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

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: 1. Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
2. ..Tiesos" redakcijai 

Lietuvos kunigų 

(Tęsinys) Pareiškimas 
Didesnė dalis šitų reika

lavimų, kaip paskelbė aukščiau
sieji Lietuvos TSR vadovai savo 
1987 m. rugsėjo 17 d. susitiki
me su Katalikų Bažnyčios 
dvasininkijos atstovais, yra jau 
atšaukti. 

Tačiau anuomet vyskupas J. 
Steponavičius už šių su 
bažnytine teise ir vyskupiška 
sąžine nesuderinamų reikala
vimų nevykdymą buvo nušalin
tas nuo savo pareigų ir 1961 m. 
sausio 18 d. atvyko į Žagarę, 
kur buvo prievarta apgyven
dintas ava r in iame 34 m. 
gyvenamo ploto bute be van
dentiekio, be kanalizacijos, be 
vonios, be tualeto ir be cent-
ralinio šildymo. Tame bute 
turėjo apsigyventi ir jo namų 
šeimininkė. 

P. Anilionio straipsnyje 
rašoma, kad šv. Tėvas kėlęs 
vyskupą J. Steponavičių j Kai
šiadorių vyskupiją Apaštaliniu 
Administratoriumi, bet esą vys
kupas J. Steponavičius nesuti
kęs ir Žagarėje pasilikęs saviva
liškai. Tai netiesa, nes tas per
kėlimas j Kaišiadoris buvo dar 
tik projektas, kurį vėliau pats 
šv. Tėvas atšaukė. Kad šv. 
Tėvas ir dabar jį laiko Vilniaus 
arkivyskupijos tikruoju šeimi
ninku tai matyti iš kasmet Vati
kano išleidžiamo pasaulio 
vyskupų sąrašo „Anuario Ponti-
ficio". 

Šiais atvirumo ir demokrati
jos plėtimo laikais, kai kalbama 
ir rašoma apie klaidų ir skriau
dų atitaisymą, prašome, kad 

būtų atitaisyta ir vyskupui J. 
Steponavičiui padaryta skriau
da, neteisėtais pareigūnų 
veiksmais jį i š t remiant į 
Žagarę. Būtent, prašome, kad 
būtų leista vyskupui J. Stepona
vičiui sugrįžti į Vilniaus Arki
vyskupijos Apaštalinio adminis
tratoriaus postą. Be to, reika
laujame, kad „Tiesa" atšauktų 
įgaliotinio P. Anilionio straips
niu paskleistą dezinformaciją 
vyskupo J. Steponavičiaus į 
Žagarę ištrėmimo klausimu. 

Pasirašė kunigai: Albinas 
Deltuva, Jonas Matulaitis, Vac
lovas Stakėnas, Juozapas Pečiu-
konis, Vytautas Insoda, Petras 
Sitka, Antanas Gražulis, Jonas 
Baranauskas, Lionginas Kune
vičius, Antanas Diškevičius, 
Kazimieras Skučas, Tedeušas 
Valianas, Vytautas Gustaitis, 
Raimundas Žukauskas, Jonas 
Boruta, Pranas Adomaitis, 
Juozapas Užupis, Pranas 
Perlaitis, Kazimieras Burba, 
Jonas Rusinąs, Vincas Čėsna, 
Albinas Jaudegis, Vytautas 
Montvila, Alfonsas Sadauskas, 
Jonas Verkala, Pranas Šulskis, 
Algimantas Paši l iauskas , 
Petras Dumbliauskas, Vytautas 
Užkuraitis, Gvidonas Dovy
daitis, Deimantas Brogys, Vla
das Bobinas, Juozas Klima
vičius, Vincas Prajara, Albinas 
Lukošaitis, Leonardas Kavaliū
nas, Vladas Bilius, Antanas 
Vitkus, Vincas Jalinskas, Jonas 
Grudzinskas, Stasys Mikalajū
nas, Antanas Liesis. 

Koalicija ir patriotizmas 
New Yorkas . — Baigiame 

žurnalistų J. Michael Waller ir 
Joseph Sobran antradienį 
pradėtą „Kongreso Raudonoji 
armija" straipsnio apžvalgą, 
kuris buvo „National Revievu 
žurnale". 

Vienas dalykas padeda demo
kratams — nėra jiems priešingo 
nusistatymo spaudoje. Didžioji 
spauda tyli apie jų išsišokimus. 
Suradus skandalą dešinėje 
pusėje, jie laiko tai klausimą iš
keliančiu puikiu žurnalizmu, 
bet jei skandalą norima iškelti 
kairiųjų pusėje, tai jie skelbia, 
kad tai yra makartizmas ir 
didelis blogis ieškant nemalonių 
pusių kairėje. Tokių beveik ir 
nesą. Washington Post savo 
Stiliaus sekcijoje aptarė Dodd, 
Leland ir Dellums veiklą pagir
tina. Post taip pat pagyrė 
Crockett, kai jis pradėjo vado
vauti Centro Amerikos komite
tu i , pažymėdamas, jog jo 
komunistinė veikla praeityje 
nebuvo įrodyta. „Aš niekada 
nebendradarbiavau su 
Komunistų partija kaip tokia, 
pasakė Post laikraščiui Croc
kett. „Kaip priimta, kai kurias 
pozicijas aš palaikiau, kurios 
yra nustatytos Amerikos konsti
tucijoje, ir jos sutampa su 
Komunistų partijos pozicija, 
pavyzdžiui laisvė išsireikšti — 
freedom of speech". 

Ann F. Levvis, amerikiečių de
mokratinės akcijos direktorė, 

George Crockett vadina „Kon
greso sąžine", o Bonior aptaria 
jį kaip puikų vadą, kuris sugeba 
iškelti teisingus klausimus apie 
Centro Ameriką. Ir kongr. Hyde 
sako, kda jis nėra labiau pavo

jingas saugumui kaip ir kiti, 
kurie yra šalia jo. Jo senas drau
gas Gus Hali, kalbėdamas Ko
munistų partijos suvažiavime, 
pasakė, jog džiaugiasi tuo fak
tu, kad pavyko sudaryti koali
ciją su nenariais, kad suma
žėjo „išsireiškimai prieš ko
munizmą". Komunistai, sakė 
jis, „nebeturi kovoti už daly
vavimą šioje akcijoje. Faktas, 
jog mes nebekovojame už daly
vavimą, bet daugeliu atveju 
mes esame paprašomi įsijungti 
ir padėti. „Jis su pasitenkinimu 
pasakė, jog Teddy Kennedy 
„yra fakelas dabartinėje poli
tinėje nepriklausomybėje". Hali 
dar pridėjo savo draugams, kad 
nesibijotų, jei kas iš naujų 
sąjungininkų įstotų į partiją. 

„Atgijo" patriotizmas 

Apie tai didžioji spauda pra
eina tylomis. Patriotizmas ne
buvo linksniuojamas dešimt
mečiais. Bet staiga šis žodis 
pasidarė populiarus, kai res
publikonų prezidentinis kandi
datas George Bush pasirinko In
dianos senatorių Dan Quayle vi
ceprezidento postui. Jam prime
tama, kodėl jis įstojo į National 
Guard tarnybą, bet nėjo kariau-

Bangladešo kareiviai bando palaikyti tvarką, kai 30 milijonų žmonių bėga nuo milžiniško pot
vynio, ieškodami pagalbos ir maisto. Dakos laikraštis pranešė, kad jau žuvo 1,015 žmonių. Mon-
soono sezonas Banlgadeše vyksta kasmet, tačiau šiemet yra pats šiurpulingiausias, nes buvo 
paskandinti ištisi kaimai ir miesteliai. 

Rašytoją kviečia į Maskvą 
Maskva. — Rusų rašytoją 

Aleksandrą Solženytsiną sovie
tai pakvietė prisidėti prie komi
teto, kuris statys paminklą Sta
lino aukoms. Pakvietimas turė
tų reikšti pasmerkimo panaiki
nimą, kai jis buvo 1974 m. 
išvarytas i š "Sovietų Sąjungos 
kaip liaudies priešas. Jis gyvena 
Amerikoje. 

Istorikas Aleksandras Vais-
bergas, kuris yra to komiteto 
organizatorius paminklui 
pastatyti, sako, jog Solženytsi-
nas buvo pakviestas pasire
miant žmonių nuomone, bet ne 
valdžios pageidavimu. Komu
nistų partija ir Sovietų vyriau
sybė pritarė paminklo statymui 
ir davė organizatoriams plačias 
teises daryti pakviet imus, 
užsakyti paminklą ir parinkti 
planus. Jei Solženytsinas priims 
pakvietimą, tai vyriausybė tu
rės leisti jam įvažiuoti. Jis labai 
gerbiamas sovietų žmonių, bet 
jei jam nebus duota viza, tai bus 
sugėdinti Stalino aukoms pa
minklo organizatoriai. 

Grąžino telegramą 

Įdomu, jog siųstoji rašytojui į 
Vermontą telegrama sugrįžo į 
Maskvą su užrašu, kad „nepa
kankamas adresas". Siuntėjai 
užrašė Vermonte miestą ir kodo 
numerį, kur gyvena Solženytsi
nas. Sunku patikėti, jie sako, 
kad ten būtų daugiau Solže-
nytsinų. Solženytsinai pasisakė 
nuo 1974 metų negavę jokio 
laiško iš Sovietų Sąjungos. 

Stalino nužudytiems pamink
lo statymo komitete yra sutikę 

ti į Vietnamą. Pats sen. Quayle 
atsako, kad. jei jis būtų buvęs 
pašauktas, būtų drąsiai vykęs į 
Vietnamą, bet jis kartu norėjo 
baigti teisę, tad ir {stojo į šią 
tarnybą. 

Tiesos žodį pasakė viceprez. 
George Bush, ka lbėdamas 
Chicagoje veteranams, kad sen. 
Dan Quayle, kai buvo Vietnamo 
karas, nebėgo j Kanadą, kad 
nebūtų paimtas į Vietnamą, 
nedegino Amerikos vėliavos ir 
nesuplėšė savo kortelės, kad 
būtų išjuokta ir pažeminta 
Amerika. Staiga atgijęs patrio
tizmas pagrindinėje spaudoje ar 
tik nėra dėl to, jog liberalus 
išgąsdino tai , kad respubliko
nai gali laimėti rinkimus. 

dalyvauti akademikas Andrei 
Sacharovas ir poetas Eugenijus 
Jevtušenko. 

Solženytsinas yra parašęs sa
vo išgyvenimus Stalino darbo 
stovyklose, įskaitant ir „Viena 
diena Ivano Denisovičiaus gy-
veni'mV, kurieyra atspausdin
ti Maskvoje, o taip pat ir „Gulag 
Archipelago". 

ARKIV. AUDRIO J. 
BAČKIO ŠVENTIMAI 
Iš Romos praneša, kad no

minuotas arkivyskupu ir pro-
nuncium į Olandiją prel. Aud
rys Juozas Bačkis bus Šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II vyskupu 
įšventintas spalio 4 d., antra
dienį, 5:30 vai. p.p. Šv. Petro 
bazilikoje. Jis bus šventinamas 
vienas, jam skirtas titulas — 
Mėtos titularinis arkivyskupas. 
Kiek žinoma, į vyskupiškus 
šventinimus važiuos ir jo tėvai 
— Lietuvos Diplomatijos šefas 
dr. Stasys A. Bačkis su žmona 
Ona iš VVashingtono, D.C. 

Spalio 4 diena yra šv. Prnaciš-
kaus Asyžio diena — didelė Ita
lijoje šventė. 

Gaisras Ignalinos 
jėgainėje 

Vilnius. — AP agentūra pra
neša, jog Lietuvos branduolinėje 
jėgainėje pirmadienį kilo 
gaisras, bet automatinė sau
gumo sistema užgesino liepsnas 
ir radiacija nesuspėjo išsiveržti 
į paviršių. Niekas nebuvo 
sužeistas. Gaisras Ignalinos 
jėgainėje įvyko antrajame 
reaktoriuje. Sovietų Atominės 
energijos ministerijos atstovas 
Erikas Pozdyševas pasakė, jog 
reaktoriaus automatinė sistema 
savaime užgesino gaisrą dar net 
prieš atvykstant gaisrininkams. 
Šis reaktorius buvo tuoj sustab
dytas. 

Ignalinos jėgainės gaisrą šį 
kartą tuoj pranešė „Tassas". 
Kai įvyko nelaimė Černobilyje 
1986 m. balandžio 26 d., sovietai 
laukė kelias dienas, kol nutarė 
pranešti pasauliui apie įvykusia 
tragediją. Šiuo atveju Gorba
čiovo glasnost politika buvo tuo
jau pat pritaikinta. 

Naujos protesto 
demonstracijos 

Armėnai paskelbė savo manifestą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Amerikos 
Informacijos agentūra praneša, 
jog federaliniai pareigūnai bai
gė susitarti, kad bus leidžiama 
Amerikai ir Sovietų Sąjungai 
pasikeisti gimnazijų mokiniais. 
Čia galės mokytis 1,500 sovietų 
studentų ir tiek pat amerikiečių 
mokinių Maskvoje. Iki šiol 
būdavo tik 50 studentų leidžia
ma atvykti į Ameriką. Šimtas 
gimnazijų turės teisę priimti so
vietų mokinius. 

— A f g a n i s t a n o sostinę 
Kabulą laisvės kovotojai apšau
dė raketomis iš už dešimties 
mylių nuo sost inės . AP 
agentūra praneša, jog 50,000 
sovietų kareivių dar tebėra 
Afganistane. 

— Londone spauda rašo, jog 
švedų rašytojas ir prekybinin
kas Kenne Fant įteikė naujus 
įrodymus, kad švedų diplomatas 
Raoul Wallenberg buvo gyvas 
1986 m. Jis remiasi britų, 
prancūzų emigrantų pasakoji
mais, kurie kartu kalėjo sovie
tų darbo stovyklose. Wallenberg 
karo metais išgelbėjo tūkstan
čius žydų nuo nacių sunaikini
mo Vengrijoje. 

— Meks ikos prezidentas, 
atsisveikindamas su tauta , 
pasakė kalbą, kurioje pažymėjo, 
kad naujai išrinktasis prezi
dentas Carlos Salinąs de Gor-
tari yra išrinktas pagal Meksi
kos įstatymus. Prez. Miguel de 
la Madrid paskutinį kartą kal
bėjo meksikiečiams kaip Mek
sikos prezidentas. 

— Burmoje minios žmonių 
reikalauja demokratinių rinki
mų, bet Burmos prezidentas pa
sakė, jog nebus jokių kitų rin
kimų. 

— Valstybės depar tamen
tas apkaltino Afganistano ko
munistus įsiveržimu j Pakis
tano teritoriją, kai jie lėktuvais 
bombadavo partizanų stovyklas. 
Tuo pirmą kartą buvo sulažytas 
Genevoje pasirašytas susita
rimas. Amerika tai laiko agresi
jos aktu prieš Pakistaną. 

— Chicagoje Michael Reese 
ligoninėje dr. David Smith pa
darė laserio pagalba kelėno 
sudėtingą operaciją, kuri 
puikiai pasisekė. Europoje 
laseris jau plačiai naudojamas 
operacijoms daryti. 

J e revanas . Praėjusią savaitę 
du vakarus daug daugiau negu 
100,000 armėnų rinkosi į 
Operos aikštę, nežiūrint ofi
cialaus draudimo ir policijos 
kordonų. Nuo vasario mėnesio 
Nagorno-Karabacho armėnai 
reikalauja leidimo prisijungti 
prie autonominės Armėnijos. 
Šių demonstracijų tikslas buvo 
beveik tas pats, bet jau turėjo 
du skirtingus reikalavimus. 
Nešami plakatai su Gorbačiovo 
atvaizdu nebeturėjo įprasto i 
užrašo apie persitvarkymą, jį ' 
pakeitė kiti užrašai, nebeturin
tys iliuzijų Kremliaus vado 
gerais norais. 

