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

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 
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Gražulių šeimos ir kitų dalyvių 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Tai tiesa. Nesakė, nes žinojo, 
kad užtai gali būti terorizuoja
mas. Be to jaunimas į pareigū
nus žiūrėjo kaip į įstatymo, t.y. 
Konstitucijos 53 straipsnio 
pažeidėjus, kur ie privačioje 
sodyboje elgėsi kaip kultūros 
namuose. 

„Buvo rasta nepilnamečių" — 
džiūgavo prokuroras. 

Ar jie buvo rasti be suaugu
siųjų pr iežiūros? Kokiam 
įstatymui būtų nuskaltę, jeigu 
jie tą vakarą ir nebūtų buvę par
vežti į savo namus (jei tėvai 
būtų leidę)? Pagal tai, kaip 
Bakučionis interpretavo TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo 1977 m. vasario 15 d. 
įsaką, reiktų vasaros atostogų 
metu pas giminaičius ar pažįs
tamus tėvų išvežtus nepilna
mečius vaikus kas vakarą su 
milicija gaudy t i ir vežti 
nakvynei atgal į miestuose 
esančius namus, pas tėvus. Argi 
blaiviai mąstantis pareigūnas 

gali taip neišmintingai komen
tuoti įstatymus? Gimtadienio 
dalyviai buvo susirinkę ne 
viešoje vietoje, o privačioje 
sodyboje. 

Mokytoja Matonienė priekaiš
tavo , kad jaunimas elgėsi 
iššaukiančiai: demonstratyviai 
sustoję kieme giedojo. 

Taip, giedojo, nes pareigūnai 
prašė. 

Prokuroras, norėdamas patei
sinti M. Gražuiienės žento A. 
Baciuškos nubaudimą, rėmėsi jo 
paaiškinimu. Esą jame Baciuš-
ka gailėjęsis, kad melavo ir 
netinkamai elgėsi su pareigū
nais. Užmiršęs pažymėti, kad A. 
Baciuškos netinkamas elgesys 
pasireiškė tuo, kad jis užsirašė 
atvykusių pareigūnų mašinų 
numerius. Tuo jis jokio įstatymo 
nepažeidė, tačiau pareigūnai pa
reikalavo atiduoti lapelį su 
užršytais mašinų numeriais. A. 
Baciuška tai atsisakė padaryti, 
pareigūnai jį sulaikė. 

(Bus daugiau) 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
premija Kaziui Bradūnui 

Privertė pasitraukti 
Lenkijos vyriausybę 
Laukiama Solidarumo įteisinimo 

Čenstakavos šventovėje Lech Walesa pareiškė lenkams, kad bus leista laisvai veikti Solidarumo 
organizacijai 

Laiškas Persitvarkymo sąjūdžiui 
Vilnius. Mus pasiekė sąžinės 

kalinio Gintauto Iešmanto 
laiškas, skirtas Lietuvos Per
sitvarkymo sąjūdžiui. Gintautas 
Iešmantas tremtyje yra susirgęs 
džiova ir šiuo metu yra gydomas 
dispanseryje. „Su džiaugsmu su
tikau, žinią, rašo Iešmantas, 
kad įsisteigė Sąjūdis, skirtas 
kovai už demokratiją, už tai, kas 
nauja... Karštai pr i tar iu 
Sąjūdžio principam, gėriuosi 
vyrų ir moterų išmintimi ir pa
siryžimu įveikti susikaupusią 
baimę, abejingumą ir svyra
vimą. Tauta pabunda, tauta 
nori pati spręsti savo likimą. 
Būtina to siekti iki galo. 

Nesustoti pusiaukelėje 

Skaudu butų, jeigu Sąjūdis 
sustotų pusiaukelėje arba taptų 
nuolanku įrankiu. Tokio neap
dairumo neatleistų nei daug 
kentėjusi mūsų liaudis, nei 
istorija. Gana klaidų ir nesu
sigaudymo, kurie praeityje at
nešė tiek nelaimių... Kai 
Sąjūdis taps masiškas, baigia 

Iešmantas, kai jame aktyviai 
dalyvaus darbininkai ir jau
nimas, kai jis su jautrumu at
silieps į visuomenės lūkesčius ir 
viltis, jis pavirs jėga, kuriai 
nusilenks kliūtys ir nepasiten
kinimas. Supraskite tą atsako
mybę, į mus žiūri pasaulis, 
dabartis ir ateitis... 
Tokių žmonių mums reikia 

Iešmanto laišką paskelbė 
„Sąjūdžio žinios" rugpjūčio 11 
d. Sąjūdis šitą sąžinės tremtinį 
taip pristato: „Gintautas Ieš
mantas, gimęs 1928 m„ tragiško 
ir didvyriško likimo žmogus. 
Žurnalistas, rašytojas, tarp
tautinio PEN klubo narys, 
buvęs TSKP nariu, dirbęs 
„Komjaunimo tiesos" redakcijo
je, vadovavęs jos partinei or
ganizacijai. Teistas ir kalintas 
už tai, ką dabar nesidrovėdami 
ir nesibaimindami šnekame bei 
rašome. Mūsų pareiga deramai 
prisiminti žmogų, kuris padarė 
visa, ką galėjo, kad ši diena 
ateitų. Tokių žmonių yra ne 
vienas..." 

Milžiniška demonstracija Estijoje 

Lietuvių rašytojų draugijos 
1987 metų premija buvo paskir
ta poetui Kaziui Bradūnui už 
eilėraščių rinkinį „Krikšto van
duo Joninių naktį", išleistą 
Ateit ies l i t e r a tū ros fondo 
Chicagoje 1987 meta i s . I 
Lietuvių rašytojų draugijos 
sudarytą komisiją geriausiai 
1987 metais pasirodžiusiai gro
žinės literatūros knygai atrinkti 
įėjo: Aušra Liulevičienė (pir
mininkė), Juozas Toliušis 

(sekretorius), Julija Švabai-
tė-Gylienė, Nijolė Jankutė-Užu-
ba l ienė ir dr. Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis. Komisija, 
susirinkusi posėdžiui rugsėjo 19 
d., Chicagoje ir apsvarsčiusi 
komisijai leidyklų atsiųstas 
knygas, vienbalsiai nutarė, kad 
LRD 1987 metų premija būtų 
skiriama Kazio Bradūno poezi
jos rinkiniui „Krikšto vanduo 
Joninių naktį". 

Talinas. — Estijos sostinėje 
Taline rugsėjo 11d. įvyko mil
žiniška demonstracija už Estijos 
nepriklausomybę. Apie ją 
pranešė Vakarų informacijos 
agentūros. Pagal turimas infor
macijas demonstracijoje 
dalyvavę apie tris š imtus 
tūkstančių žmonių. Spaudos 
agentūros pažymi, kad tokio 
plataus masto demonstracijų 
Estijoje iki šiol dar niekad nėra 
buvę. Pažymėtina, kad tarp 
dalyvių buvo ir Estijos komu
nistų partijos primasis sek
retorius, Vaino Valyas, kurį 
žmonių minia sutiko plojimais. 

Reikalauja 
nepriklausomybės 

Demonstracijos metu kalbėję 
asmenys reikalavo Estijai nepri
klausomybės, estų kalbos pripa
žinimo oficialiąja krašto kalba, 
taip pat Estijos pilietybės pri
pažinimo, teisės Estijos respub
likai savarankiškai tvarkyti 
krašto ekonomiką. Estai reika
lauja, kad jau ateinančiais 
metais būtų nutraukti visi eko
nominiai ryšiai su Maskva, kuri 
dabar kontroliuoja 90 procentų 
Estijos ekonomikos. Spaudos 
agentūrų žiniomis, Estijos ko
munistų partijos centro 
komiteto plenumas pilnai pri
tarė visuomenės reikalavimam. 

Sekmadienį Taline surengto
je manifestacijoje buvo iškeltos 
nesuskaitomos Estijos trispal
vės vėliavos, minia vienu balsu 
dainavo tautines dainas. 
Mitingas užtruko apie šešias 
valandas. Tarp kalbėtojų buvo 
Estijoje įsikūrusio neoficialaus 
sąjūdžio „Liaudies fronto" atsto
vai. Šis „Liaudis frontas" dabar 
turįs jau apie 50 tūkstančių 
narių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gvatemaloje prasidėjo 
dviejų dienų pasitarimai tarp 
kairiųjų Nikaragvos vyriausy
bės atstovų ir laisvės kovotojų 
delegacijos. 

— Washingtone JAV vyriau
sybė nutarė sumažinti šių metų 
mokestį Amerikos valstybių 
organizacijai (OAS) 10 mil. dol. 
sumoje. Kai kurios valstybės, 
kaip Čilė ir Venezuela, ir kelios 
kitos, jau kurį laiką nemoka 
savo dalies. Amerikų organiza
cija planuoja atleisti 300 tar
nautojų iš tūkstančio darbinin
kų. 

— Jama ikos vyriausybė pra
šo pasaulio valstybių paramos, 
nes po praūžusio uragano 
Gilberto pusė milijono liko be 
namų ir prarado visą savo turtą. 

— Haiti brigados generolas 
Prosper Avril, buvęs patarėjas 
diktatoriui Duvalier, sekmadie
nį padarė perversmą ir pasiskel
bė prezidentu. Buvęs preziden
tas gen. Henri Namphy irgi 
perversmo būdu buvo pasida
ręs birželio mėnesį Haiti 6 mil. 
gyventojų prezidentu. 

— Filipinų Užsienio reikalų 
sekretorius Raul Manglapus 
pasakė žurnalistams, jog yra 
daug vilties susitarti dėl naujos 
bazių sutarties su Amerika. Jie 
reikalavo 1.2 bil. dol. metams, 
bet amerikiečiai buvo atsisakę 
tą sumą mokėti. 

— Washingtone Teisingumo 
departamento Statistikos biuras 
praneša, jog trys jaunuoliai iš 
keturių, esą pataisos namuose, 
yra iš suirusių šeimų. 

Varšuva. — Pasaulio žinių 
agentūros praneša, kad Lenki
jos komunistų vyriausybė buvo 
priversta pasitraukti. 

Ministeris pirmininkas Zbig-
niewas Messneris vyriausybės 
vardu įteikė atsistatydinimo 
raštą po to, kai iš komunistų 
narių sudaryta komisija apkal
tino vyriausybę nesugebėjimu 
tvarkyti krašto ekonominių rei
kalų ir prarado žmonių pasitikė
jimą. Tai pirmoji vyriausybė, 
Rytų bloke kurios visi nariai 
pasitraukė. Komunistų partijos 
kontroliuojamas parlamentas 
(Sejm) nubalsavo 359 balsais 
prieš vieną, 17 susilaikius, ne
beprašyti pasilikti vyriausybė
je, tačiau eiti pareigas, kol bus 
sudaryta nauja valdžia. Ši vy-
riausybėjturią sudarė 19 minis-
terių valdė Lenkiją nuo 1985 m. 
Parlamentas dabar gali laisvai 
daryti sprendimus. Komunistų 
partijos vadas gen. Jaruzelskis 
pasakė, jog partijos nutarimai 
pers i tvarkyt i ir pagerint i 
ekonominę ir politinę sistemą 
buvo teisingi, bet Messnerio vy
riausybės metodai visa tai įgy
vendinti buvo klaidingi. 

„Komunizmas mus sujungė" 

Lenkų spaudoje rašoma, jog 
būtina, kad į vyriausybę būtų 
įjungta ir ne partijos žmonių. 
Solidarumo paskelbti darbinin
kų streikai prisidėjo prie vy
riausybės pasitraukimo. Tik 
Lech VValesos pažadas, jog vy
riausybė pažadėjo tartis, kad 
bus leista vėl Solidarumui 
viešai veikti, sugrąžino dar
bininkus į darbus. 

Praėjusį sekmadienį Lech 
Walesa kalbėjo prie Jasna Gora 
vienuolyno susirinkusiai 50,000 
lenkų miniai, pasakydamas, 
kad „Solidarumo legalizavimas 
bus greitai įgyvendintas". Kiek

vienais metais lenkai nuo 1983 
metų dabar renkasi kar tą 
metuose pasimelst i p r ie 
„Juodosios Madonos" paveikslo, 
kai šią metinę šventę pradėjo 
lenkų saugumo nužudytas kun. 
Jerzy Popieliuszko. Walesa 
kalbėjo po šv. Mišių, kurias 
laikė kard. H. Gulbinovičius. 
Daugelis p lakatų turėjo 
užrašus: „Komunizmas mus 
sujungė", ,,Be Solidarumo 
nebus taikos Lenkijoje". 

Reikia keisti sistemą 

Pirmą kartą parlamento na
rys R. Bender iš Liublino prašė 
parlamentą įteisinti Solidarumo 
organizaciją. Jis pasiūlė gen. 
Jaruzelskiui padaryti su Lech 
VValesa bendrą pareiškimą 
Lenkijos reikalu ir leisti naujas 
politines partijas. Buvęs min. 
pirm. Messner pasakė, jog Len
kija ir vėl tapo anarchijos sim
boliu pasaulyje, bet jo vyriausy
bės pasitraukimas dar nereiš
kia, kad bus išspręsta Lenkijos 
krizė. Infliacija Lenkijoje šiuo 
metu pasiekė 51%. 

