Abu 
buvo savanoriai, Lietuvos karei
viai. Feliksas buvo 24 metų, o 
Kazys — 22 metų. Rugsėjo 
mėnesį ties Suvalkų Kanalu 
įvyko mūšis tarp lietuvių ir 
lenkų, ir lietuviai, apsupti 
lenkų, buvo paimti į nelaisvę. 
Jie buvo vedami gilyn į Lenkiją. 
Feliksui ir Kaziui pasisekė pa
bėgti, bet grįžti į Lietuvą 
nebuvo lengva. Jie perėjo sieną 
į Rytprūsius galvodami, kad ten 
bus lengviau pereiti, negu ei
nant per Lenkiją. Bet jie buvo 
sugauti ir nusiųsti į darbo 
stovyklą: Preusches Holland, 
Rytprūsių pietuose. Iš sto
vyklos jiems pasisekė pabėgti, 
kai buvo nusiųsti pas ūkininką 
bulvių kasti. Taip jie vėl pradėjo 
kelionę į Lietuvą. Dabar jie 
buvo arti Lietuvos sienos, spe
cifiškai, netoli Šakių apskrities. 

Feliksas ir Kazys, truputį 
pailsėję, atnaujino kelionę. Šal
tas vėjas dar pūtė, bet prie jo da
bar prisidėjo sniegas: šlapias, 
sunkus, maišytas su lietum. 

— Žinai, Kazy, manau, kad 
mums reikia ieškoti nakvynės. 

Kazys nieko neatsakė, tik 
giliai atsiduso. 

Prieš kelias dienas jie buvo 
priėję sodybą, ieškodami nakvy
nės ir, prislinkę prie langų gir
dėjo žmones lietuviškai kalbant. 
Kad jie pradžiugo! Moteris juos 
maloniai priėmė, davė valgyti, 
bet pašaukė policiją. Vyrai, 
žinoma, policijos nesulaukė, o 
paspruko į mišką. Dabar, nors 
ir nenorėjo, reikėjo vyrams nak
vynės. Jie buvo sušalę..., o snie
gas dar smarkiau krito. Pradėjo 
temti. Miško tolumoje pastebėjo 
šviesą. 

Kazys jautės i pavargęs. 
Priėjęs prie namo, atsisėdo ant 
kelmo ir nulenkė galvą. Felik
sas, beveik nekvėpuodamas, 
pradėjo klausytis prie lango. Jo 
apskaičiavimu, jie turėjo būti 
arti sienos. Jis turėjo vilties, kad 
čia gyvena lietuvių šeima. 
Staiga išgirdo dvi moteris, kal
bant vokiškai. 
Rasa Putriutė, 8 kl. mokinė 

K. Donelaičio lit. m-la 

ŽVĖRIŲ DARŽAS 
(Eiliuota pasaka) 

Vieną kartą ten miške, 
Po plačia, didžia egle 
Miško žvėrys susirinko 
Pasitart, pasikalbėt, 
Kaip geriau gyvent pradėt. 
Dabar mums dar neblogai 
Visko turime apsčiai; 
Bet ką valgysim tada, 
Kai žiema ateis šalta. 
Daug kalbėjo, daug šnekėjo, 
Nieks iš to jiems neišėjo; 
Jau ir skirstytis pradėjo. 
Štai iš medžio nuo šakos 
Voverytė prakalbėjo; 

— Kodėl reikia taip skubėt, 
Reik visų išklausinėt. 
Gal kas turi dar iš jų 
Sumanymų neblogų. — 
Lapė uodega pamojo, 
Kur ji tvarką čia dabojo. 
Tuoj visi nusiramino. 
Barsukas pirmas prakalbėjo — 
Pirmininko pareigas jis ėjo: 
— Jei kas norit, tai sakykit, 
Laiko čia nebegaišinkit, 
Nes jau vakaras arti, 
O namai dar yr' toli. 
Zuikis ausytes pastatė, 
Koja balso pasiprašė; 

— Būt gerai turėt daržus, 
Noriu aš augint kopūstus. — 
Tuoj murmėjimas pakilo 
Net medį kalęs genys nutilo: 
— Jam tiktai kopūstai rūpi! 
Aš ir pažiūrėt neturiu ūpo — 
Šeškinas supykęs tarė. 
Visi vargšą zuikelį 
Tik peikė ir barė. 
— Aš nedaug, tik kelis daigus 
Pasodinti ten norėčiau, — 
Teisinos zuikelis mažas. 

(Bus daugiau) 
M. Merkevičius 

(Bus daugiau) 

Lietuvių mergaičių tautinis drabužis. 
Piešė Vainius Gleveckas, 

Dariaus Girėno m-los mokinys. 