Nagorno-Karabacho judėji
mas plečiasi. Iki šiol buvo 
reikalaujama prisijungimo prie 
Armėnijos, atsiskyrimo iš 
Azerbaidžano, tačiau dabar pra
sidėjo politinis judėjimas, kuris 
gali privesti prie tiesioginio 
susikirtimo su Komunistų par
tija. Paskutiniai įvykiai nebuvo 
sovietų spaudoje aprašomi ir 
buvo sakoma, kad Jerevane 
gyvenimas eina normalia vaga. 
Vakarų žurnalistai netikėtai 
sužinojo visai kitokį vaizdą 
tame sovietų valdomame regio
ne. 

Demonstracijos kiekvieną 
penktadieni 

Streikai baigėsi, bet jie gali 
kiekvienu momentu ir vėl pra
sidėti. Uniformuotų dalinių, 
kurie patruliavo sostinėje, nebe
simato, bet tie patys kareiviai 
dabar gatvėse vaikšto policijos 
uniformose. Dabar demonstra
cijos vyksta tik kartą savaitėje. 
Praėjusį penktadienį viešame 
mitinge 11-kos žmonių komite
tas, sudarytas iš intelektualų, 
kuris yra armėnų pripažįstamas 
de facto vadais, perskaitė detalų 
manifestą ir įsteigė naują 
Armėnų Tautinį sąjūdį. To 
komiteto narys Galstyn Am-
bartsum pasakojo Xew York 
Times korespondentui, kad vis
kas yra daroma labai rimtai, at
sargiai. „Jie davė mums trupu
tėlį laisvės, bet to mums 
neužtenka". 

„Rusai namo" 

Šio tautinio judėjimo pradžia 
yra labai panaši j Pabaltijo 
respublikų sąjūdžius, reika
laujančius ekonominės, kultū
rinės ir politinės nepriklau
somybės. Armėnai taip pat 
reikalauja, kad mokyklose būtų 
įvesta armėnų kalba. Penkta
dienį armėnai Operos aikštėje 
reikalavo, kad Karabacho komi
tete esąs antrasis savo rangu 
narys rusas būtų pašalintas, nes 
jis visai nesupranta armėnų rei
kalų. ..Rusai namo!" Šios 
demonstracijos nebandė išvai
kyti, bet tūkstančiai vyrų po
licijos uniformose buvo apsupę 

— Angolos kovotojai už savo 
krašto laisvę pirmą kartą susi
tiko po 13 metų pasitarimui su 
komunistais. Dar nėra žino
ma kaip vyko pasitarimai. 

— Vatikane lankėsi Pales
tiniečių Organizacijos atstovas 
Nemer Hammad ir diskutavo 
Vidurinių Rytų įvykius. Ta pro
ga Vatikano atstovas pareiškė, 
jog ..Šventasis sostas pritaria 
žydų teisėms turėti savo kraštą, 
bet kartu pritaria ir kitiems 
žmonėms — palestiniečių ara
bams turėti tas pačias teises". 

demonstrantus. Karabacho ko
miteto nariai sako, kad policijos 
uniformas vilkintys vyrai visi 
yra rusai kareiviai, ir tik rusai, 
bet ne kitų tautybių kariai. Vie
tine policija nebepasitikima. 

Armėnų manifestas 

Armėnų manifesto tikslas iš
reiškia armėnų nepriklauso
mybę, ypač to reikalauja 
studentai. Jie jame reikalauja ir 
veto teisės pasisakyti įvairių 
projektų vykdyme, o ypač 
atominės jėgainės klausimu ir 
cheminių fabrikų statybos 
reikalais . Armėnai savo 
manifeste taip pat reikalauja 
leidimo naudoti savo tautinę 
vėliavą, kurią jie naudojo savo 
trumpos nepriklausomybės 
metais nuo 1918 iki 1920 metų, 
kai po to buvo įjungti į sovietų 
orbitą. Armėnai reikalauja ati
daryti konsulatus tose valsty
bėse, kur gyvena armėnai ir kad 
būtų sudaryta armėnų kariuo
menė, kad jų vyrams nereikėtų 
tarnauti kitur ir galėtų kalbė
tis armėnų kalba, šiuo metu 
vyksta parašų rinkimas peti
cijai, kad armėnai būtų pri
jungti prie Armėnijos. Jau 
surinkta daugiau kaip 400,000 
parašų. Peticija vyriausybei bus 
įteikta spalio mėnesį. 

Nesipriešina konstitucijai 
„Mes planuojame viską daryti 

pagal sovietų konstituciją", 
sako B. Ararktyan, to komiteto 
narys ir Jerevano universiteto 
matematikos departamento ve
dėjas. „Mūsų konstitucija ne
draudžia streikų". Šis komite
tas jau pradėjo ruoštis kitų metų 
rinkimams, norėdamas išrinkti 
savo kandidatus į vyriausąją 
tarybą, nors armėnų tarybą 
sudaro 340 narių. Armėnų 
tautinis sąjūdis jau turi didelį 
pritarimą masėje, Ortodoksų 
Bažnyčios narių tarpe ir net pa
čioje Armėnų komunistų parti
joje. Savaitiniuose penktadienių 
mitinguose dalyvauja apie 
200,000 armėnu. 

Armėnai prieš Gorbačiovą 

Armėnai daug tikėjosi iš Gor
bačiovo pažadėtos demokratijos 
bei perestroikos ir visa širdimi 
pasisakė už tai. tačiau po liepos 
mėnesio įvykių, kai buvo atsiųs
ta rusų kariuomenė, žmonės 
griežtai išėjo prieš jį. Dabar 
Gorbačiovo pavardės paminėji
mas iššaukia dideli armėnų 
nepasitenkinimą. ..Gorbačiovas 
prarado mūsų pasitikėjimą", 
pasakojo korespondentui vyres
nieji armėnai." Galsnost. peres-
troika yra nebenaudojami žo
džiai armėnų tarpe", sako nau
jojo tautinio sąjūdžio vadas Am-
bartsum. ..Po to. kas įvyko, šie 
žodžiai teršia gerą vardą". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 7 d.: Regina. Pul-

cherija. Bartas. Palmira. Ne
ringa. Rėdą. 

Rugsėjo 8 d.: Tautos šventė. 
Švč. Marijos gimimas, Adrijo-
nas. Gerutis. Liaugaudas. Dau
mantė. Klementina. 

ORAS 

Saulė teka 6:21. leidžiasi 7:16. 
Temperatūra dieną 75 L. nak

tį 45 1. 
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EUROPOS RAJONO 
STOVYKLA ANGLIJOJE 

LSS VH-je Tautinėje stovyk 
/oje. rugpjūčio I į-24 dienomis 
vykusioje Kensington. Oluc 
Seven Rangės Scout Reservation 

stovyklavietėje, kartu su arti 
800-tais iš įvairiu laisvojo 
pasaulio kraštų lietučiais skau 
tat.s.-tėmift, stovyklai •> būrelis 

Europon rajono brolių ir -u-sių 
24 iš Anglijos ir 15-ka iš Vo
kietijos. Jie gražiai užsire 
komendavostovykloje. <> vpaė i i-
stems liks neužmirštama • Škoti
jos st-sių dūdų orkestras \> visi 

Europos rajonu skautai.-tės 
galėjo atvykti į JA V ėse vykusia, 
Vll-tąją Tautine stovyklą, bei 
veik visi stengėsi dalyvauti 
trudieinėje. šiemet jau 39-toje 
Europos rajono ttovykloje Angli
joje. Ši stovykla s. S.B. 
\ aitkevieiaus vaizdinu aprašytu 
„Europos Lietuvio" rugpjūčio 17 
d. laidoje. Skautaujantiems. 
lietuviška skautišką reiklu re-
nua n tiems, ar įa stebintiems, 
įdomu nors mintinus brolio s. 
S.B. Vaitkevičiaus straipsniu 
nuklysti i 

DR. JONO BASAN A / K I A I S STOVYKLA 
ANGLIJOJE 

Liepos 23 Lietuviu Skautų 
sąjungai minint TOti . - metu 
•luhil ioiu. E u r o p o s K a j o n o 
s k a u t a i s u s i r i n k o Sodybos 
kalnelyje i tradicine..jai: .'i9 tąja 
vasaros stovyklą Suvažiavo iš 
toli ir arti, dideli ir maži . stula 
rydami skaut iška šeima iš 56 
asmenų. Stovykla pasivadino 
„Dr. -J<;;<i Basanav ič iaus" var
du, -lai vadovavo t ie pa t \ - seni 
..M'kai . o pastovy k)erns į,ui 
BOS !t-U">. 

Stovyklos virš ininką- S.B. 
Vi tkev ič ius , pavaduotojas \ .s. 
•i Vluskmskas. adjutantas ps. P. 
Veršelis, f;:Aušros" t u n t a s — 
Vokieti^). Dvasios vadas v.si. 
kun. A. Geryba . .Aušros" vardo 
s -m pa.-tovyklės vadove pnt. 
sk K Mark:", tčiūtė f la imes, 
pav;iduotota v.s. G. O Brien. 
i'įjutantc pn t . -̂ k. si. K (ia< 

pet ai te . komendante prit. sk. Z. 
Žilinskaitė. ..Laisvės dvasios" 
broliu pastovyklės vadovas — 
s.v. vyr. si. Matas Ju l ius (Skoti-
įa>, pavaduotojas - prit. sk. P. 
Puodžiūnas, adjutantas prit. sk 
M. Ludwig. 

Giliukų ir liepsnelių vadove 
v s. (i. O'Brien; sanitaras - s.v. 
Tom Philpott: kasininkas —s. 
A Jakimavič ius : lituanistikos 
mokytoja - A. Strikaitytė: virė
jai B. Butrimas. K. Gugien • 
ir -J. Kaišienė: dainų instruk 
toriu- - -J. ("ernis. taut iniu 
šokiu — pr i t . sk K. 
Marke-\ iėnite-Hai mes. 

Nežiūrint nevisai palankaus 
oro, bendra talka, stovykla buvo 
skubiai įrengta ir jau vėlyva po
piete iškilo aikštelėje vėliavos. 
Vakare, visi pilnai uniformuoti. 
r i nkos i vė l iavų a i k š t e l ė n 

Lietuvo? trispalvę, išdidžiai plevėsavusią Kuopos Rajono skautu 
stovykloj, paskutini karta nleidžiant. kalba viešnia Toronto ..Volungės" 
choro vadove ps Dalia Viskontiene. 

LSS Europos rajono 39-toji skautų stovykla Lietuvių Sodyboje Anglijoje Nuotraukoje Dr. Jono 
Basanavičiaus skautų stovyklos dalyviai, rėmėja: ir svečiai Viduryje — LSS Europos rajono skau
tų naujoji vėliava. Dešinėje — Britanijoje viešėjusio Toronto „Volungės" choro dalis. 

Nuotr. VI. Giedminto 

stovyklos atidarymui. Pasirodė 
iš debesų išlindusi, besilei
džianti saulutė, lyg norėdama 
pažvelgti j taip gražiai pasi-
puosiusius uniformomis seses ir 
brolius, tuo pačiu lyg pri
ž a d ė d a m a puik ią rytojaus 
dieną. Rajono vadas, priėmęs 
raportą, pasveikino susirin
kusius, palinkėjo gero sto
vyklavimo, skilčių bendradar
biavimo, įgyti daugiau skau
t i ško p a t y r i m o , sužinot i 
daugiau apie mūsų brangią Tė
vyne Lietuvą. DBLS-gos CV pir
mininkas v.s. J. Alkis. s. E.Šova 
ir rajono vadeivė V. Gasperienė 
pasve ik ino s tovyk lau to jus . 
Vakaras užbaigiamas beriant 
pernykščių metų paskutinio 
laužo pelenus ant pirmojo, tuo 
sujungiant laužų grandinę. 

Esant nepalankiam orui . 
sekmadienio šv. Mišios aukoja
mos kun. A. Gerybos Sodybos 
salėje. J a m patarnauja skautai. 
Kunigas pamoksle skautams, 
palygina evangelijos žodžius su 
skautų šūkiu, pažymėdamas, 
kad tarnavimas Dievui. Tėvynei 
ir Artimui yra taip vienas su 
kitu susiję, jog nė vienas iš jų 
negali būt i aplenktas. 

šininkas įteikia dovanas sve
čiams ir talkininkams: — ..Ra
jono Albumą" ..Volungės" choro 
vedėjai Daliai \ ' iskontienei, ir 
Sodybos vedėjams P. ir L. Pod-
voiskiams, 70-metų Jubilieji
nius ženkliukus — virėjui B. 
Butrimui, nuolatiniam stovyk- rajone. 
lavietes tvarkytojui J. Šlepertui, D a r n o r ė c i a u maloniai p a dė-
<to užsitarnavo „• A. Ivanaus- k o t i m u s ų l i t u a n i s t l k o s m o k v . 
kas. bet jo nebuvo', ir htuanisti- t o j a i k u r i s u m u m i s n e s t į. 
kos mokytojai A. Strikaitytei; l a v o > b e t j o s p a r n o k o m i s n a u d o . 
šokolado dėžutes virėjoms K. J o m e s _ t a i B a r ė n i 

enei už 

— stovykla uždaryta. 
Po dienos bus nuimtos pala

pinės, išvalyta stovyklavietė, ir 
vėl paliks tylus kalnel is , lauk
damas kitų metų. kada vėl 
skauta i suvažiuos jau į 40-tąją 
v a s a r o s s t ovyk lą E u r o p o s 

Gugienei i r J. Ra i š i ene i . 
,,Volungės" choristė v.sk. fil 
Jūratė Neimanienė įteikė dova
nėle Rajono vadeivei ps. V. Gas-
penenei — ant beržo tošies 
užrašytas sveikinimas papuoš
tas tautine juostele, o stovyklos 
viršininkui prisegė Kanados 
,,Maple L e a P ženkliuką. (Jai 
buvo įteiktas Rajono Albumas 
brolių pastovyklėjei. Stovyk
lautojus sveikino DBLS Centro 
valdybos pirmininkas v.s. J. 

puikų . .LITHUANIA" nr. o. Už 
šio leidinio spausdinimą ir per 
siuntimą nemokamai į Londoną 
— Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Pirmininkui dr. 
J .A. Račkausku i ir Poniai 
esame dėkingi. Li thuania Nr. 5 
buvo duotas kiekvienam skau-
tui,-tei. kad paėmę į namus 
galėtų mokytis žiemos metu. 

Dėkoju taip pat ir svečiui ps. 
Vladui Gedmintui . kuris padė-

Alkis: DBLKB Sielovados vadas J° Pt-ngti stovyklą, o savaitės vi-
kun. dr. J. Sakevičius. MIC, duryje atvykęs puikiai mokė se-
.,Volungės" choro vedėja Dalia 
Viskontienė, Toronto tuntinin-
kė v.sk. fil. Jūratė Neimanienė. 

ses ir brolius prakt iško skau-
tavimo. 

s. S.B. V a i t k e v i č i u s 

G I L I U K A I IR L I E P S N E L E S 
V Ė L S U E I G A U S 

Stovyklos viršininkas paskai
tė gautus sveikinimus iš LSS 

Sekmadienį dar baigiame pa- tarybos Pirmininko v.s. fil P. 
puošti stovyklavietę, o jau nuo Molio; S e s e r i s Vyr i aus io s -
pirmadienio prasideda darbas s k a u t i n i n k ė s v.s. tn. Stefos Pirmoji naujų veiklos metų 
pagal iš anksto numatytą prog- Gedgaudienės: Brolijos Vyriau- gil iukų ir liepsnelių sueiga 
ramą: - lituanistika, skautą- s i o skautininko v.s. Gedimino įvyks rugsėjo 24 d., J a u n i m o 
vimas. dainos, tautiniai šokiai. Deveikio; „Aušros" tunto tunti- cent ro Posėdžių kambaryje , 
religinis pokalbis, sportas ir zai- ninkės ps. Jūra tės Lemkienes: Sueigos vyks du ka r tu s per 
dimai. Programai paįvairinti x 0 t t inghamo '„Aušros Vartų mėnesį, šeštadieniais, nuo 10:00 
buvo suorganizuotas naktinis Marijos Židinio" d v ė s dvasios iki 11:30 vai. ryto. Sueigas pra-
žaidimas ir iškyla. 