Vakarų diplomatai betgi 
pastebi, kad ir Lenkijoje yra 
partijoje, kariuomenėje i r 
saugume žmonių, kurie negali 
atleisti vyriausybei, kad pradėjo 
pasitarimus su Solidarumu. 
VValesa Gdanske pasakė 
užsienio žurna l i s tams , kad 
„Lenkijoje turi būti pakeista 
sistema, bet ne žmonės". 

.»* koncertas 

Vietnamiečiai į 
Ameriką 

Amerikos ir Vietnamo vy
riausybių delegacijos susitarė, 
kad Vietnamo politiniam 
kaliniam ir jų šeimom bus 
leidžiama emigruoti j Jungtines 
Amerikos Valstybes. Susitari
mas liečia daugiau negu 50 
tūkstančių vietnamiečių, 
būtent, apie 11 tūkstančių 
politinių kalinių ir daugiau 
negu 40 tūkstančių kalinių ar
timųjų. Politiniu kalinių 
daugumą sudaro prieš 
komunistų įsigalėjimą buvusio 
Vietnamo režimo pareigūnai, 
tarnautojai ir šal ininkai . 
Komunistam atėjus j valdžiąjie 
visi buvo pasiųsti j vadinamas 
, ,perauklėjimo" stovyklas, 
kuriose dauguma belaisvių 
išbuvo iki šiai dienai. 

— Aleksandras Solženy-
t s i n a s , rusų rašytojas , 
gyvenąs Vermonte, atsisakė 
dalyvauti sovietų komiteto 
sąstate, kuris ruošiasi pastatyti 
paminklą Stalino nužudytųjų 
pagerbimui. J is negalįs 
dalyvauti to krašto veikloje, 
kuris apkaltino jį valstybės 
išdavimu ir išvarė jį į tremtį. 
Savo pasiųstoje telegramoje ra
šytojas sako, jog negalįs ig
noruoti išdavystės kaltinimų, 
kurie niekada nebuvo atšaukti. 
Be to, jis jau sukūręs paminklą 
Kremliaus aukoms, parašyda
mas „Gulago Archipelago" kny
gą, kur i Vakaruose buvo 
atspausdinta 1974 m., bet 
tebėra Kremliaus uždrausta. 

— Brazilija turi naują kons
tituciją, kuri įsigalios rugsėjo 23 
d. Ji buvo pradėta ruošti 1987 
m. pradžioje. Brazilija turi 143 
mil. gyventojų. 

Bylos bus peržiūrėtos 
V i l n i u s . — „Vakar inės 

naujienos", 1988 rugpjūčio 24 
rašė apie kelių įkalintų asmenų 
bylas, kur ias kai kur ie 
visuomenės atstovai siūlė 
peržiūrėti. Po parašymų redak
cija šiuo reikalu gavo skaitytojų 
laiškų, susilaukė telefono skam
bučių. Laiškuose ir telefoni
niuose pokalbiuose taip pat 
siūloma peržiūrėti laikraštyje 
minėtų asmenų bylas, pir
miausia tų, kurie nubausti 
pagal LTSR Baudžiamojo 
kodekso 68-tąjį straipsnį, numa
tantį atsakomybę už antitary
binę agitaciją ir propagandą. 
Laiškų autorių nuomone, tai 
at i t iktų šiuolaikinei mūsų 
visuomenės demokratizacijos 
dvasiai. Lietuvos TSR pro
kuroro pavaduotojas Barauskas 
redakcija informavo, jog 
Lietuvos TSR prokuratūroje 
sudaryta darbuotojų grupė 
peržiūrės spaudoje minėtų 
asmenų bylas, nubaustų pagal 
68-tąjį i r k i tus LTSR 
Baudžiamojo kodekso straips
nius. Bylos bus peržiūrėtos 
įstatyme numatyta tvarka. 

„Anties' 
— Roma. Sporto parke įvyko 

lietuvių rock muzikos ansamblio 
„Antis" koncertas. Koncerte 
dalyvavo keli šimtai žiūrovų, 
tarp jų ir Romos lietuvių grupė. 
Ansamblio dalyviai į sceną išėjo 
su Lietuvos trispalve vėliava; 
atlikėjams pradedant pirmą 
kūrinį, vėliavą paėmė vienas 
jaunuolis iš žiūrovų tarpo ir 
laikė ją iškėlęs per visą 
koncertą. 

Italų spauda, rašydama apie 
„Anties" ansamblio koncertą, 
atkreipia dėmesį į rugsėjo 4 d. 
įvykusią ansambl io nar ių 
spaudos konferenciją. Konferen
cijoje „Anties" ansamblio va
dovas Algirdas Kaušpėdas, 
Persitvarkymo sąjūdžio narys, 
italams žurnalistams trumpai 
nušvietė dabartinę Lietuvos 
padėtį, pabrėždamas, kad jų 
grupė su savo kūriniais įsi
jungia į Lietuvoje plačiu mastu 
vykstantį tautinį sąjūdį, susijusį 
su viešumo ir persitvarkymo po
litika. 

Italų publika „Anties" pasiro
dymą priėmė su dideliu en
tuziazmu. Į koncertą susirinkęs 
jaunimas, net ir nesuprasdamas 
atliekamų dainų žodžių, ritmin
gai ir karštai įsijungė ; lietuvių 
ansamblio atliekamas melodi
jas. 

— Afrikoje vėl tol iau 
tęsiamos Pietų Afrikos. Angolos 
ir Kubos atstovų derybos 
užbaigti 12 metų besitęsiančiam 
partizaniniam karui. 

— Los Angeles policija areš
tavo 870 asmenų, kurie priklau
sė narkotikų gaujoms. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 21 d.: Matas apašta

las, Ifigenija, Montvilas, Vis-
kintė, Kantotas. 

Rugsėjo 22 d.: Tomas, Eme
ritą, Tarvinas, Virmante. Kris
toforas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:35. leidžiasi 6:52. 
Temperatūra dieną 73 1., nak 

tį 47 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 21 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

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

„GRANDIS" ŽYGIUOJA 
TOLIAU... 

Iš LSB Tarpmiestinės jūrų 
skautininkų Grandies 

suvažiavimo LSS VH-toje 
tautinėje stovykloje 

Giedrą ir šiltoką rugpjūčio 
20-21 dienos savaitgalį, svetin
goje Tautinės stovyklos aplinko
je prie Kensington, Ohio. įvyko 
pirmas tarpmiestinės jūrų skau
tininkų „Grandies" narių suva
žiavimas. 

Atsižvelgiant į renginiais 
gausią to savaitgalio stovyklinę 
darbotvarkę, reikėjo ten ne tik 
sparčiau pajudėti, bet ir ge
rokai paskubėti, kad ir savo 
programą atlikti, ir kituose įdo
miuose stovyklos įvykiuose 
dalyvauti. 

Šeštadienio rytą, atvykę į j . s. 
dr. A. Pauliaus tvarkingai 
vadovaujamą jūrų skautų 
pastovyklę, vos spėję su seniai 
matytais bendradarbiais pasis
veikinti, įspūdžiais pasidalinti, 
turėjome skubėti į Jūros dienos 
iškilmes, kurioms šaunūs jūrų 
skautų vienetai jau buvo 
pradėję rikiuotis. Iškilmės buvo 
pradėtos įspūdingomis pamal
domis, kurias prie originaliai, 
ant apvestos kanojos dugno 
įrengto altoriaus, atnašavo v.s. 
kun. A. Saulaitis. 

Po pamaldų buvo tęsiama 

sklandžiai vedama programa, 
skautiški raportai ir prasmingi, 
nuoširdūs vadovybės sveikini
mai, įspūdingas buvo tradicinis 
mirusių ir žuvusių jūrų skautų 
pagerbimas vainiko į ežerėlio 
gelmes nuleidimu. Vainiką nu
leido jį į ežerėlio vidurį irk
liniais laiveliais nuplukdžiusi 
jūrų skautų ir skaučių garbės 
sargyba. 

Pagerb ian t žuvus ius i r m i r u s i u s j ū r ų skau tus , - t e s , j Michigano ežero ge lmes vainiką nule idžia 
„Nerijos" t u n t o j ū r ų s k a u t ė s L a i m a P a u l i ū t ė (sėdi), Larą B a r t k u t ė ir L inda Mikuč iauska i t ė . 

mos, nes laiko slinktyje mūsų 
organizacija, negausių enstuzias-

Po trumpos pertraukos rinko- t ų p a l . ? k o m l n e S a l ė J° P*1™" 
mės suvažiavimo sueigai į kurią 
suskrido jurų skautininkai ne 
tik iš skirtingų miestų, bet net 
ir kontinentų. Dalyvių tarpe 
buvo. malonus ir giedrios 
nuotaikos j.s. fil. A. Žilinskas iš 
Melbourno, AustralijosJ.ps. V. 
Keturakis iš Kanados, LSB 
Jūrų skautų skyriaus vedėjas, j . 
s. A. Paulius su savo pastovyk-
lės komendantu, j . s. A. 
Mauruku, „Grandies" įgulos 
vadas j . L. Kupcikevičius su 
grupe savo įgulos narių iš 
Chicagos, j . ps. G. Aras ir keli 
j . skautininkai iš Clevelando. Iš 
viso suvažiavimo sueigoje daly
vavo 12 j . skautininkų. Sueigą 

pasireikšti. Šiuo metu, užsi
tikrinus platesnį narių prita
rimą ir bendradarbiavimą, 
galima bus jau drąsiau, nau
jame veiklos plane numaty
tiems darbams ir uždaviniams 
pasišvęsti. 

Pagrindinis „Grandies" tiks
las — praktiška pagalba jūri
niam skautavimui bus tęsiama 
ir toliau, šalia to, „Grandis" im
sis iniciatyvos surinkimui žinių 
ir dokumentacijos apie lietuvių 
jūrinį skautavimą išeivijoje. 
Šiuo metu tokių pilnesnių duo
menų apie anksčiau buvusius 
vienetus, ar jų vadovus ir vado
ves mažai teturime, o mūsų 

pradėjo susirinkusius trumpu eilėms retėjant, tų žinių bei do-
žodžiu pasveikindamas jvs S. kumentacijos r inkimas jau 
Makarevičius. Pradžioje buvo seniai pribrendęs; vien to 
apžvelgta „Grandies" orga- uždavinio tęsimas būtų 
nizacinė padėtis ir praeityje reikšmingu ir naudingu tikslu 
pasitaikę sunkumai bei proble- tolimesniam „Grandies" veiki-

mui. 

KERNAVĖS" TUNTAS ŠVENČIA 
TRISDEŠIMTMETĮ 

Šimtai jaunų mergaičių žygia
vo „Kernavės" tunto gretose. 
Dabar jos išsiskirstė po visą 
Ameriką. Bet būtų smagu 
sugrįžti į praeitį ir vėl susieiti 
— pasidalinti gyvenimo įspū
džiais. 

Šių metų spalio 1-2 d. „Kerna
vės" tuntas švenčia savo veiklos 
trisdešimtmetį. Spalio 1 d., 
šeštadienį, 6:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje, 6500 S. 
Pulaski Ave., vyks iškilmingas 
sukaktuvinis pokylis. Programą 
praves Vitalija Vasaitienė. 
Meninę programą atliks 
muzikas Edis Punkris (jis yra 
vedęs kernavietę Viliją Rasu-

tytę). Gros „Gintaro" orkestras. 
Bus šalti užkandžiai, karšti 
pietūs, tortai, pyragai ir kitokie 
skanumynai. Dalyvavimas 25 
dol. asmeniui. 15 dol. studen
tams. Rezervacijoms skambinti 
422-4288 arba 523-9162. 

Sekmadienį, spalio 2 d., 10:00 
v. ryto jėzuitų koplyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios, o 11 vai. 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
įvyks sukaktuvinė „Kernavės" 
tunto sueiga. 

Abiejuose įvykiuose laukiame 
dalyvaujant visų buvusių ir 
dabartinių kernaviečių, jų 
tėvelių, rėmėjų ir svečių. 

rl. 

Naujame „Grandies" darbo 
plane yra numatyta ir jūrų 
skautų,-čių veiklos skyrelio at
gaivinimas „Skautų aide" bei 
talka LSB Jūrų skautų skyriui, 
padedant paruošti tradicinių 
apeigų aprašymus bei taisykles. 

Visi tie projektai ir suma
nymai sudaro aiškų tikslą ir 
kelrodį tolimesniam prasmin
gam „Grandies" veikimui, 
kuris siektų ne tik ryšio 
palaikymo tarp nuo organi
zuotos veiklos a t i t rūkus ių 
skautininkų, bet ir tinkamesnių 
sąlygų sudarymui, kad mūsų 
„Grandis", darbingai prisi
dėdama, galėtų kartu su kitais 
vieningai žengti skautiškose 
gretose, lietuvių skautybės 
labui. 