ATSIMENU 

Baigimo metu atsimenu sma
gius dalykus. Aiškiai atsimenu 
vieną Vasario 16 minėjmą, kur 
reikėjo šokti tautinius šokius. 
Tą dieną turėjau plaukimo 
rungtynes. Jos buvo atidėtos, tai 
mama mane nuvežė į mokyklą. 

Kai atvažiavau, mokytoja 
Rasa nuvedė mane į sceną su vi
sais kitais mokiniais šokti. Aš 
mažai mokėjau. Mano šokio 
dalyvė man padėjo, viskas pa
vyko gerai. Kitą kartą mes dai
navome senelių namuose. Mano 
vienas draugas apalpo. Kiti 
vaikai jį pakėlė, atgaivino ir 
niekas net nepastebėjo. 

Tai maži dalykai. Ačiū labai 
mokytojams, kad man padėjo. 

Darius Keblinskas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinys. („Laisvės balsai") 

VASAROS ATOSTOGOS 

Vasaros atostogas praleidau 
labai smagiai. Pirmąją savaitę 
visa mūsų šeima praleido Wa-
sagoje. Gyvenome mano močiu
tės vasarnamyje. Suvažiavo ten 
mūsų šeima ir giminės: mano 
dėdė, teta, močiutė ir mano 
pusseserės. Visą laiką praleidau 
žaisdama su Aleksa ir Janyte, 
mano pusseserėm. 

Paskiau mūsų šeima išskrido 
į Bermudą. Ten apsistojome 
„Club Med" vasarvietėje. Ten 
buvo daug sporto šakų. Galė
jome žaisti tenisą, golfą, maudy
tis, su specialia apranga nar
dyti. Galėjome važinėtis su 
„kayakais", šaudyti iš lanko 
strėlėmis ir buriuoti su lenta. 

Bermuda yra ypatingai graži 
sala. Paplūdymys yra rausvos 
spalvos. Man labai ten patiko 
būt i . Norėčiau i r vėl ten 
nuvažiuoti. Kai skridome namo, 
visi buvome liūdni. Kai kam iš 
mūsų net ašara nuriedėjo per 
skruostą. 

Grįžome į Ottawą laimingai. 
Atlikę reikalingą ruošą, važia
vome vėl į NVasagą baigti 
atostogų. 

Indrė Sakutė, 
Ottawos Dr. V. Kudirkos lit. 
m-los mokinė, 11 m. Kanada 

(„Trupinėliai") 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
APIE BITES 

Lietuviai jau senais laikais 
mylėjo bites. Retas ūkininkas 
neturėjo bičių. Iš to yra kilęs 
žodis „bičiulis". Štai truputis 
senų žmonių pasakojimų apie 
bites: 

Jei per Kalėdas sninga, tai 
ateinančiais metais bitės gerai 
spies (atsiras daugiau bičių 
šeimų). 

Kūčių vakarą žmogus eina 
pas kaimyną. Jam nematant 
pasiima vadeles (virves) ir su 
tomis vadelėmis kelia avilį į 
medį. Taip padarius, sakoma, 
kad vasarą tame avilyje apsi
gyvens bitės. 

Jei nori, kad vasarą bičių spie
čių sugautum, turi vieną dieną 
prieš Naujus Metus pasninkau
ti. 

Jei pavasarį sodai labai žydi, 
tai vasarai atėjus bitės leis daug 
spiečių. (Gustonys). 

Jei Kūčių vakarą siaus didelė 
pūga (didelis vėjas sningant), tai 
bitės speičių neleis. (Naujamies
tis). 

Užgavėnių dieną, kai žmonės 
važiuoja vandens atsivežti, biti
ninkai, kad geriau bitės sektųsi, 
veža vaikus kubile (statinėje) 
uždengę. (Linkuva). 

Jei nori pažinti raganių (bur
tininką), reikia iš laukinių bičių 
vaško sulipdyti žvakelę ir ad
vente, per rarotus (ankstyvos 
Mišios), bažnyčioje besi
meldžiant užsidegti ją. Tuomet 
tasai žmogus, kurį pamatysi 
atsikreipusį nugara į altorių 
besimeldžiant, ir bus raganius. 

(Iš Vinco Krėvės rinkinio) 

Kas galva vaikščioja? Bato 
vinis. 

Lietuvių mįslė 

Kaip reikia vaikščioti, kad ba
tai neplyštų? Basam. 

Lietuvių mįslė 

Kas pasauly greičiausias? 
Mintis. 

Lietuviu mislė 

i 