Pirmadienio naktį s. Gajutė 
O'Brien buvo pakelta į vyresnes 
skaut ininkes. Ketvirtadienio 
vakare įvyko laužas Sodybos 
salėje, o po to šv. Mišios su 
žvakutėmis už Tėvvnę. Lauže-

vadovo ir ..Šaltinio'* redakto- ves šiame darbe j au penkt i me-
riaus s. kun. dr. S. Matulio, ta i vadovė s.t.n. Vida Milavic-
MIC: anglų skaut in inko J. kienė. Nauji nariai kviečiami 
Booth — Derbyshire Scouts & registruotis iki rugsėjo 20 d. pas 
Guides; v.s. Gilmos ir Broniaus vadovę Vidą. tel. 254-7473. 
Zinkų; s. Algio ir ps. Irenos 
Gerdžiūnų: v.sk. Evos Pautienv-

lyje ir šv. Mišiose dalyvavo tės, prit. sk. -Yvonne Julius 
Sodybos atostogautojai ir sene- 'Škotijai. Stovyklos viršininkas 
liai. Laike šv. Mišių mintimis visiems padėkojo už atvykimą, 
skrendame į tolimą brangią rėmėjams, klubams ir organiza-
Tėvynę, ten likusius seseris, 
brolius, tėvų kapus... Prisi
mename seseris ir brolius, kurių 
jau nebėra gyvųjų tarpe. 

Penktadieni paaiškėjo stovyk
los darbo vaisiai: — dvi sesės 

cijoms už gausią paramą Tauti
nei ir tradicinei stovyklai ir 
maloniai v isus pakvie tė i 
stovyklos uždarymo laužą. 

Laužą pravedė sesių grupė: — 
prit. skautės H. Pilcher. Z. 
Ž i l in ska i t ė . v.sk. Alma 

N E T R U K U S P R A S I D Ė S 
S U E I G O S 

C h i c a g o s s k a u t a i . - t ė s 
ne t rukus vėl pradės sueigas. 

Dėl informacijų kreiptis į savo 
tuntininkus.-kes: 

..Aušros Var tų" t u n t a s — 
Svajonė Kerelytė. tel. 257-2558: 

„Kernavės" t un t a s — Rita 
Penčylienė, tel. 448-7279; 

. .Lituanicos" tun ta s — Vikto-
davė skautės įžodį, viena prity-
rusios. o du broliai - skauto Traskaite. Laužą uždegė .1- ras Garbonkus. tel 963-4026 
įžodį ir pasipuošė geltonais 
k a k l a r a i š č i a i s . Du p r i t y r ę 
skautai: P. Puodžiūnas ii M. 
Ludvvig, pagal skautu vyčių 
tradicijas, buvo kandidatais į 
skautus vyčius. 

Šeštadienio stovyklos uždary
mo iškilmėms suvažiavo daug 
svečiu: tėveliai, rėmėjai, tau
tiečiai ir visu pažiba ..Volun
gės" choras iš Kanados. Pasiro-

gametis skau tų rėmėjas J. „Nerijos" tun ta s - Violeta 
Šukaitis(Nottinghamsi. Be ivai- Paul ienė. tel. 584-5527. 
rių dainų, šūkių, pasirodymų, 
labai gražiai padainuoja duetą 
Nottinghamo „žvaigždutės" — 
prit. sk. Samantha VVolfender ir 
Louise Eggerton — ..Tėviškėlę". 
Laužas baigiamas ..Lietuva 
brangi...", spaudžiame rankas ir 
iki kitais metais pirmojo laužo. 
Tada visi skuba į Sodybos sale 
..Volungės" koncertui. Sužavėti 

do. kad ju tarpe buvo gražus tokiomis gražiomis dainomis. 

DRAUGAS 
THK LITHUANIAN WOKLO WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published ciaily except Sundays and Mondays, Ltgal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society. 4545 \V. 63rd 
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Second class postage paid at Chicago. IL 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anks to 

metams >/į metu 3 men. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.i $70.00 $40.00 $25 00 
Užsienyje (U.S.A. dol.i $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Sešt. pried' $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunuudotu straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Or. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave J 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagai susitarimą 
Tel . — 337-1285 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA iR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal sus'tanmą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 471-3300: rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirr^s ant' ketv • penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsipietjsių venų 

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

Valandos pagal susita-:-na 
Penkt . antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Card iac D iagnos is . Ltd. 
Marque t te Med i ca l Bu i l d i ng 

6132 S. Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

Tel 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS " 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hil ls. II 
1 myiia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos oagai susitarimą 

skaičius skautaujančių. Stovyk
los viršininko pakviesti jie rikia
vosi <alia. Buvo malonu girdėti 
! aportuojant stovyklos adjutan-

atvežtomis iš tolimosios Kana
dos, besidalindami jspūžiais. dar 
syki renkamės vėliavų aikšte
lėn, of icial iam s tovvklos 

ta : - ..stovyklos uždarymo iš- uždarymui. Stovyklos viršinin-
kilmems išrikiuotos Kanados kas dar sykj dėkoja virėjams, in-
Toronto tunto 8 sesės... Toron- strl iktoriams, t a lk in inkams , 
to skautai vyčiai..." Stovvklos skautininkams, kurie padėjo 
viršininkas, priėmęs raportą, sėkmingai pravesti stovykla ir 
kviečia kun. dr. J. Sakevičių, visoms sesėms ir broliams už 
MIC, pravesti maldą. Toliau susiklausymą, drausmingumą, 
seka stovyklos jsakymai. apdo darbštumą, l inkėdamas geros 
vartojimai, dovanos. įteikiami kelionės į namus, o tiems, kurie 
ordinai: — s. E. Šovai „Ordinas vyksta j Tau t inę Stovyklą 
už Nuopelnus'* ir J. Šukaičiui puikaus stovyklavimo ir pa-
..Ordinas už Nuopelnus su žinties su daugeliu sesių ir 
Rėmėjo kaspinu", juos prisega brolių. 
v.s. Jaras Alkis. Stovyklos vir- Malda. Vėliavos nuleidžiamos 

K O N K U R S I N I A I R A S I N I A I 

LSS Tarybos skelbtojo rašinių 
konkurso keli premijuoti ra
šiniai jau buvo atspausdint i šio 
skyriaus skiltyse ir susi laukė 
skaitytojų dėmesio ir palankaus 
įvertinimo. Dar du likusieji 
j a u n e s n i ų j ų g r u p ė s ses ių 
rašiniai taip pat jau paruošti 
spaudai ir artimiausiu laiku bus 
atspausdint i . 

KKRNAVTF.TKS K V I E Č I A 

Vienuolika tun t in inku i va 
dovavo Kernavės tuntui per 30 
metų. Gražus būrys energingu 
moterų darbu ir pavyzdžiu sklei
dusiu l ietuviškos skau tybės 
idėja. Jos visos kviečia ker 
navietes. sese's-brolius skautus . 
tėvelius ir draugus i Kernavės 
tun to 30-mečio pokylį, spalio 1 
d.. Balzeko muziejaus „Gintaro" 
salėje. Rezervacijoms skambin 
t i: 422,4288 arba 523-9162 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien i M 8 vai vak 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai popiet 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel. 595-2960 (veikia 24 vai 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Prita'ko akinius ir 

Contact lenses 
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Okupuotoje Lietuvoje išaugęs 

DAIKTIZMAS 
Daiktizmas - naujas terminas. 

Šio žodžio nerasi nei didžiajame, 
nei paskutinės laidos rašomo
sios kalbos žodynuose. Atsirado 
neseniai. Jo gimimą iššaukė 
pats gyvenimas. Aiškinant 
prasmę, tektų pasakyti, kad tai 
yra didžiulis perdėtas troškimas 
įsigyti reikalingų ir nereika
lingų daiktų. 

Vilniaus konservatorijos rek
torius Vytautas Laurušas tgim. 
1930 m.) sovietinėje spaudoje 
teigia, kad pastaruoju metu 
„susiformavo savotiškas žmo
gus, besirūpinantis tik savo ma
teriale gerove". Gyd. Vytautas 
Meška („Komjaunimo tiesa'', 
Nr. 109,1988) rašinyje „Šaltų 
namų sindromas" (sankaupa), 
rašydamas apie jvairias atsira
dusias negeroves ir kalbėdamas 
apie visuomenės ydas, teigia: 
„Kaip bebūtų keista, bet .šaltų 
namų' sindromas dažniausia at
siranda ten, kur daugybe .šiltų' 
daiktų, ten. kur lūžta spintos 
nuo sandėliuojamo krištolo, 
magnetofonų, radijo aparatūros, 
neskaitomų knygų, kur kamba
riai, išskyrus lubas, padengti 
kilimais, prikimšti baldų, kur 
viskas perkama ir parduodama, 
prabanga liejasi per kraštus, 
nes širdies, deja, trūksta. Nors 
tokio ar panašaus buto radiato
riai karšti, bet atmosfera ten 
dvelkia šalčiu... Daugumai susi
darė įspūdis, kad gyvenimo tiks
las tėra daiktai, o konkreti gero 
gyvenimo išraiška — prikimštas 
pilvas! Bet juk visiems žinoma, 
kad tikroji gyvenimo prasmė ir 
jo galutinis tikslas negali būti 
vien tik materialinė gerovė". 
Toliau autorius išvedžioja, kad 
dauguma nusikaltimų kaip tik 
ir vyksta norint praturtėti. 

Ypač čia dažnos vagystės, suk
čiavimai, kyšininkystė, įvairios 
apgaulės. Jis rašo, kad ,.be 
daugelio gėrybių neįmanomas 
civilizuotas gyvenimas, o grįžti 
prie urvinio žmogaus gyvenimo 
būdo taip pat nesinori, tačiau 
baimę ir nerimą kelia triumfuo
jantis daiktizmas". Jis turįs 
savo priežasčių: ,.Du karai, 
didžiuliai ekonominiai sunku
mai, iki šiol esantis net ir pačiu 
reikalingiausiu prekių trūku
mas gali būti mūsų godumo 
priežastimi. Tai paaiškinti šį 
blogį tam tikra prasme galima, 
bet pateisinti — ne". 

Daiktizmas okup. Lietuvoje, 
kaip mes jau žinome, išaugo dėl 
būtiniausių dalykų trūkumo iš 
vienos pusės ir dėl suklestė
jusios naujai atsiradusios 
aukštų pajamų klasės (nomen
klatūros) nesibaigiančių porei
kių bei troškimų, noro pralenk
ti kitus, pademonstruoti savo 
įtaką bei turtingumą. Nomen
klatūra, — tai aukšti partiečiai, 
žymūs pareigūnai. įvairiu bazių 
vedėjai, butų, trūkstamų prekių 
skirstytojai, etc. Jie, kom
binuodami „liaudies sąskaiton", 
įsiruošė sau moderniškiausius 
butus (Vakarų kraštų turtuolių 
pavyzdžiu), pasistatė namus bei 
vilas ramiuose užmiesčio ra
jonuose, įsiruošė moderniškiau
sias suomiškas pirtis su ba
seinais , barais ir kitais 
prašmatnumais. įsitaisė auto
mobilius, pasisamdė tarnus bei 
tarnaites, šoferius. Jų dažnos 
pramogos: medžioklė, žvejyba, 
kelionės, užsienio kurortai. Jų 
rezidencijose dažnai ruošiami 
baliai ir kitos naktinės pramo
gos, neretai paleistuvinimo po
būdžio, geriami tik taurūs už
sieniniai gėrimai, užkandant 
garsiais kaukaziškais „šašly
kais". Nors Lietuvoje iš seniau
sių laikų gaminami geri baldai, 
turtingieji jais nesitenkina: 
įsigyja jų komplektus suomiš
kos, itališkos, švediškos ir kitų 
kraštų išdirbystės. Taigi, nors 
..sovietinė santvarka išvadavo 

RYTPRŪSIAI - LIETUVIŲ KULTŪRA 
IR IMPERIJOS ARGUMENTAI 

žmogų iš privačios nuosavybės" 
(taip buvo skelbiama įvedant 
komunizmą), bet iš tiesų vieto
je, palyginti, skurdžios buržu
azijos, buvo sukurta daug tur
tingesnė ir galingesnė nomen
klatūros klasė. Blogiausia, kad 
ją šioje srityje ėmė sekti ir 
žemesnis vidurinis luomas, o 
nepasiturinti liaudis taip ir liko 
„liaudimi". Beje, buvo įsteigtos 
net specialios krautuvės (spec-
torgai), kur tiktai nomenklatū
ros viešpačiai galėjo gauti pirk
tis reikiamų dažniausiai užsie
ninių prekių, o kitose krautuvė
se jie pirkosi nestovėdami 
eilėse. 

* * * 

Lietuvių emigracija į Vakarų 
kraštus, įskaitant Ameriką, yra 
kaip žinome, sustojusi, bet 
svečių lankymasis ypatingai 
padidėjęs. Jį kiek pristabdo ne 
pačių išvažiavimo vizų (svečių) 
lengvas gavimas, kiek faktas, 
kad Sovietų Aerofloto lėktuvai 
nebeįstengia visų keliaujančių 
greitu laiku pergabenti. 

Kaip jau esame kartą šioje 
vietoje (VII.19) rašę, svečiai iš 
Lietuvos sukelia tam tikrų 
problemų ir čia gyvenantiems jų 
iškvietėjams, nes ne visi 
išeivijos lietuviai yra pajėgūs 
dėl mažų pajamų ar silpnos 
sveikatos, neturėjimo susisieki
mo priemonių ir kt., svečius pri
deramai priimti. Didelė jų dalis 
labai mažai domisi išeivijoje 
sukurtomis lietuviškomis kultū
rinėmis vertybėmis, mūsų spau
da, knygomis, l ietuviškais 
parengimais, užtat daug 
daugiau domisi mūsų rašinio 
pradžioje minėtoms materiali
nėmis vertybėmis. Yra ir tokių, 
kurie čia atvyksta tik „apsi-
prekinti". (Tai irgi neseniai 
atsiradęs naujadaras). Nereikia 
dėlto daug stebėtis, nes jiems 
Lietuvoje daugelio būtinų 
dalyku trūksta. Bet yra ir tokių 
jų pageidautinų brangių prekių, 
be kurių jie galėtų apsieiti. 

„Rytprūsiai mūsų" — liepos 
2 d. „Literatūroje ir mene" iš
didžiai paskelbė vadinamajam 
Kalingrade gyvenantis rašyto
jas ir visuomenės veikėjas Juri
jus Ivanovas. Pasiklausykime jo 
argumentų. Ivanovas nesutinka 
su oficialiomis tarybinėmis pub
likacijomis, kad tos srities isto
rija prasidėjusi tiktai nuo 1945 

Mannas ir Kristijonas Done
laitis. „Mūsų" tarybiškai ir 
„mūsų" rusiškai. Visas tas že
mes ir žmones pasisavinęs, Iva
novas nepamiršta ir Lietuvos — 
geraširdiškai duoda jai saldainį, 
pritardamas, kad kolonizuotai 
Čystije Prudy vietovei reikia 
grąžinti Tolminkiemio vardą. 