S. J. M. 

JŪRŲ SKAUTĖS 
PRADEDA SUEIGAS 

„Ner i jos" j ū r ų skaučių 
vienetų Chicagoje sueigos pra
sideda šį šeštadieni, rugsėjo 24 
d. Sueigos vyks Jaunimo centro 
naujesnės dalies Il-me aukšte 
šia tvarka: 

Ūdryčių sueigos — 1 vai. p.p. 
Vadovė g. Aušrinė Valaitienė. 

Jūrų jaunių sueigos — 1:45 
vai. p.p. Vadovė g. valt. Milda 
Rudaitytė. 

Jūrų skaučių sueigos — 1:45 
vai. p.p. Vadovė g.v.v. Dana 
Mikužienė. 

Lemonto jūrų skaučių vienetų 
sueigos vyksta šeštadieniais po 
pamokų Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Vadovės — j.ps. 
Viligailė Lendraitienė ir j.ps. 
Audronė Gulbinienė. 

Dar neskautaujančios 
merga i t ė s y r a kviečiamos 
jungtis į įdomią jūrų skaučių 
veiklą. Naujos narės prašomos 
ateiti į čia nurodytas sueigas, 
arba dėl informacijų kreiptis į 
t u n t i n i n k ę j . ps. Violetą 
Pau l i enę , t e l . 584-5527. 
Lemonte kreipiamasi į tun-

pavaduotoją j .ps . 
Gulbin ienę tel. 

t i n i n k ė s 
Audronę 
448-8641. 

„ K e r n a v ė s " t un to „Dubysos'" draugovės paukš ty tes ir vienas vilkiukas iškylauja 1958 m. J a s 
visas su t iks i te (ar atpažinsite?) spalio 1 d. Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus „Gin ta ro" salėje 
r uoš i amame t u n t o 30-mečio pokylyje. 

LOS ANGELES MINĖS 
LSS 70-METĮ 

Akademinis Skautų sąjūdis 
Lietuvos Skautų sąjungos įsikū
rimo 70 metų sukaktuves minės 
sekmadieni, spalio 23 dieną. Vi
si skautai akademikai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti 10:15 vai. 
ryto vėliavų pakėlime Šv. Kazi
miero parapijos kieme ir 10:30 
vai. ryto šv. Mišiose. Iškilmin
ga sueiga A.S.S. nariams įvyks 
12 vai. Brookside restorane, Pa-
sadena. Po sueigos 1 vai. p. p. 
priešpiečiai su programa skau
tams ir svečiams. 

VILKIUKU TĖVU 
DĖMESIUI 

„Lituanicos" tunto „Gedimi
no" draugovės pirma sueiga (re
gistracija) įvyks šį šeštadienį, 
rugsėjo 24 d., 1:30 vai. p.p. Jau
nimo centro Il-me aukšte, toje 
pat klasėje, kaip ir pernai. 
Laukiame visų vilkiukų, o taip 
pat ir naujų narių. 

GILIUKŲ IR 
LIEPSNELIŲ 

P I R M O J I SUEIGA 

Giliukų ir liepsnelių sueiga 
įvyks rugsėjo 24 d., Jaunimo 
centro Posėdžių kambaryje. 
Sueigos vyks du kartus per 
mėnesį, šeštadieniais, nuo 10:00 
iki 11:30 vai. ryto. Sueigas pra
ves šiame darbe jau penkti me
tai vadovė s.t.n. Vida Milavic-
kienė. Nauji nariai kviečiami 
registruotis iki rugsėjo 20 d. pas 
•adovę Vidą, tel. 254-7473. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

NUKELIAMA „NERIJOS" 
TUNTO SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių iškil
minga tunto sueiga nukeliama 
į spalio 2 d. Sueiga vyks Chica
goje. Prasidės visų narių 
dalyvavimu 10 vai. ryto šv. 
Mišiose Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų — 11 vai. ryto 
iškilminga sueiga Jaunimo cen
tro maž. salėje. Dalyvavimas 
visoms sesėms ir vadovėms 
privalomas. Visos dėvime 
tvarkingomis išeiginėmis uni
formomis. Tėveliai prašomi 
visas seses laiku atvežti ir kar
tu šioje sueigoje dalyvauti. 

LAIMINGIEJI 
LIETUVIŠKOSIOS 

SKAUTYBĖS FONDO 
LOTERIJOJE 

Didžioji Lietuviškosios Skau
tybės fondo loterija, kurios bilie
tai buvo platinami visur kur yra 
lietuvių skautų, sėkmingai 
baigėsi. Laimėjimų traukimas 
įvyko VH-toje Tautinėje sto
vykloje, Kensington, Ohio, 
rugpjūčio 21 d„ sekmadienį. 
Laimėtojai yra: 

$500 - Nr. 21933, Konstanci
ja Puzinienė, Chicago, IL. 

Lietuvių Enciklopedija ir Vin
co Krėvės raštai — Nr. 46575, 
Marytė Banevičienė, Canton, 
CT. 

Savaitės atostogos Cape Code 
- Nr. 13417, Lucina Kauf-
mann, Alexandria, VA. 

VCR aparatas - Nr 12576, 
Henrikas Bitėnas, Elizabeth, 
NJ. 

$300 - Nr. 32517, Romualdas 
Bielkevičius, Brockton, MA. 

Spalvotos (Sony) televizijos 
aparatas — Nr. 37361, Stasė 
Gruzdienė, Quincy, MA. 

Grafikos paveikslas, dail. 
Editos Nazaraitės, — Nr. 43331, 
A. Povilauskas, Ancaster, Ont. 

$200 - Nr. 29749, Bronė Va-
dopalienė, Westchester, IL. 

AM/FM radijo aparatas su ste-
reo cassette sistema — Nr. 
38660, Sofija Galdikienė, Dor-
chester, MA. 

$100 - Nr. 4059, Vytautas 
Montvilas, Toronto, Ont. 

$100 - Nr. 12592, kun. 
Juozas Pragulbickas, Elizabeth, 
NJ. 

$100 - Nr. 35061, Vacius 
Prižgintas, Los Angeles, CA. 

AR ŽINOTE? 

Visi keliai spalio 1 d. veda į 
Balzeko muziejaus „Gintaro" 
salę, kurioje įvyks Kernavės 
tunto 30 metų sukaktuvinis po
kylis. Buvusios tuntininkės 
Kristina Vaičekonienė, Yolan-
da Lass, Rūta Daukienė 
ir dabar t inė , ,Kernavės" 
tuntininkė Rita Penčylienė. 
pasiruošusios seseriškai sutikt 
ir skaniai pavaišint visus 
Kernavės tun to bičiulius. 
Laukiame! 

„LITUANICOS" TUNTO 
SUEIGA 

„Lituanicos" tunto sueiga 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 25 d.. 
10 vai. ryto lauke, prie Pasau
lio Lietuvių centro, Lemonte. 
Sueigos eigoje bus tuntininko 
pareigų perdavimas — 
perėmimas. Visi tėveliai ir 
„Lituanicos" tunto rėmėjai 
kviečiami dalyvauti. Po sueigos 
vyks tunto štabo posėdis. 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Of*. 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 paga! susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Building 

6132 S. Kedzie 
Cnicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies >r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagai susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, ll] 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Vaianaos pagai susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361 0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554 
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EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C. 
ei 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 



Etninės grupės 

APIE OSI BYLAS 

JAV-se veikia tautinių grupių 
sąjunga, vadinama National Fe-
deration of American Ethnic 
Groups, Inc. Ji veikia palaiky
dama ryšius su Rytų-Centro Eu
ropos tautybių JAV-se grupė
mis, sudarančiomis savo sąjun
gą, pavadintą Eastern-Central 
European Nationalities Groups. 
Ryšium su JAV partijų konven
cijomis tautinių grupių federa
cija paruošė memorandumą. Ja
me pasisakoma, kad kaltina
mieji dėl kriminalinių veiksmų 
turi susilaukti pagal konstitu
ciją numatyto proceso (due pro-
sess). Taip turėtų būti ir su kal
tinamais dėl karo nusikaltimų. 
Memorandume rašoma: „Mes 
tvirtai tikime, kad negalime iš
vengti moralinės etinės ir teisi
nės atsakomybės tuos kaltina
muosius teisti, jeigu mes juos iš
siųsime į kraštus, kurie atsisa
ko laikytis įstatymų tvarkos. 
Mūsų įstatymai turi būti taip 
pakeisti, kad būtų numatyta 
kaltinamuosius karo nusikalti
mais, gyvenančius mūsų krašte, 
teisti čia ir bausmė būtų atlie
kama Jungtinėse Valstijose". 

Toliau atkreipiamas dėmesys, 
kad JAV pilietybė yra bran
giausias amerikiečio turimas 
dalykas, iš kurio išplaukia visos 
kitos teisės ir privilegijos, atsa
komybės ir globojimas pagal 
mūsų įstatymus. Deja, ši šven
ta ir nepalaužiama Amerikos 
gyvenimo palyda statoma j pa
vojų kai kuriais Teisingumo de
partamento Specialių investiga-
cijų įstaigos (OSI) veiksmais. 
Memorandume pabrėžiama, 
kad nusikalstama tuo būdu tai 
teisingumo santvarkai, už kurią 
stovi Amerikos sistema ir kuri 
buvo ginama daugelio gyvybių 
auka. Memorandume kaltina
ma, kad OSI prasilenkia su rei
kiamu procesu Cdue process), 
kuris reikalauja, kad žmogus 
būtų laikomas nekaltu, kol prie
šingai nebus įrodyta. Amerikos 
sistema nusikaltusius reikalau
ja teisti prisiekusiųjų teisme 
(jury). Mūsų teisinė sistema pri
pažįsta absoliučią teise perklau-
sinėti liudininkus. Penktoji 
pataisa duoda teisę išvengti 
savęs paties kaltinimo. JAV sis-

" tema kriminalinėse bylose duo
da teisę turėti valstybės paskir
tą gynėją. Šių JAV teisinės 
sistemos dėsnių OSI įstaiga ne
silaiko. OSI bylose palieka
ma kaltinamajam įrodyti savo 
nekaltumą, o iš vyriausybės pu
sės nereikalaujama kaltės įro
dymo. Etninių grupių memo
randume tvirtinama, kad da
barties OSI darbas nesiderina 
su JAV kriminalinės teisės sis
tema. 

Įstatymas, kuriuo remdamasi 
OSI dirba, yra perdaug ribotas, 
vienašališkas, visiškai ignoruo
jantis istorinę tikrovę, skelbia 
etninių grupių memorandumas. 
Apima tik nacių karo krimi
nalistus, tačiau nesirūpina ieš
koti bendradarbių kitų žiaurių 
režimų, kaip Khmer Rouge 
žudikų, Idi Amino pasekėjų, 
genocido vykdytojų Afganista
ne, Kinijoje, Mozambike, Čilėje, 
Angoloje ir kitų, kurie priklau
sytų tam tragiškam, ilgam gė
dingam sąrašui. 

įstatymo apimtis perdaug ri
bota. Jame pasakyta, kad reikia 
deportuoti tuos, kurie įsakinėjo, 
skatino, talkino ar kitu būdu 
dalyvavo persekiojimuose, bend
radarbiaudami su bet kokia vy
riausybe, kuri buvo sąjunginin
kė su Vokietijos nacių vyriausy
be. Tačiau iki šiol nėra jokių 
duomenų, kad OSI būtų tyrusi 

Sovietų koloborantus. Faktinai 
OSI savo bylose nuolat naudojo
si „įrodymais", parūpintais 
KGB. Ir, atrodo, tą daro igno
ruodama faktą, kad Molotovo-
Ribbentropo paktas 1939 m. pa
darė Sovietų Sąjungą nacių są
jungininke ir leido Sovietams 
jėga prisijungti Pabaltijo valsty
bes ir persekioti tūkstančius dėl 
jų rasės, religijos, tautybės ar 
politinio nusistatymo, deportuo
jant šimtus tūkstančių tikrai 
mirčiai Sovietų gulaguose. 

Etninių grupių memorandu
mas atkreipia dėmesį, kad Ame
rikoje buvo nusistatymas, jog be 
daugybės etninių grupių kultū
rinio įnašo Amerika nebūtų tuo, 
kuo dabar yra, tačiau dabar OSI 
kimba tik išimtinai į etninių 
grupių atstovus. Memorandume 
toliau sakoma: „Mes atimame iš 
jų pilietybę ir paliekame juos 
persekioti kituose kraštuose be 
globos, kurios jie ieškojo Ame
rikoje. Ir rezultate dėl tos akci
jos prieš kai kuriuos imamos 
niekinti ištisos etninės grupės ir 
keliama neapykanta, anksčiau 
negirdėtame laipsnyje, tarp 
mūsų įvairių skirtingų žmonių, 
sudarant pasitenkinimą ir ma
lonumą mūsų sovietiniams prie
šininkams". 

NAUJAS NAUJOJO 
TESTAMENTO LEIDINYS 

Tas etninių grupių federacijos 
memorandumas pabrėžia, kad 
mes, ieškodami „įrodymų" 
bendradarbiaujame su KGB — 
didžiausia priespaudos nešėja ir 
antisemitiška jėga pasaulyje. 
Dėl viso to etninių grupių fede
racija kelia reikalą, kad kalti
nami nusižengimais prieš žmo
niškumą būtų teisiami pagal 
mūsų kriminalinės teisės nuo
s ta tus . Taip ka l t inamie j i 
žmonės, skelbia memorandu
mas, turi būti teisiami pagal 
mūsų įstatymus, mūsų krašte ir 
turi būti atsakingi mūsų kri
minalinės teisės nuostatams, 
kurie jau nuo seno skelbiami 
kaip pavyzdys civilizuotam pa
sauliui". 

Prie šio memorandumo Etni
nių grupių federacija pridėjo dar 
ir pai*eiškimą teisininko John J. 
Gili, kuris turi leidimą vesti 
bylas Ohio aukščiausiame teis
me. Jis atkreipia dėmesį į bylą 
ukrainiečio John Demjanjuko, 
kurio negalėjo atpažinti net 50 
pakviestų liudininkų, surinktų 
iš visų penkių kontinentų. OSI 
įstaiga net neperdavusi visų šių 
duomenų Izraelio teismui, tuo 
kliudydama nešališką Demjan
juko bylos sprendimą. Pati OSI 
įstaiga yra aktyviai ir agresy
viai įsijungusi į Demjanjuko 
persekiojimą. Toks yra ame
rikiečio teisininko John J. Gili 
liudijimas, ir negalima į jį ne
kreipti dėmesio, žinant, kad ad
vokato, teisininko Gili žodis ver
tinamas net ir Ohio valstijos 
vyriausiame teisme. 

Prie etninių grupių memoran
dumo prijungtas ir Koalicijos už 
konstitucinį teisingumą ir sau
gumą pareiškimas, kur pabrė
žiama, kad OSI įstaiga nekrei
pia reikiamo dėmesio, jog So
vietų maišymasis JAV teismuo
se pažeidžia JAV teisinės sis
temos procesą. Net ir JAV sau
gumui yra žalingas įjungimas 
Sovietų į JAV teismus ir naudo
jimasis KGB informacijomis. 
Kaltinamieji turi būti teisiami 
pagal JAV teisinę sistemą, be 
bendradarbiavimo su totalitari
nėmis Sovietų įstaigomis ir rei
kale baudžiami čia, o ne depor
tuojami, ypač į Sovietų Sąjungą, 
kuri tiek pat žiauri, kaip naciai. 

J u o z . Pr . 

Šiomis dienomis pasiekė 
mane šių metų eigoje iš spaudos 
išėjęs antras pataisytas Naujo 
Testamento knygų leidinys. Jį 
paruošė kun. V. Aliulis, išleido 
Lietuvos Vyskupų konferencija. 

Spaudos darbas paruoštas 
kruopščiai. Malonu paimti į-
rankas. Lengva skaityti. Pa
daryta naudingų pakeitimų tiek 
vertimo tekste, tiek įvaduose 
bendrai ir į kiekvieną knygą 
atskirai. Atsisakyta nuo išnašų, 
liečiančių teksto kritiką, o pri
dėta trumpų paaiškinimų, lie
čiančių teksto prasmę. Gale pa
duodama žemėlapių, dalykinė ir 
alfabetinė rodyklė. Šv. Rašto 
citatų rodyklė, lietuviškų Šv. 
Rašto vertimų bibliografinė 
lentelė su chronologine rodykle. 
Visa tai daro šį leidinį girtiną 
bei rekomenduotiną. Leidinio 
paruošėjui ir leidėjams priklau
so padėka ir pagarba. 

Girtina yra, kad dėta pa
stangų vertimo tekstą galimai 
daugiau artinti prie originalo. 
Juk tai įkvėptas Dievo žodis, 
Dievo kalba į mus, apsireiškiant 
save mums. Dievas yra toks 
didis, toks gilus, kad net kiek
vienas paskiras įkvėptų knygų 
žodis turi gilią savo prasmę, 
kurią nelengva pilnai suvokti ir 
savais žodžiais išreikšti. 

Žinoma, verčiant yra daugybė 
galimybių vienaip ar kitaip per
duoti tą pačią originalo mintį. 
Čia sunku, neįmanoma pasiekti 
pilną sutarimą išsireiškime, 
kaip taip pat yra sunku suvokti 
gilią įkvėpto Dievo žodžio 
prasmę. Šiam neužtenka stu
dijų, nei moderniškos litera
tūrinės kritikos metodų, reikia 
maldos* prašant Šv. Dvasios 
apšvietimo. Juk Kristus aiškiai 
įspėdamas pasakė: „Jog niekas 
nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei 
Tėvą kas pažįsta tik Sūnus, ir 
kam Sūnus panorės apreikšti" 
(Mt 11, 27). Cituotinas Sar ir 
k i t as Kr i s t aus grasymas: 
„Taigi, jei kas panaikintų vieną 
iš šių mažiausių įsakymų ir taip 
mokytų žmones, bus laikomas 
mažiausiu dangaus karalystėje" 
(Mt 5, 17). 

Einant į detales,būtų galima 
prikišti kai kurių netikslumų 
bei neaiškumų vertime. Bet ši
tam reikėtų ištisos studijos. Pra
bėgomis norėčiau pacituoti iš 
laiško efeziečiams l,9s: „Kaip 
jis panorėjo iš anksto nutarti 
jame, amžių pilnatvei atėjus. 
visa, kas yra danguje ir žemėje, 
iš naujo suvienyti Kristuje tar
tum galvoje". Nevisai tikslus 
minties išreiškimas. Reikėtų 
versti: ..Visa palenkti Kristui 

L. TULABA 

kaip Galvai", t.y. kaip Vieš
pačiui. Netikslu sakyti „tar
tum galvai". Kristus nėra tik 
tartum galva: jis yra tikrai 
Bažnyčios Galva. Šitai aiškiai 
teigiama tame pačiame laiške 
(Ef4, 15). 

Džiaugiuosi, kad ir įvade pa
daryta pozityvių pakeitimų. Pir
mam leidinyje įvade buvo kai 
kurių nepriimtinų teigimų, 
liečiančių, ypač evangelijų 
autent iškumą ir net is

toriškumą. Šiame leidinyje, ci
tuojant Vatikano II susirin
kimo dekretą, pripažįstama 
evangelijų istoriškumas. Bet jų 
autent iškumas paliekamas 
savotiškai mįslėje. Tam tikra 
prasme prileidžiama, kad 
branduolį sinoptinių evangelijų 
bus gal parašę evangelistai Ma
tas, Morkus ir Lukas. Pagrįstai 
tituluoja evangelijas tradiciniu 
vadinimu: „Evangelija pagal 
Matą, paga! Morkų, pagal 
Luką, pagal Joną". Iš tikrųjų 
juk yra viena Kristaus 
Evangelija, kuri yra raštu per
duota įkvėptų evangelistų. 

Kun. V. Aliulis, malonus 
mano kaimynas ir gabus stu
dentas, nepajėgė atsispirti pa
gundai būti moderniškas, prilei-
džiant vėlesnę evangelijų redak
ciją pagal VVelhauseno ir Di-
belijaus šaltinių teoriją. Nors 
nurodo galimą tradicinę 
sinoptinių evangelijų kilmę tarp 
59-62 metų, tačiau linkęs jų 
galutinį suredagavimą nukelti 
tarp 70-80 metų. Pagal kun. V. 
Aliulį evangelijų pirmasis 
šaltinis esąs Kristaus moky
mas, jo skelbta išganymo nau
jiena. Antrasis šaltinis — apaš
talų skelbta katechezė-kerigma. 
Trečias — rašyti dokumentai. 

Deja, šaltinių teorija nėra 
pagrįsta jokiais rimtais įro
dymais. Tai protestantų racio
nalistų išsigalvojimas, kad pa
neigtų šventų knygų istoriš
kumą *»ei autentiškumą. 
Evange jas parašė, kaip tra-
v cija liudija ir Bažnyčia moko, 
apaštalai ir betarpiškai apaš
talų mokiniai. Matas ir Jonas 
buvo apaštalai. Jie sekė Kristų, 
girdėjo jo kalbas, matė jo ste
buklus, buvo betarpiai visų 
Evangelijos skelbimo bei atpir
kimo įvykių liudininkai. Evan
gelistas Jonas pakartotinai 
užtikrina, jog visa užrašė, ką 
pats matė, todėl , jo liudijimas 
yra tikras, ir jis žino sakąs 
tiesą" (Jon 19, 35). Baigdamas 
gi savo evangeliją šv. Jonas dar 
kartą užtikrina: „Šitas yra 

mokinys, kuris apie visa tai liu
dija, ir kuris šitai parašė, ir 
žinome, kad jo liudijimas yra 
t ikras" (Jon 21, 24). 

Matas parašė savo evangeliją 
aramaiškai, nes ją skyrė savo 
tautiečiams žydams, gyvenan
tiems Palestinoje. Evangelija 
turėjo būti parašyta kurį laiką 
prieš 70 metus, kai Titas sunai 
kino Izraelį ir žydus išsklaidė po 
visą Romos imperiją. Kas išver
tė šią evangeliją į graikų kalbą, 
nežinome. Tačiau vertimas ne
buvo kokia tai nauja redakcija, 
o ištikimas aramaiško teksto 
perdavimas. Neužmirština, kad 
pirmieji krikščionys, kilę iš 
žydų, turėjo ir ištikimai saugojo 
įkvėptas Šv. Rašto knygas. Jos 
žydams ir krikščionims buvo 
šventos ir neliestinos. Todėl 
mane stebina kun. V. Aliulio 
teigimas, tiesa, atsargus, esą 
graikiškoji Mato evangelija 
nesanti tik vertimas, o veikiau 
nauja redakcija. 

Morkus, kaip liudija Papijas ir 
Klemensas Aleksandrietis, o 
taip pat Irenėjus, buvo Petro 
bendradarbis Romoje ir čia pa
rašė savo evangeliją, perduo
damas, ką apaštalų kunigaikš
tis apie Kristų skelbė ir ją pa
rašė Petrui pritariant. Vadinasi, 
parašė, kai Petras dar buvo gy
vas. Irenėjaus liudijimą kun. V. 
Aliulis interpretuoja lyg Mor
kus būtų parašęs evangeliją 
Petrui ir Povilui mirus. Tačiau 
Irenėjus kalba ne apie mirtį, o 
apie išvykimą. Iš tikrųjų šv. 
Paulius buvo išvykęs iš Romos. 
Nėra negalima, kad ir šv. Petras 
kuriam laikui buvo išvykęs iš 
Romos. 

Lukas buvo šv. Pauliaus mo
kinys ir bendradarbis. Be to, jis 
t ikr iaus ia i turėjo progos 
asmeniškai susitikti ir kalbėtis 
tiek su apaštalu Jonu, tiek su 
švč. Dievo Motina Marija, be
būnant Efeze. Tikriausiai iš 
pačios Dievo gimdytojos jis suži
nojo visa apie Jėzaus gimimą ir 
vaikystę, ką aprašo pirmuose 
dviejuose savo evangelijos sky
riuose. Jis tai duoda suprasti 
savo pastaba: „Marija gi įsi
dėmėjo visus tuos dalykus, 
svarstydama juos savo širdyje" 
(Lk 2, 19). Taigi Lukui nereikėjo 
ieškoti ir naudotis kokiais nors 
rašytais dokumentais apie 
įvykius bei pasisakymus, kurie 
siejasi su Jėzaus gimimu. Visa 
tai jis išgirdo iš švč. Marijos, 
kuri puikiai tai atsiminė, nes 
tai liko gyva ir neužmirština jos 
sieloje. Be to. Lukas rašydamas, 
kaip tai pats primena evangeli
jos pradžioje, turėjo prieš akis 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Romoje. 

pirmąsias dvi evangelijas, savo evangeliją, jis rašo: „Yra 
būtent Mato ir Morkaus. dar daug kitų dalykų, kuriuos 

Kalbėti taip pat apie kokius Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną 
nors kitus rašytus šaltinius 
nėra nei pagrindo, nei reikalo. 
Racionalistai tai išsigalvojo, 
siekdami paneigti evangelijų 
autentiškumą ir bent dalinai 
istoriškumą, kad paneigtų 
Evangelijos tikėtinumą. Gaila, 
kad nemaža ir katalikų pasta
raisiais laikais bando rodytis 
pažangiais ir rizikuoja neva 
..mokslo" vardan statyti pa-
vojun tikėjimą, žinant, kad Šv. 
Raštas yra esminis tikėjimo 
ramstis. 

Teisingai spręsti bei vertinti 
evangelijas ir kitas įkvėptąsias 
Šv. Rašto knygas reikia visų 
pirma jas atidžiai išstudijuoti ir 
pilnai pažinti. 