Ivanovo „istorinė atmintis". 
metų balandžio. „Dar prieš at- jo „pamiat" ir logika susilaukė 
mintinus 1945 metus", pareis- atsako ir Lietuvoje. Entuziastin-
kė jis, „čia buvojo rusų žmonės", gajam „mūsintojui ir rusinto-
Kokia staigmena! Nejau esame jui Rapolas Šaltenis liepos 30 d. 
prie nepaprasto istorinio atradi
mo slenksčio? Gal Ivanovas iš
kasė kokius įrodymus, kad Ryt
prūsiuose kada nors gyveno 
rusai. Deja, ne. Rytprūsiuose 
yra „šaknys mūsų", tvirtina 
Ivanovas, nes — klausykimės! — 
ten prieš Žalgirio mūšį buvojo 
rusų pulkai, ten lankėsi carai 
Aleksejus ir Petras Pirmasis, 
ten rusų kareiviai „narsiai" 
kovojo per septynerių metų ka-

Marytė Černiūtė (Hinsdale, 
111.). atsiliepdama į rašinį 
„Svečiai iš Lietuvos", šių 
eilučių autoriui parašė laišką, 
kuriame mandagiai primena, 
kad nebuvo iškeltas vienas 
labai svarbus reikalas — atvy
kusių iš Lietuvos apdrau-
mas. Mat Lietuvos ir Amerikos, 
Kanados. Australijos žmonės 
gyvena skirtingose sąlygose. 
Lietuvoje yra įvestas nors ir 
labai netobulas, vadinamas 
..nemokamas gydymas" . 
(Praktiškai už jį taip pat tenka 
nepigiai mokėti). Šiuo požiūriu 
Amerikos sąlygos skirtingos. 
Tuo tarpu, pagal M. Černiūtę, 
„viena iš didesnių problemų 
mums yra pasirūpinimas svei
katos apdrauda, nes iš Sovietų 
ambasados gautuose blankuose 
pasirašoma, kad imame atsa
komybę. Įdomu, kas gautųsi, 
jeigu nesutiktumėme? O juk So
vietų sveikatos suteikimo siste
mos pareiga rūpintis savais 
žmonėmis. Juk mes. kaip turis
tai, į Lietuvą važiuojame apsi-
draudę". 

M. Černiūtė iškėlė labai opų 
ir rimtą klausimą. Juk gali būti 
(ir būna) atvejų, kad atvažia
vusieji čia suserga, reikalingi 
gydymo, kuris, kaip žinome, yra 
labai brangus. Taigi būtų labai 
gerai, kad mūsų išeivijos sociali
nės, bendruomeninės ir kitos in
stitucijos reikalą greičiau 
išstudijuotų ir pateiktų 
nurodymus, kur ir kokia forma 
apdrausti svečius dėl galimos 
ligos ar nelaimigų atvejų. Ir vi
sais kitais atvejais turime 

svečiams iš Lietuvos ir jų iš
kvietėjams padėti, nes svečiai — 
mieli mūsų artimieji iš suvar
gintos tėvynės. h k v 

„Literatūros ir meno" skiltyse 
primena, kad tas Rytprūsių 
žmogus , jau nuo giliausios se
novės buvo prūsas ir lietuvis". 
Šaltenis kritiškai atsiliepia apie 
„keistą Stalino sprendimą" šį 
kraštą priskirti su juo nesusisie
kiančia Rusijos TSSR" ir apie 
Stalino „barbarišką įsakymą", 
kuriuo pasiremiant buvo nu
šluoti šio krašto lietuviški vie
tovardžiai. Vien Tolminkiemio 

rą ir vėliau ties Yluva ir vardo sugrąžinimas Šaltenio ne-

Pavyzdžiui, jis nesako visos tei
sybės apie Potsdamo konferen
ciją — ji neperdavė Karaliau
čiaus ir dalies Rytprūsių Tary
bų Sąjungai, o tik perleido šį 
kraštą Maskvai laikinai admi
nistruoti iki būsimos taikos kon
ferencijos, kuri iki šiol dar neį
vyko. Todė' kolonizuodama Ry
tų Prūsiją, „barbariškai" ištrin
dama istorinius vietovardžius ir 
elgdamasi tame krašte kaip šei
mininkė, Maskva pažeidė Pots
damo konferencijos nutarimus. 

Ivanovo logika labai paprasta. 
Anot jo, Rytų Prūsija priklauso 
Rusijai ne todėl, kad rusai ten 
gyveno, dirbo tą žemę, augino 
sodus, statė miestus ar kūrė 
kultūros paminklus. Tokio pėd
sako rusai ten nepaliko. Rytprū
siai rusų, tvirtina Ivanovas, nes 
į juos kartkarčiais įžygiuoda 
vo rusų armijos ir laimėdavo ar 
pralaimėdavo mūšius! Ši logika 
nebe nauja. Prancūzijos kara
lius — saulė, Liudvikas XIV-ta-
sis, mėgdavo tvirtinti, kad visos 
teritorijos, kurias net kada bu
vo užkariavusios prancūzų ar
mijos, teisėtai priklauso Prancū
zijai. Naciai grindė savo preten
zijas į Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žemes, šūkaudami, jog tai 
esanti „Ordensland" — Ordino 
žemė, kurią buvo užkariavę kry
žiuočiai. Tokia logika atveria 
duris į begalinę ekspansiją. Ar 
Suvorovo kariauna nebuvo užė
musi Varšuvos ir Krokuvos? Ir 
kodėl tada Rusijai nepasisavinti 
Italijos teritorijų, kuriose kovėsi 
to paties Suvorovo vadovauja
mos caro armijos? Nekalbant 
jau apie Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, kurias jau tiek sykių trypė ir 
tebetrypia narsiųjų rusų karei
vių batai. 

Anksčiau sovietiniai rusų is
torikai ir žurnalistai bandė 
teisinti Rytų Prūsijos koloniza-
vimą,rašydami straipsnius ir di
sertacijas apie prūsų rusiška 
kilmę ar panašius nebūtus daly
kus. Tai buvo veidmainystė, bet 
veidmainystė, kaip sakoma, yra 
nuodėmės komplimentas dory
bei. Meluojant, veidmainiaujant 
dar prisipažįstamą, kad yra tam 
tikros tarptautinio elgesio nor
mos, kurių turi laikytis visos ci
vilizuotos valstybės. Ivanovas 
atmeta tokią veidmainystę — 
rytų Prūsija mūsų, sako jis, nes 
mes ją ginklu užgrobėme. Čia 
byloja klasiškas, atviras, nuogas 
imperializmas. Ne be reikalo 
Ivanovas, tas „humanistas", 
„internacionalistas", perestroi-
kos rėmėjas ir kultūros fondo 
darbuotojas nori Kaliningrade 
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SUKAKTUVIŲ 
IŠVAKARĖSE 
150 metų foto nuotraukai 

Frydlandu, ten pat, Rytprūsiuo
se, generolo Samsonovo vado
vaujama caro Vakarų armija 
buvo sunaikinta 1914 metų rug
pjūčio mūšiuose, Tai todėl Ryt
prūsiai „mūsų"!... 

Ivanovas pasijuokia iš tų so
vietinių mokslo žmonių, kurie 
stengėsi įrodyti, kad „prūsai — 
vos ne rusai". „O kam mums 
teisinti?" — klausia jis. 1945 
metais Potsdamo konferencija 
„Karaliaučių ir dalį Rytų 
Prūsijos perdavė mūsų šaliai". 
To, esą, ir užtenka, kad tas kraš
tas būtų „mūsų". Ne tiktai 
kraštas — „mūsų", jam ir ten 
gyvenę garsūs vokiečiai: Helm-
holtzas, Koellwitz, Hoffmannas. 
„Mūsų" ir Ivanovui „brangūs 
Immanuelis Kantas, Tomas 

patenkina — pasak jo, klaidą 
reikia atitaisyti visą. -Jis klau
sia, ar Ivanovas nežino, koks gy
vas Rytprūsiuose buvo lietuvių 
kultūrinis gyvenimas, išvardina 
Bretkūną, Mažvydą, Kulvietį, 
Rapalionį, Vydūną. Šiuo kraštu 
vaikščiodami lietuviai, rašo Šal
tenis, „iš po žemės girdi lyg nu
skendusių varpų skambėjimą: 
Stalupėnai, Piktupėnai, Labgu
va, Yluva, Isrutė, Gumbinė... 
Argi jie amžinai nuskendo?" 

Šaltenio argumentas tvirtas, 
bet jis sustoja prie ribos, kurią 
lietuviams ir šiandien tebedik-
tuoja nerašyti „tabu" ir priva
lomas mandagumas „didžiojo 
brolio" atstovams. Ivanovo isto
rinę atmintį ir jo logiką reikia 
toliau nuodugniau nagrinėti. 

Bieliauskas. 

1839 metai yra reikšmingi 
metai fotografijos istorijoj. Tais 
metais buvo padaryta pirmoji 
foto nuotrauka. Tai nebuvo foto
grafijos pradžia. Jos reikia 
ieškoti vienuoliktame šimtme
tyje, kada arabų mokslininkai 
sužavėti tamsioje palapinėje ste
bėjo prasiskverbusią pro mažą 
k i a u r y m ę išorės aplinką. 
Keliems šimtmečiams praėjus, 
buvo išrasta camera obscura, 
kas buvo ne kas kita, kaip dėžė 
su išgręžta skylute. Tokią dėžę 
nukreipus į pastatą, buvo ga
lima nubraižyti su tikslia per
spektyva pastato išmieras. Ta 
dėže naudojosi architektai, ma
tininkai ir net menininkai. Ja 
buvo susidomėjęs ir Leonardo 
da Vinci. Ir vėl šimtmečiai pra
ėjo ieškant, bandant, siekiant 
vienintelio tikslo — perkelti 
vaizdą ant ko nors apčiuopiamo 
— metalo, stiklo, popieriaus. 

17 š imtmetyje vokiečių 
vienuolis Johann Zahn sukon-
struktavo dėžę, kuri žymiai 
palengvino jos naudojimą. Pa
naudojęs veidrodį ir objektyvą, 
gavo šios dienos refleksinio apa
rato prototipą. Nesant jautrios 
šviesai medžiagos, išradimas 
padėjo, bet neišrišo problemos. 
Vaizdas buvo matomas ryškiai, 
natūralioj padėtyje, bet nebuvo 
galima pernešti, parodyti kitur. 
Šiandieniniai kalbant, buvo 
aparatas, nebuvo filmo. 

Tik prancūzui Niepce išradus 
ir kitam tautiečiui Daguerre 
patobulinus, 1839 metais buvo 
padaryta pirmoji nuotrauka. 
Dėl nejautrių medžiagų nuo
traukos apšvietimas užtruko 15 
minučių. I lgas apšviet imo 
laikas negalėjo užfiksuoti jud
raus Paryžiaus Du Temple bule-
vardo gyvenimo. Tik vienas 
asmuo matyti ant nuotraukos. 
Jis buvo užrekorduotas, nes, 
valant jo batus, jis išbuvo kele
tą minučių nesujudėjęs. 

Kiti metai buvo produktingi 
chemijos ir foto industrijos srity
je. Išradimai, patobulinimai ėjo 
vienas po kito. Jeigu pirmai 
nuotraukai reikėjo 15 minučių 
apšvietimo, tai šiandien tą pačią 
nuotrauką galima padaryti 
1/2500 sekundės laikotarpiu. Ir 
pati nuotrauka bus nepaly
ginamai geresnė. Šiandien ne
bėra stebuklas pagauti ant nuo
traukos iššautą kulką. Šiandien, 
ko akis nemato, foto nuotrauka 
parodo. Šiandien nuotraukos 
daromos erdvėje, giliuose 
vandenyse, žmogaus kūne. 
Padarytą pažangą per pasku
tinius 150 metų verta paminėti, 
įvertinti. Tos sukakties proga 

„Life" žurnalas paskyrė visą 
rudens leidinį. 

Nuotraukos spalvotos, 
balta-juoda, didelės ir mažos. 
Malonios pasižiūrėti ir sukre
čiančios savo realumu. Šimtai jų 
telpa 168 puslapiuose. Nuo
traukų įvairumas su trumpais 
paaiškinimais supažindina skai
tytoją su fotografija ir jos 
istorija. 

Bevar tant puslapius, 
sužinoma senų meisterių darbų 
vertė. Nuostabūs skaičiai iškyla 
prieš akis. Wall Street scena, 
daryta Paul Strand 1915 me
tais, 1985 metais buvo nupirkta 
Kanados architektūros centro 
Montrealyje už 170,000 dolerių. 
Prieš 10 metų mirusio Man Ray 
nuotrauka „Ašaros", kur stik
liniai rutul iukai vaizduoja 
ašaras ant moters veido, yra 
įvertinta 75,000 dolerių. Kitam 
foto menininkui viena nuo
trauka atnešė 100,000 ir 70,000 
yra pakeliui. Šiuo metu yra 
išskirtinas Richard Avedon, 
kuris už vieno asmens portretą 
ima 50.000 dolerių, o visos šei
mos apvali suma — 100,000. 

Nėra užmiršti nė gyvieji šio 
krašto pionieriai. Berenice Ab
bott. 90 metų, įtikinančiai tvir
tina: noras ką nors daryti 
pasikartoja visą gyvenimą. 
Ruth Bernhard, 82 metų, žinoma 
savo nuogo moterų kūno nuo
traukomis nerodydama veido, ir 
šiandien tvirtina, kad tik kūnas 
yra universalus ir veidas nėra 
svarbus. Tai kam jį ir rodyti. 
Andreas Feininger. 81 metų, 
žinomas savo gamtos, archi
tektūros ir miesto gyvenimo 
nuotraukomis, parašęs apie 
fotografiją 40 knygų, atidavęs 
savo aparatus, yra įpusėjęs 
rašyti dar dvi knygas. Savo 
nusistatymą remia: Aš dariau 
viską, kad parodyčiau pasaulį 
taip. kaip aš jį mačiau. Louise 
Dahl-\Volfe, 92 metų, žinoma 
madų ir žurnalų viršelių kūrėja, 
nusivylusi šios dienos madų 
fotografija, tepareiškė: Gaila, 
bet tai man nebeduoda daugiau 
įkvėpimo. Aaron Siskind. 84 
metų, iškilęs su savo pirštinės 
nuotrauka, šiandien dar vis 
parduoda savo nuotraukas. 
Harry Callahan, 75 metų, 
pasižymėjęs savo sustirusiais, 
bet įspūdingais vaizdais, 
eidamas pasivaikščioti, 
nepalieka aparato namie. 

Jeigu kas ir nėra foto mėgėjas, 
ras daug įdomybių ir jam dar 
nežinomų dalykų. „Life" 
redaktoriai dar kartą įrodė, kad 
fotografija yra išrasta kalba, 
kurią kiekvienas supranta. 

Edmundas Jakait is 

BALTASIS BANGINIS 
g n a t A g MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

buvo milžiniška. Iš tikrųjų ji buvo tokia didelė, kad 
lengvai joje galėjo miegoti keturi perstekininkai. 

— Gerai! — tarė šeimininkas, statydamas žvakę 
ant senos jūreiviškos skrynios, kuri tarnavo kaip 
prausykla ir kaip stalas. — Patogiai susitvarkyk ir 
labanaktis! 