Kas liečia vadinamą sinoptinę 
problemą, ji mano giliu įsitiki
nimu nėra kokia neišpsren-
džiama mįslė. Yra daug pana
šumų trijose pirmose evange-
lijose. nes rašoma ta pačia tema. 
tuo pačiu tikslu, apie tuos 
pačius įvykius, daugmaž tuo 
pačiu laiku. Yra skirtumų, nes 
pats Jėzus įvairiais atvejais apie 
tuos pačius dalykus bus skir
tingai kalbėjęs, kalbėdamas 
įvairiose vietose, skirtingiems 
klausytojams. Be to, evangelis
tai savo evangelijas skyrė skir
tingos kultūros bei įsitikinimų 
skaitytojams. Matas — žydams, 
Morkus — romėnams, Lukas — 
graikams. Rašė pasirinkdami 
tik kai kuriuos iš Kristaus gyve
nimo ir apaštalinės veiklos i-
vykius, atsižvelgiant į skai
tytojus, kuriems evangeliją 
skyrė. Šv. Jonas šitai aiškiai 
primena ir pabrėžia. Baigdamas 

atskirai aprašytume, manau, 
visas pasaulis nesutalpintų 
knygų, kurias reikėtų parašyti" 
(Jon 21,25). 

Neturiu jokios abejonės, kad 
sinoptinės evangelijos buvo 
parašytos prieš 70 metus, kada 
dar žydai gyveno Palestinoje ir 
turėjo svo religinę bei kultūrinę 
autonomiją. Kitaip Jeruzalės 
sugriovimas ir tautos sunaiki
nimas būtų pristatytas ne kaip 
pranašystė, o kaip įvykęs fak
tas, t.y. pranašystės išsipil
dymas. Atsimintina taip pat, 
kad sinoptinėse evangelijose 
gyvai atsispindi visos geogra
finės, kultūrinės ir politinės 
aplinkybės, kuriose buvo 
Izraelis prieš 70 metus. 

Esu taip pat tvirtai įsitikinęs, 
kad sinoptinės evangelijos buvo 
parašytos prieš šv. Pauliaus 
mirtį, prieš 67: greičiausiai 
prieš 64 metus. Lukas Apaštalų 
Darbu knygoje tikrai nebūtų 
nutylėjęs savo mylimojo 
mokytojo ir apaštalo šv. 
Pauliaus mirties. Jo ir Petro 
mirtis krikščionims buvo per 
didelis ir per skaudus įvykis, 
kad jį būtų buvę galima nutylė
ti. 

Šias pastabas rašą ne 
kritikuodamas, ne priekaiš
taudamas, o iš meilės įkvėptam 
Dievo žodžiui. Juk iš jo plaukia 
ir juo remiasi mūsų tikėjimas ir 
išganymas. Mielam kun. Vaclo
vui Aliuliui ir jo talkininkams 
padėka už šią naują Naujojo 
Testamento lietuvišką leidinį, 
kuris neabejotinai yra to
bulesnis už pirmąjį. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Kas eina su vilkais, išmoksta Sena patarlė amžinai nepa-
ir staugti. , • . «. 

° Ispanu priežodis 
sens. Lietuvių patarlė 
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XII. Biografija 

Quequeegas buvo gimęs Rokovoko, tolimoje Ramio
jo vandenyno pietvakarių saloje Jos negalima rasti 
jokiam žemėlapyje. Paprastai jaunas laukinis vien 
tegalvoja trankytis po gimtinę girią, prisidengęs sau
jele lapų, bet jau tada ambicinga Quequeego siela slėpė 
karštą norą pažinti krikščionybėje daugiau nei keletą 
banginių gaudytojų, kuriuos buvo matęs. Jo tėvas buvo 
didis vadas — karalius. Jo dėdė — vyriausias kunigas. 
Ir iš motinos pusės jis didžiavosi tetomis, nenugalimų 
karžygių žmonomis. Jo gyslomis tekėjo taurus krau
jas, karališkas kraujas, nors. aš bijau, gerokai suterš
tas žmogėdriškais polinkiais paikos jaunystės metu. 

Kai Sag Harboro laivas atplaukė į jo tėvo įlanką, 
Quequeegas pasiprašė priimamas į tą laivą, kad galėtų 
aplankyti krikščionių kraštus. Tačiau laivas, jau 
turėdamas pilną įgulą, atmetė jo prašymą, ir jo tėvo 
karaliaus įtaka nieko negalėjo jam pagelbėti. 

Tada Quequeegas ryžosi. Maža eldija jis nusiyrė į 
tolimą sąsiaurį, kuriuo jis žinojo, turės praplaukti 
laivas apleisdamas salą. Vienoje pusėje buvo koralų 
rifas, o kitoje — žemas žemės liežuvis, apžėlęs krūmais, 
kurie tiesėsi netgi po vandeniu. Pasislėpęs su savo eldi
ja, priekiu pasukta į jūrą, jis sėdėjo nosgalyje, laiky
damas irklą rankoje. Kai laivas plaukė pro jį, kaip 
strėlė jis pasileido jo link, prisiyrė prie jo šono, 
užpakaliniu kojos spyriu apvertė ir paskandino eldiją. 

įsikibęs grandžia įkopė į laivą ir kniūpsčias išsitiesęs 
ant denio abiem rankom įsikibo į grindis įkalt';* grar. 
dies, prisiekdamas jos nepaliesti, nors ir būtų sukapo-
tas į gabalėlius. Veltui kapitonas grasino jį išmesti į 
jūrą ir milžinišku peiliu nukirsti riešus, Quequeegns 
nė nemirktelėjo, jis buvo karaliaus sūnus! 

Nustebintas laukinio nepabaidoma drąsa ir ryžtu 
pamatyti krikščionių pasaulį, kapitonas galiausiai 
nusileido ir sutiko jį palikti. Bet tas jaunas jūrų prin
cas niekados nepamatė kapitono kajutės. «fis hnvo 
įrašytas į jūreivius ir padarytas banginių gaudytoju. 

Quequeegas pasiryžo visomis išgalėmis laikytis, 
jeigu per savo užsispyrimą galėjo įgyti žinių, galinčių 
būti naudingomis jo nemokytiems tautiečiams. Kaip 
man prisipažino, jis veikė skatinamas noro išmokti iš 
krikščionių meno. kurio dėka jam būtų galima savo 
tautą padaryti laimingesne ir geresne, negu ji buvo. 
Bet, deja, banginininkų įpročiai ir elgesys greitai 
jį įtikino, kad netgi krikščionys gali būti niekšingi ir 
nelabi, dar labiau nei tėvo pavaldiniai. 

Pagaliau atvyko į Sag Harborą. Matydamas kaip 
ten elgėsi jūreiviai, vargšas Quequeegas iš karto pra
rado visas iliuzijas ir pradėjo galvoti, kad pasaulis buvo 
blogas visose platumose ir kad jis verčiau mirs pago
nimi. Ir tuo būdu pagonis širdyje, jis gyveno tarp 
krikščionių, vilkėdamas tuos pačius drabužius ir mė 
gindamas kalbėti jų kalba. įstojo keista elgsena, nors 
jau senokai buvo išvykęs iš savo namų. 

AŠ jį paklausiau, ar jis negalvoja grįžti į salą ir ten 
vainikuotis karalium, atsižvelgiant į tai. kad jo tėvas 
pagal paskutines žinias esąs labai senas ir silpnas ir 
dabar gali būti laikomas mirusiu ir palaidotu. Jis 
atsakė, kad dar ne, nes bijojo, kad jo sąlytis su krikš
čionimis jų padarė netinkamu sėdėti soste, kuri 
trisdešimt karalių pagonių išlaikė tyrą nuo visų dėmių, 
kai tuo tarpu jis bastėsi po jūrą. 

Tada aš jam pasakiau, kad savo ruožtu aš galvo
jau įstoti į banginininkų laivyną ir kad išvykstu į 
Nantucketą ir iš ten išplauksiu, nes tas uostas yra 
palankiausias bangininkui, ieškančiam nuotykių. 
Quequeegas tuojau pasiryžo mane lydėti ir kartu su 
manim įsirašyti į tą laivą, kad tuo būdu dalyvautų 
mano džiaugsmuose ir liūdesyje. Sužavėtas aš priėmiau 
jo pasisiūlymą, nes be prisirišimo, kurį jam jaučiau, 
vertinau patyrusi perstekininka, galintį būti labai 
naudingu, nežinodamas, kaip nežinojau, banginių gau
dymo pa«lapčiu, nes tebuvau pažines jūrą tik kaip 
prekinio laivyno jūreivis. 

Jo istorija baigėsi su paskut iniu pypkės 
patraukimu. Mane apkabino ir patrynė savo kakta į 
manąja paskui, užgesinę šviesą, mes užmigome. 

XIII. Karutis 

Rytojaus rytą balzamuotą galvą pardavęs kirpėjui, 
kuris ja papuošė savo langą, apmokėjau savo ir draugo 
sąskaitas pinigais. Queųueego man duotais. Šeimi
ninkas ir jo svečiai, atrodė, turėjo gražaus juoko iš 
mano staigaus susidraugavimu su Quequeegu. 

Mes išnuomojome karutį ir į jį sukrovėme savo 
bagažą, t.y. mano valizę ir Quequeego jūreivinį maišą 
bei hamaką, ir patraukėme į uostą prie ..Mosso". mažos 
škunos. plaukiojusios tarp New Bedfordo ir Nan-
tucketo. ir radome ją jau pristojusią prie krantinės. 
Žmonės, matydami mus praeinant, sustodavo pažiūrėti 
ne tiek dėlto, kad Quequeegas atkreipdavo jų dėmesį, 
nes buvo pratę matyti žmogėdras, panašius į jį 
žmogėdras.bevaikščiojančius gatvėmis, bet todėl, kad 
jiems buvo keista matyti mus tokius didelius draugus. 
Bet mes nekreipėme į tai dėmesio, pamainom stum
dami karutį. 

'Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
PAŽINKIME IR REMKIME 

SAVO TALENTUS 

Jau 35-sius metus „Laisvės 
Varpas" ruošia kultūrinius 
renginius šūkiu: „Pažinkime ir 
remkime savo ta len tus" . 
Rugsėjo 25 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Bostone įvyks 
59-tas tos rūšies renginys. Jo 
programoje pasirodys subrendę, 
plačiai žinomi mūsų talentai, 
kurie savo menu gaivina lietu
vio išvargintą dvasią svetimoje 
aplinkoje ir atskleidžia mūsų 
meninį pajėgumą bei tautinę 
kultūrą kitataučių tarpe. Tai 
sol. Audronė Gaižiūnienė, sop
ranas, iš Chicagos, solistas Be 
nediktas Povilavičius, bosas, iš 
Bostono ir pianistas dr. Saulius 
Cibas iš Bostono. Lietuvių 
visuomenė suteikia jiems bent 
moralinę paramą, gausiai atsi
lankydami į jų koncertus. 

Tokie koncertai šakotoje 
„Laisvės Varpo" veikloje užima 
atskirą barą. Iš vienos pusės jie 
suartina mūsų menininkus su 
visuomene, o iš kitos pusės rodo 
tos visuomenės susidomėjimo 
laipsnį jais ir bendras mūsų 
pastangas kultūrine veikla 
atsverti svetimą }taką. daromą 
mūsų išeivijai, ypač jos jaunajai 
kartai. 

NAUJA MIRTIES AUKA 

Patriotinę lietuvių visuomenę 
ištiko naujas smūgis. Rugsėjo 10 
d. Miltono ligoninėje mirė inž. 
Edmundas Cibas, baigdamas 
76-sius metus. Bostono ir apy
linkės lietuviams jis buvo pla
čiai žinomas, kaip Tautinės 
sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyrių veikė
jas. Kultūrinių subatvakarių il
gametis vadovas, įvairių kitų 
lietuviškų organizacijų veiklus 
narys. 

Edmundas Cibas paliko 
skausme žmoną Stasę, sūnų dr. 
Saulių ir dukrą Ramunę, o taip 
pat kitus gimines, draugus ir 
bendradarbius lietuviškoje veik
loje. Velionis iškilmingai atsis
veikintas Juozo Caspero laido
tuvių namuose. Palaidotas rug
sėjo 13 d. Putnam, CT. Nekal
tai Pradėtosios Marijos vienuo
lyno kapinėse po šv. Mišių, 
kurios atnašautos Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Atsisveikinime su 
velioniu ir šv. Mišiose už jį 
dalyvavo daug lietuvių. 

IŠVYKO I VASARIO 
16-OSIOS GIMNAZIJA 

Maya Goštautaitė iš VVest-
wood naujiems mokslo metams 
išvyko į Vasario 16-osios 
gimnaziją Vakarų Vokietijoje. 
Ji yra baigusi Bostono aukš
tesniąją lituanistikos mokyklą, 
kurioje buvo numatyta mokyto
ja. Tai jau antroji mokinė Vasa
rio 16-sios gimnazijoje iš 
Bostono apylinkės. Pirmoji buvo 
Nida Veitaitė iš Miltono, besi
mokiusi toje gimnazijoje bene 
dvejus metus. Jos atsiliepimai 
apie tą gimnaziją ir jos naudą 
lietuvybės stiprinimui yra labai 
geri. Šie pavyzdžiai sudaro 
paskatą kitiems siųsti savo 
vaikus j vienintelę lietuvių 
gimnaziją laisvajame pasaulyje. 

PRASMINGAS 
SAVANORIO ĮAMŽINIMAS 

Rugsėjo 11 d. sukako jau 
9 metai, kai Brocktone mirė 
Lietuvos savanoris Fulgen-
tas Janonis, palikdamas našlę 
Mariją, sūnų Vytautą, posūnį 
Juozą Materą ir eilę draugų, su 
kuriais jam teko sielotis lietu
viškais reikalais, ypač lietuviš
kos dainos puoselėjimu įvairiuo
se choruose. Ateities kartoms jis 

liks pavyzdžiu, kaip reikia rū
pintis Lietuvos reikalais. Jau
nystėje įsijungęs savanoriu į pa
skelbtos nepriklausomybės 
gynybą, gyvenimo saulėlydyje 
Fulgentas Janonis ir jo žmona 
Marija sudarė Lietuvių Fonde 
stipendijų fondą, kad netur
tingi, bet gabūs lietuviai už 
tėvynės ribų galėtų siekti 
mokslo ir tapti naudingesni lie
tuvių tautai. Tuo būdu jis net po 
mirties reiškiasi mūsų pastan
gose išlaikti lietuvybę ir atgauti 
Lietuvai laisvę. 

Savanoris Fulgentas Janonis. 

Šiuo metu Janonių stipendijų 
fonde yra 25 tūks tanč ia i 
dolerių. Gaunamais už tą sumą 
nuošimčiais šelpiami lietuviai 
s tudentai , kurių ta rpe 
pažymėtina Sofija Žutautaitė iš 
Brazilijos. Tai bene vienintelis 
Lietuvos savanoris taip pras
mingai įamžintas laisvojo 
pasaulio lietuvių veikloje 
Lietuvos labui. Tai iškėlė 
„Laisvės Varpas" rugsėjo 11d. 
laidoje. 

ŠAULIU KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS 

Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinės rugsėjo pradžio
je suorganizuotame kultūri
niame savaitgalyje Lietuvių 
pranciškonų sodyboje Ken-
nebunkporte, Maine, dalyvavo 
Martyno Jankaus kuopos iš 
Brocktono. Jono Vanagaičio 
kuopos iš Bostono ir Dr. Vinco 
Kudirkos kuopos iš Worcesterio 
nariai, rinktinės vadovybė, 
Šaulių s-gos p i rmin inkas 
Mykolas Abarius iš Detroito ir 
svečiai iš Montrealio, Kanados. 
Kultūrinio savaitgalio progra
mą atliko patys šauliai. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo Šaulių s-
gos pirmininkas Mykolas Aba
rius, išryškinęs Tautos šventės 
reikšmę ir kitus aktualius lie
tuviškus reikalus. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautinės s-gos Bostono sky
rius ir Martyno Jankaus šaulių 
kuopa iš Brocktono paminėjo 
Tautos šventę „laisvės Varpo" 
laidose. Pirmoji tai padarė 
rugsėjo 4 d. programoje, o antro
ji — rugsėjo 11d. programoje. 

Tautinės s-gos skyriaus minė
jime įjungtos tautinių švenčių 
prasmės reikalu dr. Broniaus 
Nemicko mintys, mirusio prof. 
Simo Sužiedėlio pasisakymas ir 
inž. Jono Jurkūno iš Chicagos 
kalba, o taip pat atitinkamos 
dainos ir ištrauka iš Balio 
Sruogos veikalo ,,Milžino 
paunksmė", atlikta Montrealio 
lietuvių dramos teatro, kuriam 
vadovavo Birutė Pūkelevičiūtė. 
Antroje programoje kalbėjo 
Šaulių s-gos pirmininkas My
kolas Abarius iš Detroito, per
duotos ištraukos iš laiško, gauto 
iš Vilniaus, apie paskutinius 
įvykius Lietuvoje, o taip pat 
atitinkama muzika. 

LB-nės Bostono apylinkės 
valdybos rugsėjo 10 d. suruoš 
tame viešame Tautos šventės 
minėjime So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Viktoras Nakas, 
Lietuvių informacijos centro 
direktorius Washingtone; paro

dyta filmas apie liepos 9-sios 
demonstracijas Vilniuje ir rug
pjūčio 23 d. įvykusią demon
straciją Bostone. Pirmasis 
filmas paruoštas Juozo Bružo, o 
antrasis — Felikso Kontauto. 
Antrąją to minėjimo dalį sudarė 
šv. Mišios už Lietuvą, atna
šautos rugsėjo 11d . Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. 

SOL. STASIO LIEPO 
RAGINIMAS 

Buvęs Vilniaus operos solistas 
Stays Liepas gyvai tebesisieloja 
įvairiais mūsų kultūriniais rei
kalais, ypač tokiais, kurie pasie
kia ir įtaigoja plačiąją lietuvių 
visuomenę. Šia prasme jis didelę 
reikšmę skiria „Laisvės Varpo'" 
radijo programai, keliančiai ir 
ryškinančiai mūsų kultūrinio 
gyvenimo aktualijas. Jis dosniai 
remia tą programą ir ragina 
kitus tai daryti. Siųsdamas savo 
metinį įnašą tos programos 
išlaikymui, jis rašo „Laisvės 
Varpo" vadovybei: Gyvename 
nepaprastai reikšmingą paverg
tai tautai lemtingų politinių 
permainų ir persilaužimo į lais
vėjimą tarpsnį... Išeivijoje 
mums dabar žūtbūtinai reikia 
tą sąjūdį giliai permanančių ir 
jį įžvalgiai plečiančių žmonių. 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
yra laimingi, kad savo radijo 
vadovybėje turi tam kompeten
tingą žmogų, užgrūdintą kovo
toją... Tačiau šis žmogus vis 
daugiau slegiamas įkyrių 
finansinių rūpesčių, sunkios 
lėšų medžiojimo radijo stočiai 
apmokėti naštos... Tad krei
piuosi į Jus: vieną kartą tvirtai 
pasiryžkime kaip nors radika
liai palengvinti jam šitos naštos 
vilkimą ir leiskime visai jo 
kūrybinei energijai dar 
gaivališkiau išsiveržti Lietuvos 
laisvės bei kultūrinės brandos 
siekimų kryptimi. O tai 
lengviausia padaryti, mums 
masiškai įsijungus ... į „Laisvės 
Varpo" rėmėjų vajų savaitiniu 
doleriuku". 

SIEKS MAGISTRO 
LAIPSNIO 

Linas Jauniškis 

Linas Jauniškis šį pavasarį 
baigė Tufts universitetą — 
Magna cum Laude — gauda
mas B.S. elektronikos inžine
rijoje. Visus 4 metus buvo 
Deans List ir gavo stipendiją 
toliau tęsti studijas magistro 
laipsniui. Linas yra baigęs 
Bostono lituanistinę mokyklą. 
Linkime sėkmės! 

DAUGIAU PUSŠIMČIO 
SPAUDOS DARBUOSE 
VINCENTO ŽVINGILO, MIC, 80 M. PROGA 

vaikai, dirbdamas ir eidamas į 
vietos mokyklą. Kai paūgėjo, 
patarnavo Šv. Kazimiero para
pijoje. Vėliau, išleisdamas jį į 
Marijonų vienuolyną, kun. J. 
Martis rašė pažymėjimą su 
liūdesiu, kad netenka gero ir 
pamaldaus parapiečio. 

Kai paaugo, jau dirbo geležies 
fabrike. Bet vis troško geresnio, 
dvasingesnio, naudingesnio gy
venimo. 1933 m. jis pasiprašė 
priimamas į Marijonų vienuoli
ją, kur po postuliato ir noviciato 
1935 m. liepos 16 d. jis padarė 
pirmuosius įžadus, tapdamas 
broliu.Vincentu ir pasiryždamas 
toliau tęsti techninius darbus. 
Tokius darbus nuo 17 metų jis 
jau dirbo fabrike ant elektrinių 
keltuvų, o po poros metų kitame 
fabrike prie baltai įkaitinto 
plieno. 

Techniškas darbas buvo dau
giausia tik „Draugo" spaustu
vėje, kurioje jis jau dirba 54 
metus. Senojoje ir nepatogioje 
spaustuvėje jis išdirbo 23 metus, 
o dabar naujoje jau dirba 31 
metus , nors čia j au y r a 
moderniški įrengimai ir kitokie 
darbai, bet vis dar mažiems dar
bams reikalingas ir linotipas. 

Vienuolyne dr. Vincentas 
Žvingilas buvo uolus darbi
ninkas ir pamaldus vienuolis. 
Amžinuosius įžadus jis padarė 
po trejų metų — 1937 m. liepos 
16 d. Savo darbštumu nebuvo 
pralenkiamas, nes turėjo stip
rias rankas, gerą sveikatą ir no
rą visuomet tarnauti spaudai, 
savo vienuolijai ir artimiems 
žmonėms. Be to, jis jau 17 metų 
yra vienuolyno zakristijonas, 
kur is kasd ien paruošia 
drabužius šv. Mišioms, patar
nauja joms, atikdamas lietu
viškus ar angliškus skaitymus, 
o sekmadieniais patarnauda
mas visoms Mišioms, kurios tik 
pasitaiko. Jis taip pat yra uolus 
iki šiol ir spaustuvės darbuose, 
prižiūrėdams, kad viskas būtų 
tvarkoje, kad mašinos nebūtų 
paliktos neuždarytos, kad durys 
būtų laiku užrakintos ir rytais 
šviesos uždegtos. 

Kai žmogus jau sulaukia 80 
metų amžiaus, negali daryti 
didelių planų ir spręsti apie 
savo ateitį. Bet Br. Vincento 
Žvingilo ateitis jau išspręsta 
seniai —jis visą savo suaugusio 
žmogaus gyvenimą siekė krikš
čioniškos tobulybės, tarnauda
mas Dievui ir žmonėms vienuo
lyne, dirbdamas techniškus 
spaudos darbus, darydamas 
gera artimui, kai tik leido jo 
gyvenimo sąlygos ir sveikata. 
Tenka jam tik palinkėti į ateitį 
žvelgti pro vienuoliško pašau
kimo akis ir tarnybą Kristui ir 
Bažnyčiai Marijonų vienuolijo
je, kol Dievas leis ir duos jėgų 
atlikti savo pareigas spaudos 
darbuose ir vienuoliškam gyve
nime. __ p # s > 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GRBIT 
REALTORS ' PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staiga prašome 
paminėti, kac! esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus Khjentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Vincentas Žvingilas, MIC, — 
sukaktuvininkas. 

Waterburyje, Conn., kur buvo 
jau susispietęs būrys lietuvių, 
kur buvo lietuvių Šv. Juozapo 
parapija, bet nedarbas sunkino 
gyvenimą, 1908 m. rugsėjo 20 d. 
gimė Vincentas Žvingilas, 
trečiasis vaikas šeimoje. 
Pamaldūs tėvai Jokūbas ir 
Agota Baukutė Žvingilai 
rengėsi išsikraustyti pas 
gimines į Gary, Ind., kur tuo 
metu vyko didelio plieno fabriko 
statyba. Kūdikis ir buvo pa
krikštytas rugsėjo 29 d. kun. P. 
Saurusaičio, kūmais esant 
Adomui Vaitukaičiui ir 
Magdelenai Valiukevičiūtei. Po 
krikšto tuojau išvyko visa 
Žvingilų šeima — du sūnūs, 
duktė ir tėvai į Gary, kur at
sirado tik spalio 4 naktį. Gero 
žmogaus padedami, surado 
giminių namus ir apsigyveno 
šiame mieste, kur dar gimė dau
giau vaikų — trys broliai ir 
viena sesuo. 

Vincukas augo kaip ir visi 

„LAISVĖS VARPAS" 

Tai vienintelė leituvių radijo 
programa Bostono ir apylinkės 
lietuviams, perduodama sekma
dieniais 9-10 vai. i to iš radijo 
stoties WCAV-FM t>8. Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. 
telefonas 508-586-7209 Pro
gramos metu skambinti tele
fonu: 508-587-9898. 

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

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudąnuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ A P Š I L D Y M A S 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
ši ldymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
š i ldytuvus. 

ALBIN BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

n. m 

NAUJŲ MOKSLO METŲ 
PRADŽIA 

Mokslo metus pradėjome šv. 
Mišiomis; jas aukojo klebonas 
kun. A. Kontautas. Kartu buvo 
paminėtos ir t rys šventės, 
kurias mokyklos mokiniai 
gražiai pavaizdavo trumpais 
vaidinimais: Marijos gimimo 
šventę, Marijos pasirodymą 
Šiluvoje ir Tautos švente 
(Vytauto didžiojo karūnos 

(Nukelta i 5 psl.) 

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

Kreiptis')': Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki S v. vakaro 
Kaibėti lietuviškai 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kuq kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ nnieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsq nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kambarių butas 
antrame aukšte. Prie gero susi
siekimo. 