Metęs stebėti lovą aš atsisukau, bet jis jau buvo 
dingęs. Nutraukęs antklodę, pasilenkiau iš arti pažiū 

6 rėti i paklTidę. Ji buvo pakenčiama. Tada pradėjau 
Šie žodžiai dalinai išaiškino mįslę, parodydami, kad dairytis po kambarį, ir be lovos ir stalo negalėjau rasti 

šeimininkas nenorėjo pasityčioti iš manęs. Bet ką k i U l baldų, išskyrus kėdę, pušine lentyną ir popierinę 
galvoti apie perstekininką, kurisšeštadienio naktį židinio uždangą, vaizduojančią žmogų, puolantį 
trankėsi, kaip koks kanibalas, mėgindamas parduoti banginį. Iš daiktų nepriklaususių kambariui, vienam 
mirusių pagonių galvas? kampe stovėjo didelis jūreiviškas maišas, kuriame 

- Šeimininke, - kreipiausi į jį, - ar tamsta esi rnatyti buvo laikomi perstekininko baltiniai ir ant židi-
tikras, kad jis nepavojingas žmogus? n j 0 briaunos glėbys keistų kablių, be to. lovos išgalvese 

— Jis moka tvarkingai — atsakė. — Bet jau vėlu Ptovėjo ilga persteke 
Tamsta eik gulti. Lova gera, joje telpa daugiau kaip g e t kas buvo ant skrynios? Aš jį pagriebiau ir pri-
du. Mano žmona guldydavo į ją Šamą ir mažąjį Jonuką a r t į n a u prįe šviesos, jį apčiupinėjau, apuosčiau ir sten-
iškojėse, tačiau vieną naktį nežinau kaip pradėjau sap- gjausį atspėti, kas tai galėjo būti? Jį buvo galima 
nuoti ir Šamas atsidūrė ant grindų ir vos nenulūžo palyginti dideliam kilimui, keturiuose kampuose 
rankos. Po to žmona pasakė, kad taip toliau negali pagražinta mažyčiais dzinguliukais, labai panašiais į 
būti... Tamsta eik čia. per vieną akimirka aš tamstą 
paguldysiu... 

Ir tai sakydams jis uždega žvakę, kurią įspraudė 
į mano ranką, besiruošdamas parodyti kelią, bet aš 
stovėjau neryžtingai. Pažiūrėjęs į laikrodį, jis sušuko: 

— Po plynių! Jau sekmadienis. Matyti kur nors 
nuleido inkarą. Šiąnakt tamsta jo nepamatysi. Ne, 
eime!... Tamsta nenori eiti. 

Kiek pagalvojęs, aš lipau laiptais aukštyn. Jis mane 
įvedė į mažą, šaltą kambariuką. Jis nemelavo: lova 

tuos, kuriuos vartoja indėnai ant savo batu. Jo viduryje 
buvo skyle, panaši Pietų Amerikos pončiams. Bet ar 
galimas daiktas, kad sveiko proto perstekininkas užsi-
dėtų šitokią kaukę ir joje vaikščiotų krikščioniško mies
to gatvėmis? 

Aš įsimečiau i jį ir jis slėgė mano pečius kaip koks 
pilnas krepšys. Jis buvo neįtikimai storas ir plaukuo
tas ir man pasirodė truputi drėgnas, tarsi paslaptingas 
perstekininkas jį būtu nešiojęs norėdamas apsisaugoti 
nuo lietaus. Pamatęs trabala veidrodžio, įbesta i siena. 

nuėjau pasižiūrėti. Savo gyvenime nebuvau matęs 
panašaus vaizdo. Su tokia skuba stengiaus juo nusikra
tyti, kad vos nenusisukau sprando. 

Atsisėdęs ant lovos krašto pradėjau galvoti apie 
perstekininką, galvų pardavėją ir jo kilimą. Po to atsi
stojau ir. nusivilkęs švarką, kambario viduryje stovė
damas, vis galvojau. Paskui nusivilkau liemenę, 
pasilikęs vienuose marškiniuose vis tebegalvojau. Bū
damas pusnuogis, aš pajutau dideli šaltį ir. prisiminęs, 
ką man buvo sakęs šeimininkas (kad galimas daiktas 
perstekininkas šiąnakt iš viso nepasirodys), nieko 
daugiau nebegalvodamas, nusiaviau batus ir nusimo 
viau kelnes ir. užgesinės žvakę, virtau į lovą ir atsi
daviau dangaus globai. 

Ir vėl pradėjau galvoti save klausdamas ar čiužinys 
buvo prikimštas kukurūzų kotais ar indu skeveldrom. 
Ilgą laiką vartaliojaus negalėdamas užmigti, ligi 
pagaliau pradėjo mane kaustyti malonus snaudulys ir 
jau buvau besiryžtas leistis į kelionę po sapnų karaliją, 
išgirdau sunkius žingsnius koridoriuje ir pamačiau 
besiskverbiančią šviesą po durimis. 

— Tegu Dievas mane gelbsti — pagalvojau. — Tai 
jis, tas pragariškas galvų pardavėjas. Bet aš gulėjau 
ramiai ir pasiryžau neištarti žodžio, ligi jis neprabils. 

Su žvake vienoje rankoje ir ta zelandiška galva 
kitoje, nepažįstamasis įėjo į kambarį, nežiūrėdamas į 
lovą, žvake nastatė ant grindų kertėje, gana toli nuo 
manęs ir pradėjo atrišinėti didįjį maišą, kuris, kaip 
jau minėmu, stovėjo kambaryje. Aš degiau noru pama
tyti jo veidą, bet ilgai išbuvo atsukęs nugarą, labai 
užsiėmęs su savo maišu. _ 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
KARIUOMENES ŠVENTES 

MINĖJIMAS 

Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bos tone reng ia L ie tuvos 
kariuomenės šventės minėjimą, 
kuris vyks lapkričio 20 d. Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje ir salėje po bažnyčia. Po šv. 
Mišių už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės iškilmingame susirinki
me bus atitinkamos kalbos ir 
meninė programa. 

SOL. B. POVILĄVIČIUS 

Kartais lietuviškuoju Šaliapi-
nu vadinamas sol. Benediktas 
Povilavičius. kaip dainininkas, 
pirmojo pripažinimo susi laukė 
Anglijoje, kur jis Royal Albert 
Hali . Londone." dalyvavo dvie
juose tarptautiniuose jaunųjų 
dainininkų konkursuose, viena
me laimėdamas antra vietą, o 
ki tame — pirmąją. Vėliau j is 
muzikos ir dainavimo meno mo
kėsi pas {vairius mokytojus. 

Apie sol. B. Povi!a\ iėių rašy 
tojas Stasy.-. Santvam> taip atsi 
liepia: ..Rimtos studij»«s. ku
riom- Ben. Povilavičius skyrė 
daug laiko ir uždarbiu, subran
dino jį kaip menininką ir dai
nininką... Kaip solistas, jis y ra 
dainavęs New Yorke'Carnegie 
Recital Hali). Baltimmvje. MD, 
Chicagoje. IL. Elizabeth. N.J.. 
Providence. R.L. VVorcesteiyje. 
MA. Los Angeles. CA. Montre-
aiyje. Kanadoje ir kt. Ben. Povi
lavičius... turi sodry. galingą. 
dainavimo technikos požiūriu 
laisvai, intonuotai ir spalvingai 
valdomą boso balsą, turi jautrų 
ir teisinga atliekamo kūrinio su
pratimą bei pojūti..." 

O pirmą karta išgirdusi sol. B. 
Povilavičių, buvusi Lietuvos 
operos solistė Elžbieta Kardelie
nė pareiškė: pažymėta, kad 
dainininkas esąs bosas. Bet 
klausantis dainuojančio solisto, 
girdi švelnų, labai gražaus tem
bro aksomini baritoną, su lais
vomis aukštomis net iki sol. So
listas puikiai laikosi scenoje, ge
rai pastatytą balsą laisvai valdo 
visame plačiame savo diapozo-
ne: dikcija labai gera ir. svar
biausia, tiksliai išsilaiko tonaci
joje... B. Povilavičiaus dainavi
mu sužavėta, publika tiek daug 
plojo, kad solistas pasirodydavo 
scenoje ir vėl dainuodavo..." 

Po sol. B. Povilavičiaus kon
certo St. Petersburge. Floridoje, 
bu v. Lietuvos operos solistė 
Kalvaitytė-Velbasiene pažymė
jo, kad B. Povilavičius pasirodė 
kaip tobulas menininkas, o 
muz. Petras Armonas rašė: „Vi
sas dainas bei arijas solistas pa
dainavo nuoširdžiai. įdomiai, su 
giliu įsijautimu bei vidine šilu
ma, puikiai pateikdamas kiek
vieno kūrinio stilių ir nuotai-
ką". 

Savo dažnais koncertais įvai
riose lietuvių kolonijose sol. B. 
Povilavičius gražiai atstovavo 
Bostono lietuviams, aukšta i 
iškeldamas jų vardą. „Laisvės 
Varpo'" rudens koncerte rugsėjo 
25 d. 3 vai. po pietų So. Bosto
no Lietuvių piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje jis atliks ne t ik lie
tuvių liaudies dainas, mūsų 
kompozitorių kūrinius ir arijas 
iš įvairiu operų, bet ta ip pat 
duetus su sol. Audrone Gaižiū
niene. sopranu, iš Chicagos. 
akompanuojant pianistui dr. 
Sauliui Cibui. Tie duetai bus 
viena iš rengiamo koncerto nau
jovių. 

FILMAS IŠ 
DEMONSTRACIJOS 

Feliksas K o n t a u t a s iš So. 
Bostono susuko filmą iš Juodo
jo kaspino dienos demonstraci
jos, kuri vyko rugpjūčio 2 3 d. 
Bostone, aikštėje prie City Hali . 
Filmas gana gerai pavyko. Tai 
bus įdomus dokumentas atei
čiai. 

JŪRATĖ LALIENĖ -
CHORVEDĖ 

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos Brocktone klebonas k u n . 
Petras Šakalys pakvietė tos pa
rapijos vargonininke ir choro 
vedėja J ū r a t e Laliene, muzikos 
mokslus baigusią Lietuvoje. 
Nauja chorvede da rbą j a u 
pradėjo. Ja i vadovaujant, choras 
rugsėjo 5 d. giedojo šv. Mišių 
metu Nukryžiuotojo J ė z a u s 
vienuolyno koplyčioje. Tomis 
Mišiomis pradėtas t radicinis to 
vienuolyno Darbo dienos pikni
kas . 

„LAISVĖS V A R P A S " 

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

« 

SUSIDOMĖJIMAS 
KONCERTU 

„Laisvės Varpo" r e n g i a m a s 
rugsėjo 25 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje rudens kon
certas jau plačiai diskutuojamas 
vietos ir apylinkės l ie tuvių, 
kurie gyvai domisi „Laisvės 
Varpo" radijo laidomis ir jo 
ruošiamais kul tūr iniais rengi
niais. Šiemet ypač džiaugiama
si, kad į koncerto programos at
likimą, drauge su operos solis
te Audrone Gaižiūniene. sopra
nu iš Chicagos, į t raukt i du vie
tos menininkai — sol. Benedik
tas Povilavičius, bosas, ir dr . 
Saulius Cibas, pianistas. Vietos 
lietuviams jie y ra gerai žinomi 
savo meniniu pajėgumu ir pa
slaugumu, dėlto jie visuomet 
laukiami ir dideliu ma lonumu 
klausomi. N e s i b r a n g i n d a m i , 
kiekvienas jų dažnai įsijungia į 
įvairių švenčių ir sukakčių mi
nėjimus, padedami organizato
riams sudaryti menines progra
mas ir jas at l ikdami. Už ta i vi
suomenė jaučia jiems pagarbą ir 
dėkingumą. Savo susidomėjimą 
koncertu visuomenė rodo ne t ik 
pokalbiuose apie jį. bet ta ip pa t 
įsijungimu į jo rengimą koncer
to globėjais, garbės rėmėjais i r 
ta lkininkais . Visos organizaci
jos, verslo įmonės ir a tski r i as
menys, t a ip parėmę koncer to 
rengimą, bus a t i t inkamai įra
šyti į koncerto programos kny
gutę. 

JUODOJO K A S P I N O 
DIENA 

Bostone paskubomis susidaręs 
Juodojo kaspino dienos l ietuvių 
komitetas per t rumpą laiką 
įstengė gerai suorganizuoti Sta-
lino-Hitlerio pakto 49-rių metų 
sukakties pagrindu demonstra
ciją, kuri vyko rugpjūčio 23 d. 
12-2 vai. po pietų Bostone, aikš
tėje prie City Hali. I ją susirin
ko 300400 lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių, lenkų ir kitų su vė
liavomis ir daugybe įvairių pla
katų. Demonstraciją energingai 
ir sumania i pravedė J o n a s 
Stundžia, Jr . , iš Lavvrence ir 
Gitą Kupčinskienė iš Walpole. 
Turiningą pagrindinę kalbą pa
sakė Ignas Budrys, buvęs LB-
nės Hartfordo apygardos pirmi
ninkas, dabar atsikėlęs į Hop-
kinton. Kalbėjo latvių, estų ir 
lenkų atstovai. 

Demonstracijoje buvo klausia
ma: „Ko mes norime?" De
m o n s t r a n t a i į t a i galingai 
a t s akė „Laisvės Lietuvai. Lat
vijai ir Est i jai" . I tolimesnį 
klausimą: „Kada mes to nori
me?" — vėl stipriai nuaidėjo at
sakymas „Dabar" . 

Stalino-Hitlerio akto pasirašy
mas demonstracijoje pavaizduo
tas gyvomis juodomis figūromis, 
svast ikos ir kūjo bei pjautuvo 
ženklais, hit lerinės Vokietijos ir 
Sovietų S-gos simboliais. Prie 
kalbėtojų t r ibūnos stovėjo rete
žiais surakin tos tautiniais dra
bužiais apsirengusios lietuvė, 
la tve ir estė , simbolizuojančios 
pavergtas Baltijos tautas: Lietu
vą. Latviją ir Estiją. 

Demonstracijoje invokaciją 
sukalbėjo Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas kun . 
Gedvilą iš Providence, R.I. Per
skaityta Bostono miesto mero R. 
F lynn proklamacija, skelbianti 
rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino 
diena. 

Demonst ran ta i reikalavo pa
skelbti ir a t šauk t i Stalino-Hit
lerio paktą, o ta ip pa t atstatyti 
to pakto pagrindu išplėštą Balti
jos t au toms laisvę. 

Kitą dieną demonstracija bu
vo aprašy ta „Boston Globė" ir 
„Boston Hera ld" dienraščiuose, 
o t a ip pat vaizdai iš jos parody
ti televizijos 5-tojo kanalo žinio
se. 

Aišku, demonstracija būtų tu
rėjusi dar didesnį poveikį ame
rikiečių visuomenėje, spaudoje 
ir televizijoje, jei jos dalyvių 
skaičius būtų buvęs dešimterio
pai didesnis. Demonstracijų ga
lutinį pasisekimą apsprendžia 
jų dalyvių skaičius. Amerikie
čių dėmesį pa t r auk ia didelės 
masės, kur ių mums dar vis ne
pavyksta sudaryt i . 

SUSITIKIMAS SU 
L I E T U V O S 

PERSITVARKYMO 
A T S T O V U 

Gintaro Karoso rūpesčiu ir pa
s tangomis rugpjūčio 24 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
užkandinėje įvyko susit ikimas 
su „Gimtojo k r a š t o " redakto
r ium Alg imantu Čekuoliu, vie
nu iš pers i tvarkymo Lietuvoje 
sąjūdžio ats tovų. I susitikimą 
prisirinko pilna salė lietuviu net 
iš tol imesnių apylinkių, kaip 
Providence. R.I., Worcesterio, 
Cape Codo, Brocktono ir kitur. 
Parodžius filmą iš liepos 9-sios 
demonstracijų Vingio parke Vil
niuje, rašytojas Antanas Gustai
tis supažindino susirinkusius su 
Algimantu Čekuol iu , kuris pa
darė platų praneš imą apie da
bar t in ius įvykius Lietuvoje, or
ganizuojamas ten masines de
monstracijas, jų siekius ir reika
lavimus, la imėj imus, kaip Lie
tuvos t r ispalvės , h imno ir kitų 
tau t in ių ženklų draudimo at
šauk imas . Bet persitvarkymo 
sąjūdžio siekiai daug didesni. J 
juos įeina pi lnas savarankumas 
ekonominėje ir kultūrinėje sri
tyje, autonomija politinėje plot
mėje, demokra t in i s tvarkyma
sis, o ypač l ietuviu kalbos pa
skelbimas vals tvbine kalba. 

Po pranešimo Algimantas Ce-
kuolis atsakinėjo į keliamus 
įvairius klausimus, o vėliau pri
vačiai dalinosi mintimis su tais, 
kur ie kreipėsi į jį. J o pagrindi
nė mintis — persitvarkymo są
jūd is nira opozicija. J i s kovoja 
prieš stalinizmo terorą ir jo pa
likimą. Sąjūdžiui priklauso įvai
r ių pažiūrų lietuviai, kuriems 
rūpi lietuvių tautos ateit is . 

PERSITVARKYMO 
ATSTOVAS TELEVIZIJOJE 

Rugpjūčio 15 d. persitvarky
mo sąjūdžio Lietuvoje atstovas 
Algimantas C'ekuolis dalyvavo 
televizijos 44-tojo kanalo vakari
nėse žiniose, diskutuojant Sovie
tų Sąjungos dabartinį persitvar
kymą ir Baltijos valstybių rei
ka lus su to kanalo televizijos 
programos vedėju ir Nina Tu-
mark in iš Harvard Russian 
Reaserch Center. Ten jis pareiš
kė , kad dabar Sovietų S-goje ir 
Lietuvoje subversinę akciją ve
da ne tie, kurie siekia persitvar
kymo pagal Lenino mokslą ir 
Gorbačiovo politiką, bet stalinis-
tai , kurie stengiasi tą persitvar
kymą trukdyti. Persitvarkymas 
Baltijos valstybėse nėra paten
kinamas . Jis turėtų būti grei
tesnis ir stipresnis, suteikiant 
toms valstybėms daugiau sava
rankumo, grąžinant joms demo
kratini tvarkymąsi, paskelbiant 
jose valstybine kalba tų kraštų 

kalbas. 
P. V. 

RENGINIAI 

T a u t o s šventės minėjimas, 
r e n g i a m a s LB-nės Bostono 
apylinkės, rugsėjo 10 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje ir rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, 10:15 vai. ryto Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone. 

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

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

Spa l io 2 d. — Gobelenų ir 
dai lės darbų paroda. Rengia 
Lietuvių Tautodailės insti tuto 
skyrius. 

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

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

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

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

P . V. 

Laiškas 

A P I E JAUNIMO 
KONGRESĄ 

Viešint Chicagoje gavau rin
kinį „Draugo" iškarpų, kuriose 
Rita Likanderytė aprašė savo 
įspūdžius apie Vl-jį PLJ kon
gresą Austral i joje. M a l o n u 
pabrėžti, kad jos aprašymai 
įdomūs, teisingi ir objektyvūs. 
Tik noriu paaiškinti, kad Rita 
Likanderytė visą tai ma tė ir 
aprašė kongreso dalyvės ir tu
ristės akimis. Ji nebuvo JAV 
atstove kongrese. 

Teko girdėti, kad kai kur ie 
skaitytojai iš aprašymo susida
rė vaizdą, jog iš įvairių kraš tų 
atvykę atstovai Australijoje t ik 
l inksminosi ir turėjo ..good 
t ime". Jaučiu, kad kai kas 
pagalvos ir gal d a r galvoja a r 
verta buvo aukoti jaunimui, kad 
j i s ga lė tų vien ke l iau t i ir 
l inksmintis . 

Tiesiogiai su VI PLJ kongresu 
daug reikalų aš neturėjau, bet 
visą pasiruošimo eigą ir patį 
kongresą sekiau. Todėl noriu 
paaiškint i , kad sutelktos lėšos 
VI PLJ kongresui a r tai J A V ir 
kitur nebuvo švaistomos. Rinkti 
atstovai, kurie daugiausia gavo 
finansinę paramą, sąžiningai 
dalyvavo visuose posėdžiuose, 
studijų dienose bei k i tuose 
p a r e n g i m u o s e . Ki tos dvi 
kongreso grupės buvo dalyviai 
ir tur is tai . Jie visas išlaidas 
padengė iš savo kišenės su teise 
džiaugtis i r linksmintis. Turiu 
patebėt i . kad daug dalyvių 
lankėsi studijų dienose ir pri
sidėjo prie kongreso pasisekimo. 

Jau dabar kviečiu Amerikos 
jaunimą pradėti ruoštis VII PLJ 
kongresu Pietų Amerikoje. Im
k i t e pavyzdį iš Austral i jos 
Lietuvių J a u n i m o sąjungos. 
Australijos organizuotas jau
nimas jau pradėjo telkti lėšas 
ruošdami įvairius parengimus. 

B. B a l y s 
Sydney 

Red. pastaba. Rita Likande
ry tė buvo t ik „Draugo" kores
pondentė ir aprašė t ik savo įspū
džius . J i y r a ir , ,Draugo" 
jaunimo skyriaus „Akademinių 
prošvaisčių" redaktorė. 

CLASSIFIED GUIDE 

EUROPIEČIŲ TV STOTIS 
VERSLININKAMS 

Lapkričio mėnesį Europoje 
pradės veikti televizijos stot is , 
t ransl iuojanti išimtinai verslo 
ž in ias . Šveicarų, anglų ir 
V a k a r ų Vokie t i jos įmonių 
konsortiumas pradės satelitines 
tranliacijas iš Ziuricho, pasiva
dindami Europos Verslo Kana
lu. Programos bus siunčiamos į 
Šveicariją, Angliją, Vakarų Vo
kietiją, Austriją, Italiją ir 
Benelux valstybes. 

2 BILIJONAI 
MOKYKLOMS 

Patvirt intas Chicagos valdžios 
m o k y k l ų b i u d ž e t a s , k u r i s 
metams sieks 2 bilijonus dole
rių. 

f\vl midlcind Federcil 
• • • ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2 6 5 7 W E S T 6 9 t h S T R E E T 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 A R C H E R A V E N U E 

2 5 4 - 4 4 7 0 

BRIDGEVIEYV 
8 9 2 9 S. H A R L E M AVE. 

5 9 3 - 9 4 0 0 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią sta.ga prašome 
paminėti, kad esate arba/x>rite Pūti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 

T e l . — G A 4 -8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

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

Kreiptis Į Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviška' 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

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

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus s iųs t i ; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

Q mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste n priemiesčiuose Šak
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
B E L L - B A C E REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ-
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę taip pat pristatysim pagal page>-
davimą. sąrašą parduodamų namu |ūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento: 1 Vz aukšto. Įrengtas 
rūsys. 2 auto. garažas. Švarus 
Skambinti Indrei 537 -7949 arba 
541 -3702 . 

HELP VVANTED 

RUMMAGE SALE! 
Edgebrook Community Ciurch 

6736 N. Loleta Ave. 
(one mile N.W. off Caidvvell & Devon) 

Frl. Sept. 9 — 9am-8pm, 
Sat. Sept. 10 — 9am-noon 

LEADING SHEET METAL 
FABRICATOR 

HAS IMMEDIATE OPENINGS: 
* SHEAR OPERATOR 
* PRESS BRAKE 
* ASSEMLBY PACKER 
* MATERIAL HANDLER 
1st & 2nd SHIFTS: 
Mušt speak English 
Experience necessary. 
We offer atractive starting rate and 
excellent benefits including profit 
sharing. 
COME IN AND APPLY: 

READY METAL M F G . CO. 
4500 W . 47th St . 

Chicago, III. 6 0 6 3 2 
equal opportunity employer m/f 

H e l p vvanted. A s s e m b l y 
machinist in Auto parts factory in 
Mayvvood. Salary + bonus. Cal l 
Pat 8:30 a m . - 4 p.m. 3 4 3 - 4 7 0 0 . 
Men or vvomen. 

Dažau namus iš lauko ir v idaus. 
At l ieku įvairius namų pataisymus. 
Skamb. V y t u i , t e l . 9 2 5 - 5 3 0 0 . 

FOR RENT 

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

Išnuomojamas puikus 6 kamb. 
butas I a: Marquette Parko apyl. 
Pageidaujama nedaugiau 3-jų 
žmonių Skamb. 7 7 8 - 0 1 5 4 . 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
š i istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą pne senosios tikybos. 

Knyga 166 psl.. kieti viršeliai, gražiai 
išleista Spaudė M. Morkūno 
spaustuve 1984 Kama su persiuntimu 
58.00 Illinois gyventojai moka $8 50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 

t=j 
rJAMOUSHC 
UENDER 

Siame paskutiniame tome aprašoma ne 
tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomu 
bendroii dalis papildymai, atitaisymai, var
dynai.. 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inz. Jurgio Gimbuto. 

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

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

Atspausdino Morkūno sn ••stuve. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

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

SPONIUS KVIKITS 

*»> HfTUVOS 
V * BAŽNYČIOS 

ICKURCHes O* ^THOANIA 

Kaišiadorių vyskupija 

, 



ARGENTINOS 
LIETUVIŲ 

DEMONSTRACIJA 
Jaunimas protestuoja prieš 

Molotovo-Ribbentropo paktą 
Buenos Aires, Argentinoj, 

rugpjūčio 23 dieną susirinko 30 
jaunimo grupė protestui prie 
Sovietų Sąjungos ambasados 
Tai įvyko 10 vai. iš ryto, soli
darizuojant su kitais pasaulio 
kraštais, kuriuose vyko protes
tai prieš Molotovo-Ribbentropo 
paktą. 

1988 metai buvo istoriniai 
metai, nes Buenos Aires Lietu
vių Centro jaunimas kartu su 
Susivienijimu susiorganizavo 
politiniam žygiui atžymint Lie
tuvai žalingą 49 metų pakto 
sukaktį. 

Iš anksto ši grupė jaunuolių 
žiūrėjo į šį įvykį, kaip politinį 
pasipriešinimą prieš Sovietų 

jaunimas pasiskambino Sovietų 
Sąjungos ambasadai, prašydami 
pasimatymo su ambasadorium. 
Jiems oficialiai buvo pranešta, 
kad galės turėti pasimatymą su 
vienu iš oficialių pareigūnų. 
Ambasadorius išvyko atosto
gauti, perleisdamas pareigas 
savo atstovui, pirmajam'sekre
toriui, kuris, deja, niekad neiš
davė savo pavardės. 

Jaunimas iš anksto sukvietė 
visus svarbiausius dienraščius 
ir televizijos stotis bei pranešė 
policijai, kad įvyks demonstra
cijos. 

Lauktoji diena išaušo. Aš, iš 
Chicagos, kaip tik tuo metu lan
kiausi Argentinoje ir buvau 

okupaciją šiais metais ir kaip pakviesta prisijungti prie šių 
repeticiją ateinantiems metams, demonstracijų. Mielai sutikau, 
kada bus minima 50-ties metų Susirinkome gatvėje prieš 
sukaktis. ambasadą ir visi užsirišome juo-

Savaitę prieš šią svarbią dieną dus kaspinus ant rankovių. Dvi 

MOSU KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind. 

RADŽIU ŠEIMOS 
AUKSINĖ ŠVENTĖ 

Ella ir inž. Valerijonas Radžiai 

Ella ir inž. Valerijonas Ra
džiai. aktyvūs visuomenininkai, 
atšventė auksinę 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Tai buvo nuostabiai graži 
šventė. Dalyvavo 3 vaikai su 
šeimomis, didelis būrys gimi
naičių ir artimiausieji draugai. 
Plačiai išsišakoję visuomeni
niame gyvenime, platus ir pa
žįstamų bei draugų būrys, tad 
susilaukė daug sveikinimų 
žodžiu, r a š tu , dovanomis. 
Tėvišku rūpestingumu ir meile 
jie išaugino vaikus, išleido į 
aukš tuos ius mokslus. Ilgu 
sąrašu išsilietų organizacijų 
vardai, kuriuose veikė, vado
vavo, rėmė. Darnus sutartinis, 
meile papuoštas šeimos gyve
nimas, tokia pat sutartinė buvo 
ir judviejų užsimojimuose vi
suomeninėje veikloje. Nuošir
dus draugiškumas, atviras žodis 
buvo kelrodis. Tvirtai tikėjo 
savo nuomone, pasakytu žodžiu. 

Valer. Radys inžinieriškai 
kruopštus, tikslingas pasiim
toms pareigoms. Toks jis buvo 
septynerius metus, būdamas 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
pirmininkas, prieš tai kelerius 
metus valdybos narys. Toks jis 
buvo Skautų rėmėjų plačioje 
veikloje bei kituose įsipa
reigojimuose. Tiesiai ir daik
tiškai vedė darbų planus. Vado
vaudamas sugebėjo paskirstyti 
darbus, sugebėjo ir kukliai 
paviršininkauti , pats būda
mas pavyzdžiu kruopštaus 
pareigų atlikimo. Energijos bei 
sumanumo netrūko. 

Ella Radienė. paveldėjusi 
suvalkietišką veržlumą, su
manytus visuomeninėje veikloje 
darbų planus vykdo stropiai, 
atkakliai. Ji puikiai sugeba 
at l ikt i pasi imtas pareigas, 
įvairius sumanymus apginti, 
įrodyti ir į t ikinti jų nau
dingumą bei reikalingumą. 

Ella, buvusi Beverly Shores 
miestelio tarybos narė, ilgametė 
Moterų draugijos pirmininkė, 
dabar eina atsakingas pareigas 
vietos respublikonų veikloje. 

Radžiu vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktuvių puota vyko 
gražiame Gražinos ir Jono 
Stankūnų restorane, kurį 
puošia lietuvių dailininkų kū
riniai. Maistas buvo lietuviško 
skonio, pagal išmislingus su
valkiečių receptus paruoštas. 
Žymieji Chicagos restoranai 
gali pavydėti. Svečių nuotaika 
buvo pakili, skambėjo sveiki
nimai, linkėjimai, valiavimai. 
Žentas prof. dail. Al. Algminas 
padarė daug meniškų nuotrau
kų- Kaimynas 

Rockfordas, 111. 
SENIAUSIAS „DRAUGO" 

SKAITYTOJAS 

Keliais atvejais ,,Drauge" 
buvo rašyta apie labai įdomų 
lietuvį Rockforde. Tai Liudvikas 
Čepulis ne tik ilgametis Sv. 
Petro ir Povilo parapijos narys, 
bet paskutinius pora dešimt
mečių ir tos bažnyčios zakris
tijonas bei Mišių patarnautojas. 

Kas Čepulį padaro neeiliniu, 
įdomiu — tai jo amžius. Nerasi
te daug Mišių patarnautojų, 
kuriems trūksta tik mažiau 
negu 3 metų atšvęsti savo 
šimtmetį. Čepulis dabar eina 98 
metus ir jis turi daugiau ener
gijos negu didžiuma žymiai jau
nesnių žmonių. 

mergaitės atėjo su lietuviškais 
tautiniais rūbais, vieni nešė tri
spalvę vėliavą, antri protesto 
plakatus, treti dalino informa
cijos lapelius. 

Keturi Buenos Aires lietuviai 
— Ariana Rastauskaitė, Nestor 
Ruplėnas, Daniel Anglinskas ir 
Marytė Matulaityte-Kuncienė 
— įėjo pasikalbėti su Sovietų 
Sąjungos atstovais. Pirmasis 
sekretorius išklausė paruoštą 
laišką, kuris buvo garsiai per
skaitytas. Lietuviams buvo pro
ga painformuoti apie Lietuvos ir 
Argentinos lietuvių politinį bei 
kultūrinį gyvenimą. Sovietų 
Sąjungos atstovas buvo labai 
nustebęs, kad lietuvių delega
cija buvo taip gerai viskame in
formuota. 

Mes, jaunimas, likę lauke 
dalinome informaciją praeinan
tiems ir dainavome lietuviškas 
dainas. Protarpiais šūkavome 
„Lituania si. ei pacto no!" 