Skambint tel. 776-4513 

HELP VVANTED 

Restaurant 
Opportunities 

The Olive Garden Italian 
Restaurant, with its lively spi-
rit and unique gard. setting, 
is now hiring: 

VVAITERS & 
VVAITRESSES 

HOSTS & 
HOSTESSES 

Please apply 2 pm-4pm, daily, at: 

The Olive Garden 
1211 Butterfield Road 

g_ Dovvners Grove 

An Equal Opportunity Employer 

THE OLIVE GARDEN 
The Accent's On Success 

Mušt speak fluent English 

Elekroninio Importo Kompanija l a i 
ko lietuvio, kuris dirbtų arba turėtų bent 
kokj kontaktą elektroninių gaminių srityje 

Mes perkame elektroninių gaminių pre
kes ir norime surasti tos srities agentą. 

Australian Aviation Electronics, 
Attn. Gintautas Brazionis, 752 Hamton 
Str., Melbourne 3187, Australia. PH: 
03592 6344. Telex:. 03592 3 0 1 2 . 

PRODUCTION DEPT. 
Good manutactunng Co.. located in Eik 
Grove is m need of production person-
nel. Heavy liftmgrequired. 1s tand2nd 
shift positions available. Call 593-5700 
— Arlene. 

L. KARP & SONS 
1301 Estes Ava. 

Eik Grove Vii., IL 60007 
E.O.E./non smoking co. 

63 midlcind fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

Kaišiadorių vyskupija vi tomas 
Šiame paskutiniame tome aprašoma ne 

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

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

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

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

Atspausdino Morkūno sn-">stuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siusti: 

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

•RONIUS KVIKlTS 

Kaišiadorių, vyskupija 

HJIIrrttif j i i'.ir priJeJ.i Si S4 v«ifctif»>s mokt-Mio 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

t=i 
J A HOS* 
LEN0ER 

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje. Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje. 

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.5O dol. Illinois gyventojai moka 11 .30 dol . 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. š i knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 



BOSTONO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4-to psl.) 
pagrobimą). Salę puošė didžiulis 
Lietuvos žemėlapis, kurį sukūrė 
mokiniai Viktoras Zikas, Alysa 
Šnipaitė, Daiva Kiliulytė ir 
Linas Rastonis. Seselė Igne iš 
Putnamo atvežė šešis Marijos 
paveikslus, kurie buvo piešti 
vasaros stovykloje. Juos nešė 
vaikučiai procesijoje prieš Mi
šias. Po Mišių visiems mokyto
jams buvo įteiktos gėlių 
puokštės. Tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja klebonui A. 
Kontautui, seselei Ignei, Aldo
nai Lingertaitienei, paruošusiai 
vaidinimus, Zitai Krukonėnei, 
direktorei Daivai deSaPereirai 
ir visiems prisidėjusiems prie 
šio gražaus mokslo metų atida
rymo. 

VEIKLOS DEŠIMTMETIS 

1977 metais dailininkų An
tano ir Anastazijos Tamošaičių 
rūpesčiu Kingston, Ontario pro
vincijoje, Kanadoje, buvo 
įsteigta mokslinė, meninė ir 
kultūrinė institucija, pavadinta 
Lietuvių Tautodailės instituto 
(LTI) vardu. Jos tikslas rinkti, 
išlaikyti bei išsaugoti senąjį 
lietuvių liaudies meną, kurti bei 
puoselėti naująją lietuvių tau
todailę. Jos nar ia i telkia 
muziejinės vertės tautodailės 
vertybes, ruošia įvairias 
parodas, kursus, paskaitas, 
skatina pamilti liaudies meną, 
o taip pat įtaigoja jaunąją kartą 
visa tai perduoti ateinančioms 
kartoms. 

Bostone LTI skyrius pradėjo 
veikti 1978 metais. Pirmąją 
valdybą, kuriai vadovavo Ina 
Nenortienė, sudarė V. Dilba, I. 
Manomaitienė, S. Šatienė ir L. 
Šukienė. Vėliau prisijungė I. 
Galinienė ir G. Čepas. Po 
ketverių metų veiklos, pirmi
ninkės pareigas perėmė 
Laimutė Švarcaitė su valdyba: 
D. Eikinienė, C. Phillips, ir G. 
Treiniene. Gaila, kad po metų 
Laimutei tarnybos reikalais 
teko apleisti Bostoną. Išjos pir
mininkės pareigas perėmė 
Saulė Šatienė, iki šiol valdybai 
vadovaujanti. Jos valdyboje su 
pasikeitimais dirbo D. Barū-
naitė, D. Eikinienė, A. Linger-
taitienė ir L. Šukienė. Dabar
t inę valdybą sudaro: R. 
Manomaitienė, Z. Krukonienė, 
J. Aukštikalnienė, R. Janulai
tienė ir V. Margaitienė. 

Bostono LTI skyriui priklau
so art i 50 narių. Valdyba 
kasmet surengia tris kultū
rinius renginius, rankdarbių 
mugę ir kelis rankdarbių kur
sus. Nariams informuoti leidžia 
Žiniaraštį. 

Šių metų pirmąjį renginį ski
ria dešimtmečio veikiai 
paminėti. Renginys vyks spalio 
2 d., 3 vai. p.p., Lietuvių Piliečių 
dr-jos Il-ro aukšto salėje. Pa
rodoje dalyvaus Eugenija Raste
nienė su gobelenais ir Vilija 
Rastonytė-Patch su dailės dar
bais. Emilija Sakadolskienė, 
viešnia iš Washingtono, supa
žindins su kanklėmis, o Sigitas 

Geda, svečias iš Vilniaus, skaitys 
savo poeziją. Po to vyks vaišės. 
LTI skyriaus valdyba kviečia at
silankyti į šią veiklos dešimtme
čio šventę. 

(s.s.) 

RENGINIAI 

„Laisvės Varpo" rudens 
koncer tas rugsėjo 25 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje, 368 W. Broadway, So. 
Boston. 

Spalio 2 d- - Gobelenų ir 
dailės darbų paroda. Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
skyrius. 

Spalio 15 dieną 1:30 vai p.p. 
Bostono Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos patalpose, 
Blue Hills Regionai Tech. H.S., 
Canton. M&. Rasa Aliau Kazlie-

IŠ KALIFORNIJOS Į 
ALASKOS FIORDUS 

IR LEDYNUS 
VYTAUTAS 

(Tęsinys) 
Mūsų grupei išlipus į krantą 

buvo įdomu pusę dienos truku
sioje ekskursijoje aplankyti 
visas miesto ir apylinkės žymes
nes vietas. Važiuojant per 
Tongass tautinį parką matyti 
nepaprasto žalumo miškas. 
Bene įdomiausia akį patraukia 
indėnų tautinis menas, išreikš
tas simbolinėmis genčių emb-
lemomis-totemomis. Medžio ka
mienuose išskaptuoti įvairių 
formų indėnų genčių vadų vei
dai. Kiekviena gentis turi savi
tą meną ir genčiai charakterin
gą stilių. Užbaigtos veidų for
mos nuspalvinamos labai įdo
miais dažų deriniais. Taip pat 
nesiribojama vien tik žmonių 
veidais. Dažnai į šį meną įjun
giama ir laukinių žvėrių figū
ros, pažymint atskiras simboli
nes gentis. 

Šie aukšti medžio kamienai 
arba įkasti į žemę prieš indėnų 
gyvenvietes, arba sudaro vien
tisą viso namo fronto formą, 
įpinant daug įdomių variacijų. 

Žinoma, visiems turistams ne
užmirštama parodyti ir „Links
mybės namai". Tačiau jie jau 
yra galutinai uždaryti 1953 
metais. Šiuose namuose nuo 
1920 iki 1930 metų miškų kir-

-

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

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

Martyno J a n k a u s šaul ių 
kuopos veiklos 30-ties metų su
kakties minėjimas lapkričio 19 
d. 6:30 vai. vakare Sandaros sa
lėje, 30 Intervale St., Brocktone. 

L ie tuvos k a r i u o m e n ė s 
šventės minėjimas, rengiamas 
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
Bostone, lapkričio 20 d. Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje ir salėje po bažnyčia. 

Lapkričio 26 d., 6 vai. vak., 
Bostono Aukštesniosios litu-

ŠEŠTOKAS 

t ikai ir žuvininkai ieškojo 
džiaugsmo ir malonumo. Pasku
tinė legendarinė „Madam of 
Ketchikan" buvo Dolly Arthur. 

Kita įdomi aplankyta vieta tai 
kalno papėdėje prie upės įreng
ta lašišų perykla. Pasirodo, kad 
čia yra dirbtinai perima mili
jonai lašišų, kurios išleidžiamos 
iš peryklos per upę į vandeny
ną. Po 4-5 metų tos, kurios ne
būna sužvejotos, vėl tuo pačiu 
keliu grįžta atgal į savo namus. 
Tačiau šį kartą grįžta jau 
numi r t i . Įdomus gamtos 
fenomenas. 

Po malonios ekskursijos per 
Ketchikan miestą ir apylinkes, 
prisirinkę daug gražių įspūdžių 
iš aplankytų vietų, grįžtame 
atgal į laivą tolimesnei kelionei. 
Vėlyvą popietę laivas pajuda į 
Alaskos sostinę Juneau, kuri 
yra už 283 mylių. Per naktį 
plaukęs penktadienio ryte lai
vas įmeta inkarą Juneau uoste. 
Žinoma, ir čia visi mūsų grupės 
dalyviai išsikėlę į krantą turėjo 
visą dieną laiko ekskursijoms į 
apylinkes ir visos sostinės 
apžiūrėjimui. 

Juneau mieste šiuo metu yra 
30,000 gyventojų. Miestas pava
dintas aukso ieškotojo Joe Ju
neau vardu, kuris čia atvykęs 
1880 metais atrado aukso gana 
dideliais gabalais. 

Juneau laikomas didžiausiu 
miestu su savo užimamu plotu, 
kuris sudaro 3,108 kvadratines 
mylias. Jis pasiekiamas tik 
vandens ir oro keliais. Neturi 
kelių, jungiančių su kitais mies
tais. Švelni vasaros meto tempe
ratūra tarp 60-75 laipsnių. Lie
taus iškrenta maždaug 92 inčai 
per metus, kas yra mažiau negu 
Ketchikan. Gražus miestas išsi
dėstęs kalnų papėdėje. Čia pat 
pras ideda dideli miškai , 
kuriuose gausu didžiųjų pilkų 
erelių. Miške gali sutikti „grizz-
ly" ir juodąją mešką. Vandeny
ne daug banginių. 

įdomu lankyti ledo kalną iš
raižytą spalvingomis mėly
nomis, žalsvomis ir baltomis 
juostomis. Šis kalnas atsiremia 
į vandenyną ir yra 3 mylių il
gumo ir 200 pėdų aukščio. Jam 

A.tA. 
ONAI RIBINSKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui JUR
GIUI RIBINSKUI bei visiems giminėms. 

Jūsų draugai — 
Emilija ir Vytautas Kutkai 
Antanina ir Alfonsas Leparskai 
Antanina Petrauskienė 
Mėta ir Juozas Sinkai 
Stasė Sirtautienė 
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A.tA. 
ANTANUI GVAZDINSKUI 

mirus ok. Lietuvoje, jo seseriai TEOFILEI MIŠAUS-
KIENEI, broliui JONUI ir kitiems giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Union Pier, Michigan, 
Lietuvių Draugijos nariai 

A.tA. 
SAULĖ GEČIENĖ 

Jau taka i tė 

Po sunkios ligos mirė 1988 m. rugsėjo 19 d. 
Gimė 1929 m. Lietuvoje. Raseinių mieste. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Alfonsas Gečas, duktė 

Rasa, brolis Karolis su žmona Doroteja ir vaikais: Harry. Dana 
ir Karolis su šeimomis. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 22 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 23 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir pasimelsti už velionės sielą. 

Nuliūdę vyras , duk tė , brol is su žmona ir šeima. 

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

Mielai motinai 

A.tA. 
ALEKSANDRAI LINGIENEI 

iškeliavus amžinybėn, velionės dukteriai AURELI
JAI KRIAUČIŪNIENEI ir šeimai, giminėms bei ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią ir draugišką užuo
jautą. . 

Tautinių Šokių ansamblis „Grandis" 

Rašytojui 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime su 
žmona ALDONA ir dukromis DAIVA ir RITA. 

Bronius ir Aldona Baukiai 
Jazminą ir Raminta 

Mielam broliui 

A.tA. 
VALTERIUI M. KIAUPAI 

mirus, mielai „Grandies" veteranei LYDIJAI VADO-
PALIENEI su šeima, giminėms ir draugams reiškia
me nuoširdžią ir draugišką užuojautą. 