Miesto centro praeiviai labai 
įdomavosi, kokios čia demonst
racijos. Daugumas žavėjosi 
gražiais tautiniais rūbais ir 
pagal juos melancholiškomis 
dainomis. Visiems buvo paaiš
kinta apie Molotovo-Rib
bentropo slaptą paktą. Penki 
policininkai kitoje gatvės pusėje 
sekė demonstracijas, tačiau ne
trukdė. Dienraštis „La Prensa" 
atsiuntė reporterį su fotografu. 

Kai po valandos pro ambasa
dos duris išėjo mūsų keturi lie
tuviai, mes užgiedojome mūsų 
Lietuvos himną. 

Visi buvo patenkinti, kad taip 
sėkmingai ir taip įspūdingai 
praėjo demonstracijos. 

Rytojaus dieną Buenos Aires 

Čepulis sako, kad dzūkai yra 
geros sveikatos žmonės. Girdi. 
jaunas būdamas Dzūkijoje 
,,pažinau daug kaimynų, kurie 
stūmė meto metų amžių'. 

Gimė Čepulis 1891 m. gegužės 
31d., Dovaniškiuose, netoli Aly
taus. Alytaus bažnyčioje jis 
buvo ir krikštytas ir prie pirmos 
Komunijos privestas. J 
Jungtines Amerikos Valstybes 
jis atvyko 1910 m. rudenį. Iš 
pradžios gyveno Plymouth. Pa., 
bet kitais metais persikėlė į Il
linois valstiją. Dešimt metų 
praleido Farmington miestely 
netoli Peoria. 1922 metais nu
sprendė jis pastoviai persikelti 
į Rockfordą ir ten jis ir gyvena 
iki šios dienos. Jis tebegyvena 
tame pačiame name, kuri įsigijo 
1925 metais. 

Jis buvo veiklus lietuviškoje 
katalikų veikloj. ,,Draugą" 
skaito nuo pirmojo numerio. 
Galima spėti, kad jis yra gal vie
nintelis gyvenantis dabar skai
tytojas, nepraleidęs nė vieno 
numerio nuo laikraščio 
įsteigimo. 

Čepulis paskutiniais metais 
padarė vieną išimti savo 
amžiaus atžvilgiu — vieton eiti 
pėsčiam į bažnyčią (dviejų blo
kų atstume) jis dabar važiuoja 
automobiliu. K. 

dienraščiuose „Clarin" ir „La 
Prensa" tilpo straipsniai apie 
Molotovo-Ribbentropo paktą su 
paaiškinimais bei Pabaltijo 
kraštų žemėlapiais. ,,La Pren
sa" atspausdino straipsnį apie 
demonstraciją kartu su nuo
trauka. „Buenos Aires Herald*' 
reportavo apie paktą, tačiau 
apie demonstracijas nutylėjo. 

įdomu buvo dalyvauti šiame 
proteste ir malonu paliudyti, 
kad Pietų Amerikos lietuviai, 
ypač jaunimas konkrečiai 
rūpinasi Lietuvių tautos atei
ties likimu. Turbūt tai vienas iš 
svarbiausių faktų, kurį de
monstrantai įrodė neteisėtam 
pavergėjui. 

Silvija Kučėnaitė-Foti 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

A.tA. 
ONAI LAURECKIENEI 

mirus, dukroms ADELEI, BIRUTEI, DANAI, 
MEILUTEI ir sūnui ANTANUI ir jų šeimoms nuošir
di užuojauta. 

Aleksas Smilga 

KAPSO VIDEO 
vaizdajuostės iš Lietuvos 

Nebeužtvenksi upės bėgimo... 
Rebirth of a Nation 
Kelionė į Kryžių kalną 
Hill of Crosses 

šias vaizdajuostes galima įsigyti pasiunčiant atitinkamą 
sumą adresu: Juozas Bružas, P.O. Box 157 So. Wood-
stock, CT 06267. 

55 min. 
18 min. 
20 min. 
20 min. 

50 dol. 
30 dol 
25 dol. 
25 dol. 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukterims DAIVAI ir 
RITAI, giminėms ir visiems artimiesiems nuoširdi 
užuojauta. 

Viktoras Petravičius 
Linas Petravičius 
Leopoldas ir Izida von Braun 

A.tA. 
VINCUI POPELIUČKAI 

užbaigus Žemišką kelionę, liūdesio valandoje žmonai 
BIRUTEI ir k i t iems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

O. Aleknienė 
J. Aušra 
G. ir P. Gedvilai 
E. Jonušienė 
S. ir A. Kamarauskai 
E. Keresevičienė 
G. ir K. Kodačiai 
E. ir P. Leonai 
D. ir A. Liaugminai 
M. Mišeikienė 

Miami, Florida 

A. Noreika 
V. Saladžius 
M. Steikūnienė 
L. ir V. Šapėnai 
S. ir K. Šeputai 
O. ir P. Šilai 
M. Šimkienė 
O. ir J. Vaičekoniai 
V. ir I. Yokšai 
E. ir A. Zigmantai 

A.tA. 
VINCUI POPELIUČKAI 

užbaigus žemišką kelionę, liūdinčią žmoną BIRUTE 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Miami. 
„Banga" 

Aldonos sesutei Birutei, o 
Vyto Tėveliui Lietuvoje mirus, 

ALDONAI ir VYTUI BILIŪNAMS ir kitiems 
giminėms bei artimiesiems dvigubo liūdesio dienose 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Ona ir Petras Griškeltai 
Julija ir Jonas Kučinskai 
Elena ir Paulius Leonai 
Mėta ir Kazys Linkai 

Miami, Florida 

A.tA. 
MATAS BAGDONAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 6 d., 2:30 vai. ryto, sulaukęs 88 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvje. Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Lillian Wilson 

su vyru Robert, brolio sūnus Daniel Bagdon, Jr., ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 7 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkaus Marųuette koplyčioje^2533 VV. 71st Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 8 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus nulydėtas į Lietuvių tautines kapines. 

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

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

Mano mylimai draugei 

A.tA. 
ONUTEI RIBINSKIENEI 

mirus, jos vyrui Jurgiui reiškiu nuoširdžią užuojau
tą ir kar tu liūdžiu. 

Ema Pušneraitienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIKMIKSriroSK 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4005-07 South Hermi t age Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. C'alifornia Avenue 

Telefonas — 523-044O 

P E T K U S 

MARCJUETTE FUNERAL HO.MK 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St . . < h u a g o 
Telefonas — 170-2315 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — .H03-2108 

Brangiam ir mylimam vyrui 

A.tA. 
STASIUI RAMUI 

staiga ir netikėtai šios žemės kelionę baigus, jo žmoną 
mūsų mielą JUZĘ, posūnius VYTĄ ir RIMĄ su šei
momis bei kitus gimines ir artimuosius išsiskyrimo 
skausme giliai užjaučia ir kartu liūdi. 

Bronė Abromienė 
Jolanta Hauptman ir mergytės 
Jadzė Gaubienė ir šeima 
Vincas Jaras ir šeima 

STEPONAS C. LACK ir S Ū M S 
LACKANVICZ 

I.AIhuTl'VH." DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H \ v v . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d. - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U M V DIRKKTORIAI 

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

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

Mūsų mylimai sesei žemaitei 

A.tA. 
JANINAI STEKLICKAITEI 

ŠEPETIENEI 

mirus, Jos vyrui STASIUI, dukroms KRISTINAI ir 
IRENAI, jų šeimoms ir visiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Korp! Filiae Samogitiae 

SalK Dotiiild M., 'ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 



DRAUGAS, trečiadienis. 1988 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

x Š v č . M. Mar i jos Gimimo 
parapijos bažnyčioje pradedama 
Šiluvos — Švč. Marijos Gimimo 
šventes oktava. Ji tęsis nuo rug
sėjo 8 iki 15 dienos. Kun. An 
tanas Švedas. MIC. 7 vai. vaka
rais laikys šv. Mišias ir sakys 
pamokslą. Pradės rugsėjo 7 d. 
vak. Kas negali ateiti vakare, 
kviečiami dalyvaut šv. Mišiose 
9 vai. ryto. Rugsėjo 11 d., 
sekmadieni, bus iškilminga pro
cesija, kuri 2 vai. p.p. prasidės 
Marijos aukst. mokyklos kieme 
ir eis i bažnyčia Draugijos su 
vėliavomis prašomos susirinkti 
1:30 va i . Po procesijos 
bažnyčioje bus pamokslai ir 
palaiminimas Švč. Sakramentu. 

x L o r e t t o s M i k ė n a i t ė s ir 
Pov i lo K r u t u l i o užsakai eina 
Nekal to Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke prieš 
moterystės sakramentą-

x K u n . A n t a n a s P u c h e n s -
ki. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas, duodamas 
piniginę pereitu metu apyskai
ta, pabaigoje duoda ir žmonių 
parapijos judėjimą. Parapijoje 
per pereitus metus buvo 65 
. . r i k i a i , 31 ejo prie pirmos 
Komunijos. '36 prieme moterys
tės sakramentą ir 96 buvo palai
doti. 

v A. a. T e o d o r o * Serapi
n i e n ė s a t m i n i m u i 1 autos fon
do L.h t nvos lai>ve> iždui sudėta 
430 dol Visos aukos Tautos fon-
'lui mirusiems pagerbti bus 
saugojamos laisvai ir nepriklau
soma: Lietuvai Tik _.uinami 
divideutai už investuotas aukas 
bus panaudoti Lietuvos laisvi
nimo kovai finan-uoti. 

x J u o z a s M i k o n i s . Rich-
mond Hts., Ohio. Konnie J. 
Savickus, Oak Lawn. 111.. Frank 
Krasauskis , Chicago. 111., L. 
Ungurai t is , Brecksville. Ohio, 
kiekvienas a ts iuntė po 20 dol. 
auką ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame 

x Parduodami keli moteriš
ki taut in ia i drabužiai . Telef.: 
847-5027. 

(sk) 

x D ė m e s i o sveč ia i iš Lie
t u v o s ! Iki rugsėjo 26 d. būsiu 
Lietuvoje. Grįžęs vėl siųsiu kar-
go , parūpinsiu v ideo , s tereo 
apara tūrą . Siunčiu ir į kitas 
JAV valstijas. Rašykite praneš
dami savo telefoną. Romas 
Pūkš tys , 9040 S. Roberts Rd., 
H ickory Hills, IL 60457, tel. 
(312) 430-4145. 

(sk) 

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 

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

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9 -6 va!, vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Mar i jonų b e n d r a d a r b i ų 
p o v a s a r o s atostogų susirin
kimas bus rugsėjo 21d. . trečia
dienį. Mari jonų v ienuolyno 
patalpose. 6336 So. Kilbourn 
Ave.. 1 vai. p.p. Nariai prašomi 
atvykti, nes bus ap ta r i amas 
pasirengimas metinei šventei , 
kuri bus lapkričio 6 d. Kviečia
me visus nar ius dalyvauti . 

x Viktor i ja M a t r a n g a , me
notyrininkė v Lietuviu Dailės 
muziejaus kuratore, supažin
dins su A. ir A. Tamošaičių nau
ja menine ir moksline knyga 
. .Lithuanian Sashes" Lietuvių 
T a u t o d a i l ė s i n s t i t u t o ren
giamoje kultūrinėje popietėje, 
kuri bus Balzeko Lie tuvių 
kultūros muziejuje spalio 9 d., 
sekmadienį. 2 vai. p.p. Apie 
knyga kalbės ir pati au torė 
Anastazi ja Tamoša i t i enė iš 
Kanados. 

x S o p r a n a s , t e n o r a s ir bo-
sa s -ba r i t onas repetuoja ir ren
giasi koncertui, kuris bus spalio 
2 d Jaunimo centre. Rengia 

„Margutis". Visi kviečiami susi
domėti ir dalyvauti rengia
mame koncerte. 

x Naujiej i m o k s l o m e t a i 
D a r i a u s G i r ė n o m o k y k l o j e 
Jaunimo centre pradedami šį 
šeštadienį, rugsėjo 10 d. Visų 
mokiniu registracija vykdoma 9 
vai. ryto. Priimami mokiniai į 
vaiku darželį ii- i visus aštuonis 
pradinės mokyklos sky r iu s . 
Kviečiami visi lietuvių ki lmės 
va ikuč ia i . Informacijai t e l . 
l76-:< 381. 

x Izabelė Jona i t i enė , Cleve-
land. Ohio, grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo auką ir palin
kėjo ištvermės ir jėgų dideliuose 
darbuose. 

x P . Jurjonas , K. J. Miliū
nas, Chicago, Ilk, E. Grigaliū
nas, Lemont, 111.. Stefanija Stri-
kait is . Los Angeles, Cal., P-
Kumeta, Worcester, Mass., Ona 
Čenkus, Queen, N.Y., I rene 
Grigaliūnas. Mayfield Village, 
Ohio, p r a t ę sė p r e n u m e r a t ą 
vieneriems metams ir kiek
vienas pridėjo po 10 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x K. S r a g a u s k a s , Detroit , 
Mich.. lietuviškų organizacijų 
darbuotojas. A. Krakauskas , 
Chicago, 111., Aldona Ugėnas , 
St. Petersburg, Fla., A. K. 
Rastauskas . Richmond Hts . , 
Ohio. Milišauskienė, Kenosha, 
Wisc.. A. P ivo r iūnas . Por t 
Collorne. Ont.. Kanada . Adelė 
Vaičius, Cleveland. Ohio, Rūta 
Dunčia, Chicago, 111., grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas atsiuntė po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Pas N o r m a n Burs te in 
Chicagoje galima įsigyti įvairių 
kailinių moterims. Ypat inga 
nuolaida vykstantiems į Lietu
vą. Skambinti 312-677-8489. 

(sk) 
x Privačiai parduodamas vie

nos šeimos, puikiai į rengtas 
namas Marquet te Parke, 72 St. 
ir Francisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint . 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos maža i s 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings . 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa 
sams ir ki t iems dokumentams , 
kurias galima tuojau a ts i imt i . 
American Travel Service Bu 
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 3 . T e l . 
238-9787. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. S k a m b i n k i t e 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 a rba 
636-6169. 

(sk) 

x J u z ė D a u ž v a r d i e n ė buvo 
susirgusi ir praleido 11 dienų 
Palos Communi ty ligoninėje. 
Grįžus iš ligoninės gavo liūdną 
žinią, kad rugpjūčio 30 d. 
Columbia. Missouri . mirė 23 
metų amžiaus vaikaitis Kristo-
feras P. D a u ž v a r d i s , iš
kank in tas skausmingos kaulų 
vėžio l igos . P a l a i d o t a s 
Cheyenne, VVyoming, šalia tėvo 
JAV aviacijos pulk. ltn. Fabi
jono Gedimino Daužvardžio, 
kuris žuvo oro avarijoje 1971 m. 
balandžio mėnesį. 

x V i o l e t a R a k a u s k a i -
t ė -S t romienė yra paruošusi lie
tuviškų estradinių dainų reper
tuarą, kuris labai pat inka lie
t uv i am s , no r in t i ems girdėt i 
l ietuviškas dainas . Nors j i dai
nuos ir keletą verstinių dainų, 
bet jos bus ka ip ir lietuviškos. 
Men inę p rogramą ji a t l i k s 
„Draugo" bankete rugsėjo 25 d. 
Mart inique restorano pokylių 
salėje, kurioje bus taip pa t ir 
geri pietūs visiems svečiams. 

x Neka l to Prasidėj imo pa
rapijos pradžios mokyklai šie
met vadovauja ses. Virginia 
Gapsis. buvusi vedėja Clevelan-
do mokykloje. 

x D a l i a D u n d z i l i e n ė , Ele
onora Salčiūnienė ir Ritonė 
Rudaitienė, buvusios ..Kerna
vės" tunt in inkės , rūpinasi , kad 
šio t un to 30-mečio sukakties 
pokylis spalio 1 d. Balzeko mu
ziejaus „Gintaro" salėje puikiai 
p a v y k t ų . P l a n u o j a m a nuo
ta ik inga programa, rengiamos 
gausios vaišės, skanūs gėrimai 
ir gausus saldumynų stalas . 
Laukiame viešnių ir svečių. 

x T r a d i c i n ė L e m o n t o LB 
g e g u ž i n ė bus Lemonto lietuvių 
centre, sekmadieni , rugsėjo 11 
dieną. Bus laimėjimai, veiks ba
r a s ir bus pu ikaus maisto. 
Laukiame svečių iš Lemonto ir 
Chicagos bei kitų apylinkių. 

x O n a i r P e t r a s J a k u 
t a v i č i u s , Vai d'Or, P. Q u c , 
K a n a d a , grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 15 dol. auką ir 
užsisakė naujausių leidinių. 
Frank Vičiulis per O. Jakuta-
v ič i enę g rąž ino la imėj imų 
šakneles ir t a ip pat pridėjo 12 
dol. auką. Labai dėkojame už sa
vos spaudos rėmimą. 

x G e n ė D i r s ė , , ,Di rse 
Apt.-Motel" savininkė, 3614-16 
Gulf Blvd., St . P e t e r s b u r g 
Beach, Fla., grąžino laimėjimų 
šakneles su 15 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x L .T . N a m a i mini savo 
20-ties metų sukakt į š.m. rug
sėjo 17 d., šeštadienį, šia tvar
ka: 11:30 v. ryto šv. Mišios už 
mi rus ius na r ius M. M. Gimimo 
parapijos bžn. Marąuette Parke. 
6:30 v.v. v a k a r a s savuose 
namuose . T r u m p a Taut in ių 
Namų apžvalga, meninė dalis, 
vakar ienė ir šokiai. Solistai M. 
ir V. Momkai ir aktorė Zita 
V i s o c k i e n ė . A. S t e l m o k o 
o r k e s t r a s . V i s u s didžiosios 
Čikagos l ie tuvius kviečiame 
dalyvauti . Vietas rezervuoti iki 
rugsėjo 10 d. šiais tel.: E. Valiu-
k ė n i e n ė 434-7270 a rba 0 . 
Krėmer is 354-7374. 

(sk) 

x Siutų PATRIA, dovaninių 
prekių ir elektronikos parduo-
t u v ė . p e r s i k ė l ė į n a u j a s 
pata lpas : 2638 W. 71 st St.. tel. 
778-2100. At idaryta : darbo die
nomis 10-6 v.v., šeštadienį 
10-4:30 v. p.p., sekmadienį 
uždaryta. P A T R I A yra vie
nintelė l ietuviška elektronikos 
bei 220 v. apa ra tų , tinkančių 
Lietuvoje , p a r d u o t u v ė Čia 
rasite ne tik didelį pasirinkimą, 
bet ir ilgametį elektronikos spe
cialisto profesinį patarnavimą. 

(sk) 

x Mutual Federa l Sav ings 
i e š k o k a s i n i n k o - ė s ( teller) 
pi lnam laikui. Reikia mokėti 
rašy t maš inė le . S k a m b i n t i 
847-7747. 

(sk) 

w***^ *̂ vT. • 
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J o n a s Minelga 

MŪSŲ GYTIS 

Oh, tas Gytis! Nenustovi. 
Str ikt per kupstą, a r per griovį. 
Nei jam kojos kliūva, 
Nei ant pilvo griūva. 

Stebim — aš, Vytenis, Rima. 
Net pavydas kartais ima — 
Kai įsibėgėja, 
J is pralenkia vėją. 

Pernai , rodos, taip nešoko... 
Na, paklausiu kur išmoko. 
Gal pamokė zuikiai 
Šokinėti puikiai? 

Pasikrapštė Gytis nosį 
Ir atsakė: — Sužinosi! 
Nemokino niekas. 
Aš, matai, ne sliekas. 

BAIGĖSI V A S A R A 

Vasaros metas mokykliniam 
j a u n i m u i pats smagiaus ias . 
Mokslas baigėsi, oras gražus. 
Kasdieniniai rūpesčiai pranyks
ta. Kiekvienas laukia, kad būtų 
laisvas. Vasarą daug kas keliau
ja , nori pamatyti nematytas 
vietas. Šią vasarą visa mūsų 
šeima vyko į Bermudą. Ten va
sarojome visą savaitę. Svetur 
viskas atrodo labai gražiai. Ten 
namai ir paplūdimys atrodė 
r a u s v a i ; buvo s a v o t i š k a i 
neįprasta ir gražu. „Club Med" 
vasarvietėje, kur mes buvome 
apsistoję, buvo įvairiausių spor
tui įrengimų. Laikas labai greit 
prabėgo. Sugrįžome laimingai 
n a m o . Vasaroj imą t ę s ė m e 
VVasagoje, mūsų močiu tės 
vasarnamyje. Čia galėjome be
veik kasdieną maudytis. 

Rugpjūčio mėn. pabaigoje 
mano sesutė Rita išvyko į 
Vakarų Vokietiją, Vasario 16 
gimnazijon. J i žada ten išbūti 
ištisus metus. Ši gimanzija yra 
Lampertheim — Huetenfeld vie
tovėje. Tai vienintelė laisva
j ame pasaulyje lietuvių gimna
zija. Ją baigę, ar kiek pasimokę 
joje. nors ir trumpesnį laiką, 
geriau pramoksta savąją kalbą 
ir tampa sąmoningesnių lietu
viu, ar lietuve. 

Baigiantis vasarai , grįžome į 
Ottavvą. Netrukus turėjo prasi
dėti naujieji mokslo metai . 

Kr i s t i na Saku tė , 
Ottavvos Dr. V. Kudirkos 

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

Taksiukas Šleivys kovoja su lydeka, 
sužinosite paskaita A. Gustaičio knygą 

Kaip kova pasibaigė 
.Žuvininkai". 

PAKLYDO 

Prieš porą metų Andrius ir 
Larana ėjo mišku. Larana sakė, 
kad reikia eiti į vieną pusę. Jie 
ėjo ir ėjo, kol pasidarė tamsu. 
Miške buvo du ke l ia i . Jie 
nežinojo k a t r u o kel iu eiti. 
Pasuko klaidingu keliu ir nuėjo 
į kitą miško kraštą . Buvo 
keistas kraštas. Žmonės buvo 

mėlyni, žolė geltona, kirmėlės 
ėdė paukščius. Larana matė 
arklį skrendant , o Andrius 
pamatė užrašą, kuriame buvo 
parašyta: „Jūs esate mėnulyje". 

— Kaip mes galėjome mėnu
lyje atsirasti, —jie galvojo. Tada 
rado su lūžus į kompiu te r į . 

•Larana sujungė vielas kompiu
teryje ir staiga visos senos 
mašinos susprogo. 

Larana su Andriumi pradėjo 
ve rk t i . S t a iga j ie kažka ip 
sugrįžo į namus — su tokia 
pasaka. 

Tai buvo tik sapnas... 
A n d r i u s P r i a l g a u s k a s , 

Marąuette Parko lit. 
m-los mokinys 

(„Vyturėlis") 

O L I V E R NORTH 

Oliver North yra t ikras Ame
rikos didvyris. Mūsų preziden
tas Reaganas jį taip pat laiko 
dideliu didvyriu. Oliver North 
kovojo Vietname ir buvo ap
dovanotas sidabrine žvaigžde už 
drąsumą gelbstint būrį karių iš 
apsupimo. 

Jis gelbėjo amerikiečius medi
cinos studentus Grenadoje iš di
delio pavojaus, kai ten vyko 
politinis perversmas. J is taip 
pat padėjo įvykdyti Libijos bom
bardavimą, kai d ik ta tor ius 
Khadafy grasino amerikiečių 
gyvybėms. 

Dabar jam reikia mūsų pagal
bos, nes liberalai nori jį uždaryti 
į kalėjimą už teikiamą pagalbą 
Nicaragvos sukilėliams, kurie 
kovoja p r i e š komunizmą. 
Keldami šią bylą, jie nori 
pakenkti respublikonams šių 
metų rinkimuose. Nė vienas iš 
jo kaltintojų nėra tiek nusi
pelnęs, kiek Oliver North. Jie 
jau išleido 10 milijonų dolerių iš 
surinktų mokesčiu nereikalin
giems apklausinėjimams apie 
Irano ir Contras veiklą. 

Oliver North yra garbinga ir 
daug nusipelniusi asmenybė. 

Paul ius Gilvydis, 
Detroito „Žiburio" 

lit. aukšt . m-los mokinys. 
(„Žiburio spinduliai") 

Dailininkė J ina Leškienė 

UŽBURTI T U R T A I 

(Lietuvių t a u t o s a k a ) 

Senais laikais žmonės savo 
turtus kasdavo į žemę. Kartą 
gyveno žmogus, kuris turėjo su
taupęs daug pinigų, bet buvo 
silpnos sveikatos. Vieną sekma
dienio rytą pasijuto blogai. 
Visus išvarė į bažnyčią, namie 
pasiliko vienas. Tačiau bernas 
nėjo į bažnyčią, j is norėjo 
sužinoti, ką šeimininkas darys 
vienas pasilikęs. Vieton baž
nyčios nuėjo į klojimą (ūkio 
pastatas), užsilipo ant šiaudų ir 
laukia. Tuo metu kai Mišios 
turėjo p r a s i d ė t i , a t e i n a 

KUNIGAS SU ŠEŠIAIS 
PIRŠTAIS 

Labai, labai seniai gyveno 
toks kunigas su šešiais pirštais , ' ' 
ku r i s visko norėjo. K a d a jis 
atvažiavo į naujai įkurtą Dai
navą, jis pamatė tokį kalną 
š iaurės pusėje, kuris buvo labai 
paprastas. „Tą kalną reikia pa
puošt i" — kunigas pagalvojo. 
S ta iga kryžius a ts i rado ant 
paprasto kalno. Po to eilė kryžių 
vienas po kito. Iš viso šeši kry
žiai. Labai įdomu. „Dievulis 
m a n atsiuntė šešis kryžius už 
mano šešis pirštus. Aš šį kalną 
pavadinsiu Kryžių ka lnu" , — 
kunigas pasakė. Ir taip atsira
do Kryžių kalnas Dainavoje. 

Vilija K a r k a i t ė 

(„Atkasti lobiai"). 

A R VERTA MOKYTIS 
VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS 
GIMNAZIJOJE 

Pernykščius mokslo metus 
praleidau Vokietijoje, Vasario 
16-sios gimnazijoje. Mokykla 
y ra mažame miestelyje, netoli 
Heidelbergo. Tas miestelis va
dinasi Huettenfeld. Kai iš ten 
sugrįžau, žmonės manęs klausė, 
a r ten t ikrai y ra st ipri lie
tuv i ška gimnazija. Mano atsa
k y m a s — taip! Ne tik pamokos 
pravedamos lietuviškai, bet ir 
ateit ininkų bei skautų būreliai, 
t au t in ių šokių šokėjų grupė ir 

šeimininkas su maišu pinigų, choras. Mokinys, kur is atva
žiuoja visai l ietuviškai nekal-

Pradėdami naujuosius mokslo metus mokiniai klausosi mokyklos vedėjo 

Nuotr. Gintaro Plačo 

Atvertė vieną kampą šiaudų 
krūvos, su nagais iškasė duobę 
žemėje ir ten supylė pinigus. 
Dar kartą grįžo į namą, atnešė 
antrą maišą pinigų ir supylė į 
tą pačią duobę. Tada tą duobę 
užpylė žemėmis ir g raž i a i 
išlygino paviršių taip, kaip 
anksčiau buvo. Prieš išeidamas 
iš klojimo pasakė šiuos žodžius: 
„Niekas nepaims tų pinigų. 
Kokios rankos juos užkasė 
tokios tur i ir a tkas t i " . Tai 
pasakęs nuėjo į namą. Bernas 
sėdėdamas viršuje ant šiaudų 
viską matė ir girdėjo^ Bernas 
nulipo nuo šiaudų ir n iekam 
nematant nuslinko namų link. 
Pro durų plyšį žiūri, ką šei
mininkas toliau darys. Jis matė, 
kaip jis vėl atsigulė į lovą. Dar 
palaukęs mato, kad šeiminin
kas lovoje nebejuda. įeina į vidų 
ir mato, kad jis jau miręs. Dabar 
bernas pradeda veikti, kol dar 
niekas iš bažnyčios negrjžta. 
Šeimininką i š ima iš lovos, 
užsiverčia ant pečių ir nusineša 
į klojimą. Padėjęs ant žemės 
sako: „Dabar su nagais a tkask 
tuos pinigus ir atiduok man!" 
Su šeimininko nagais iškapstė 
žemes, išsiėmė pinigus. Radęs 
maišą supylė pinigus ir paslėpė. 
Šeimininką nunešė į namą ir 
paguldė į lovą. Tada greitai 
nubėgo į bažnyčią ir ten pasiliko 
iki pamaldų pabaigos. Iš bažny
čios grįžo namo su visais namiš
kiais kar tu . Žinoma, visi susi
g r a u d i n o r adę š e i m i n i n k ą 
mirusį. Bernas pagyvenęs dar 
pora mėnesių. Gal jau buvo 
Kalėdos, pasibaigė jo su ta r t a s 
tarnavimo laikas. Vaikai ėmė 
ieškoti pinigų, bet niekur ne
rado. Bernas už tuos pinigus nu
sipirko gražų, didelį ūkį. Dar 
didesnį ir gražesnį, negu jo 
buvusio šeimininko. Vaikai 
suprato, kad jų tėvo pinigais 
praturtėjo, bet negalėjo atgauti , 
nes nebuvo liudininkų ir įrody
mų. (Papasakojo Ana Kamzurie-
nė. 59 metų amžiaus, gyvenusi 
Žąsinų kaime. Ariogalos para
pijoje*. 

(Iš dr . Ba l io a r c h y v o ) 

visai 
bedamas, išvažiuoja galėdamas 
susikalbėti . Atsižvelgiant į tai, 
kad lietuvių kalbą nelengva iš
m o k t i , t a i y ra d ide l i s pa
siekimas. Net t ie , kur ie at
važiuodami jau neblogai moka 
l i e t u v i ų ka lbą , g r į ž t a su 
geresniu tar imu ir p ra tur t in tu 
žodynu. 

Mokiniai susirenka iš visų 
pasaul io kraštų: Š iau rės ir 
Pie tų Amerikos, Australijos, 
Vokietijos, neseniai a tvykę iš 
Lietuvos ir viena mergai tė iš 
Afrikos. Iš viso y ra art i š imtas 
mokinių . Gimnazija p r i ima 
m o k i n i u s nuo p e n k t o iki 
t ryl ikto skyriaus, net ir tokius, 
kurie yra baigę mokslus, bet tik 
nori patobulinti l ietuvių kalbą 
ir pagilinti žinias. 

Mokiniai turi progos pake
liauti po Europą su savo draugų 
sudaryta grupe, arba su visa 
mokykla. Per Velykas galima 
t raukiniu nuvažiuoti į Lietuvą. 
Net ir pačios gimnazijos apylin
kes yra įdomu apžiūrėti . Netoli 
y ra miškai, ežerai, upeliai ir 
ūk ia i . 

Norėčiau patart i tėveliams ir 
mokin iams, ska i t an t i ems šį 

mano straipsnį, kad t ik ra i yra 
v e r t a m e t a m s a r k e l i e m s 
pasimokyti Vasario šešiolik
tosios gimnazijoje. 

Dalytė Navickaitė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Jaunystės garsai"). 

Snūduriuojančiam sakoma: 
Eik kinkyt arklio: važiuosime į 
Migonius. 

Lietuvių tautosaka 

Kai vaikas sumeluoja, sako
ma: 

Melagis melavo, 
Per tiltą važiavo. 
Ratukai pakrypo — 
Melagis išvirto. 

Lietuvių tautosaka 

Kiek dygsnių reikia } gatavus 
marškinius? Nė vieno. 

Lietuvių mįslė 