Tautinių Šokių ansamblis „Grandis" 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C'alifornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9H.V2 
4H05-OT South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

A.tA. 
ONAI ŠAULIENEI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, velionės brolį PETRĄ 
PETRUŠAITĮ, brolienę STASE ii" kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Stefa ir Zenonas Lukauskai 
Ida ir Motiejus Tarnu lėnai 
Ona ir Viktoras Kažemėkaičiai 

amstinės mokyklos metinis duotas jo atradėjo vardas 
banketas Lietuvių Piliečių Mendenhall. Žiūrint nuo kran-
draugijos patalpose. to labai įspūdingas vaizdas. Čia 

irgi yra daug indėnų tautinio 
Šv. Petro lietuvių parapijos meno ir įvairių genčių vadų vei-

So. Bostone metinis banketas dai išdrožinėti medžių 
1989 m. balandžio 23 d. Lan- kamienuose, 
taną restorane Randolphe. (Bus daugiau) 

A.tA. 
LINUI STAŠKŪNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai APOLO
NIJAI, jo sūnums ir dukrai ir kartu liūdime. 

Vincas ir Ona Salčiūnai 
Algis ir Gražina Petruliai 
Vacys ir Janina Mitkai 
Algis ir Dalia Augūnai 

A.tA. 
ONAI RIBINSKIENEI 

mirus, jos vyrui JURGIUI ir giminėms reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos 
choristai ir choro vadovas 

A.tA. 
JURGIUI SKLĖRIUI 

mirus, jo žmoną VERONIKĄ, dukrą DANLTĘ su šei
ma Lietuvoje ir kitus gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame kartu liūdėdami. 

Z. B. Orvidai Antanas Budreika 
Z. P. Augaičiai 

P E T K U S 

MARQLETTE FLNERAL HOMK 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 \ \ e s t / l S t . . ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 170-2345 

1410 So . r>0th A v.. ( i c e ro 
T e l e f o n a s — 8 0 3 - 2 l o s 

STEPONAS C. LACK ir S L M S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Te l . RE 7-1213 
11028 Southvves t Hvvy. - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

{ Amžinybę išvyko ir į dangiškojo choro gretas 
įstojo taurus aukštai t is , dainininkas ir pasakotojas, 
parapijos choro narys 

A.tA. 
BENEDIKTAS LUNGYS 

Jo žmonai, taip pat parapijos choro giesmininkei, 
JULIJAI LUNGIENEI tar iame gilios užuojautos 
žodžius. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
choro dirigentas ir choras 

Mūsų mielai bičiulei 

A.tA. 
MARIJAI KUPRIONIENEI 

(Sragytei) 
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms DANUTEI 
ANKAITIENEI ir DALYTEI DUDIENEI. sūnui AL
GIUI, jų šeimoms ir artimiesiems. 

A. ir K. Bulotai 
G. Juodeikienė 
V. ir L. Velžos 
A. ir B. Šimkai 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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 no i s 

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

Sallv Donald M.. -Ir. 

V A N C E 
LAILX)TUVIU KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 So . 50 Ave . , C i c e r o I l l ino is 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 

file:////est
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x Kun . A u g u s t i n a s Kulbis, 
OSM. buvęs dvi kadencijas ser-
vitų vienuolijos provincijolas, 
kilęs iš lietuvių Aušros Vartų 
parapijos, rugsėjo 19 d. aplanke 
savo buvusį kaimyną, „Draugo'" 
administratorių kun. Petrą Ci-
bulskį. MIC. „Draugo" redakci
ją ir spaustuve, senus pažįsta
mus, dirbančius spaustuvėje, 
nors jų dabar maža tėra. Kun. 
A. Kulbis gražiai kalba lietuviš
kai, nors seniai dirba tarp nelie
tuvių. 

x P ian i s to Manig i rdo Mo-
tekaič io studijoje vyksta pasi
ruošimai Margučio rengiamam 
koncertui, kuris bus spalio 2 d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Dai
nuos trys solistai, atlikdami 
operų arijas ir k i tus kūrinius. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. 

x A u d r ė B u d r y t ė vaidins 
Julyte vaidinime „Romukas ir 
Julytė". Šį l inksmą vaidinimą 
matys „Atei t ies"* žurna lo 
vakaro dalyviai Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje šeštadienį, 
spalio 1 d. 7 vai. vak. 

x „ L i t u a n i c o s " tun to iškil
minga sue iga bus šį sekmadie
nį, rugsėjo 25 d.. 10 vai. ryto 
lauke prie Lietuvių centro Le-
monte. Sueigoje bus tunto vado
vybes pasikeit imas ir kt. Visi 
„Lituanicos"" tunto broliai daly
vauja pilnose išeiginėse unifor
mose. Dalyvavimas visiems na
riams privalomas. Tėveliai ir 
„Lituanicos"' t u n t o rėmėjai 
kviečiami dalyvauti . 

x Mari ja i r inž . A n t a n a s 
Rudžia i paėmė visą stalą iš 10 
asmenų į . .Draugo" banketą, 
kuris bus rugsėjo 25 d. Marti-
niąue pokylių salėje. M. ir A. 
Rudžiai kiekvieneriais metais 
užsisako stalą ir jei asmeniškai 
negali dalyvauti, pakviečia sa
vo artimuosius ar svečius, kad 
jį užpildytų. M. Rudienė yra 
veikli Balfo centro valdybos pir
mininkė, o A. Rudis Lietuvių 
Krikščionių demokratų pirmi
ninkas. 

X P a r d u o d a m a s NTDA de
likatesų krautuvė-kepykla-res-
toranas. Neša puikias pajamas! 
Labai t inkama vieta norinčiam 
turėti savistovų užsiėmimą. In
formacijai skambint i : Aušrai 
Krikščiūnaitei-Padalino. arba 
Jonui Levickui, arba Dainai 
Skrodytei-Pakalniškienei. Firs t 
Ra te Rea l E s t a t e , 4545 W. 
M a r ą u e t t e , tel , 767-2400. 

(sk.) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 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 Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo VMI nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad 9 T . r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Otfden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale. IL 60521 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Lilija M a r t i n k i e n ė praves 
,,Draugo" banketo programą 
rugsėjo 25 d. Mart iniąue resto
rano pokylių salėje Evergreen 
Parke. Banketą at idarys Irena 
Kerelienė, . .Draugo" renginių 
komiteto atstovė. Meninę prog
ramą atliks estradinė daininin
kė Violeta Rakauskaitė-Štro-
mienė, kuri šią savaitę atvyksta 
j Chicagą. 

x Dr . L e o n a s Se ibu t i s po 
ilgokos viešnagės savo tėviškė
je ir visoje Lietuvoje j a u grįžo į 
Chicagą ir pradeda pri imti pa
cientus savo kabinete. 

x A u š r a Kr i š č iūna i t ė -Pa -
da l ino , vyčių 24 kuopos pirmi
ninkė, išleistame biuletenyje 
džiaugiasi, kad Lietuvos Vyčių 
jubiliejiniam seime Washingto-
ne, D.C, jų kuopa laimėjo pir
mą premiją, taip pat jų kuopos 
jaunųjų pirmininkė Dana Butts 
laimėjo antrą premiją už rašinį. 
J i primena, kad Vidurio Ameri
kos distrikto susir inkimas bus 
šį šeštadienį, rugsėjo 24 d., 12 
vai. Marijonų vienuolyno salė
je. Bus renkama nauja valdyba, 
kurion pirmojo viceprezidento 
v ie ton k a n d i d a t u o j a J o h n 
Paukštis. Kuopos susirinkimas 
bus pirmadienį, rugsėjo 26 d., 
7:30 vai. vak. 

x Prez . A l e k s a n d r o Stul
g insk io a t e i t i n inkų kuopos 
pirmas susir inkimas bus šį 
penktadienį, rugsėjo 23 d., 7 vai. 
vak. pas Audrą Mockaitytę, 813 
Casnut Lane. Darien, 111., tel. 
968-7377. Visi moksleiviai ir 
studentai kviečiami atvykti ir 
pabendrauti su sesele Igne iš 
Putnamo. 

x A.a. Saulė G e č i e n ė šį pir
madienį mirė Wisconsine. J i 
buvo muziko Alfonso Gečo, bu
vusio Lietuvių Operos chormeis
terio, žmona, kuri j a u sirgo 
ilgesnį laiką. J ie visą laiką gy
veno Chicagoje. tik prieš metus 
laiko buvo išsikėlę į Wisconsi-
ną. Bus laidojama Chicagoje. 

x B r o n ė i r a d v . s ū n u s Ro
b e r t a s S e l e n i a i , L i v o n i a . 
Mich., prisimindami vyrą ir tė
velį žurnalistą Vladą Selenį, ku
riam rugsėjo 20 d. suėjo 10 me
tų, kai jis užbaigė žemišką ke
lionę. Visą gyvenimą sielojosi 
lietuviška veikla ir buvo ar
t imas „Draugo" bendradarbis. 
Jo šviesiam prisiminimui atsiun
tė didesnę auką dienraščio para
mai. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvos K r o n i k o s sąjun
ga ruoš i a r eng in į spa l i o 8 d., 
6:30 v.v., J a u n i m o c e n t r o sa
lėje. Programoje dr. A. Statke-
vičiaus kalba, sol. A. Brazio 
koncertas, vakarienė, laimėji
mai, šokių muzika Vytauto Be
ieškos. Auka 15 dol. asmeniui . 
Stalus užsidakyti šiais telefo
nais - 925-7215 arba 436-6641. 
Visi kviečiame dalyvauti . 

(sk.) 

x M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s 
i e š k o k a s i n i n k o - ė s (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašy t mašinėle . S k a m b i n t i 
847-7747. 

(sk) 
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa 

sams ir kitiems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsi imti . 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . Tel . 
238-9787. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u 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 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x S t . P e t e r s b u r g B e a c h , 
F lo r ida , parduodamas ,,kondo-
minium" — 4 kambaria i , 2 mie
gami, 2 tualetai , su voniomis. 
S k a m b i n t i 1 -813-360-3261 . 

(sk.) 

x N e k a l t o P ra s idė j imo pa
rap i ja Brighton Parke rengia 
ekskursiją lapkričio 14-21 d. į 
Medjugorje, Jugoslavijoje. No
rintieji t a ekskursija pasinaudo
ti prašomi skambinti Mary Kin-
čius, tel. 523-1402 pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais arba 927-4990 po 7 vai. 
vak. 

x P r i e š m o k y k l i n i o a m - • 
žiaus s k a u t u k a i — liepsnelės ir 
giliukai šį šeštadienį, rugsėjo 24 
d., pradeda penktuosius savo 
veiklos me tus . Sueiga nuo 
10-11:30 vai. ryto vyks Jaunimo 
centro posėdžių kambaryje. 
Kviečiami visi priešmokyklinio 
amžiaus berniukai ir mergaitės. 
Mažiesiems skautukams vado
vauja patyrusi vadovė skauti
ninke Vida Milavickienė. Infor
macijai tel . 254-7473. 

x L.K.V.S. Ramovės Chica-
gos s k y r i a u s narių susirinki
mas bus rugsėjo 25 d., sekma
dienį, 12 vai. Jaunimo centro 
patalpose, Chicago, 111. 

x V i l k i u k ų „ G e d i m i n o " 
d r a u g o v ė s p i rmoj i sue iga ir 
naujų narių registracija įvyks šį 
šeštadienį, rugsėjo 24 d., 1:30 
vai. p.p. Jaun imo centro Il-me 
aukšte. Laukiami ir nauji na
riai. 

x Kr ikšč ion io p a š a u k i m a s 
Šv. Mato evangelijoje yra šių 
metų t ema Sv Rašto skaitymo 
ir m a l d o s b ū r e l i u i , k u r i s 
renkasi kas šeštadienį Donelai
čio mokykloje, 209 kambaryje 
nuo 9 iki 10:30 v.r.. McKay mo
kyklos patalpose. Tai taikoma į 
mokyklą vaikus atvežusiems 
tėvams ir kit iems susiinteresa-
vusiems asmenims. Būreliui jau 
trečius metus vadovauja Ramin
ta Marchertienė, o skaitymo 
vadovė y ra Aldona Zailskaite, 
turint i magistrą iš Šv. Rašto ir 
jau kelerius metus patyrimo, 
vadovaujant Šv. Rašto būre
liams. Kviečiame šį šeštadienį, 
rugsėjo 24 d., ateiti, susipažinti, 
l ietuviškoje, krikščioniškoje 
dvasioje pabendraut i . 

x Susi t ik imas su dailinin
kais: V i n c u K i s a r a u s k u , Vy
t a u t u V a l i u m ir meno darbų 
restauruotoju A r ū n u B ė k š t a 
įvyks šį penktadienį, rugsė jo 
23 d. 7 v .v . Čiurlionio galerijo
je. Kviečiame visus dalyvauti. 

(sk.) 
x A L I A S C h i c a g o s s k y 

r i a u s rudens golfo turnyras ir 
išvyka įvyks š.m. spalio mėn. 2 
d., sekmadienį. 

Žaidynės vyks nuo 8:30 vai. 
ryto Woodridge Golf Club lau
kuose (6300 South Rt. 53, Lisle, 
IL). Norintieji žaisti registruo
jasi pas J . Barį (tel. 790-1399) ir 
S. Virpšą (tel. 776-7409). 

Rudens išvyka prasidės 1:00 
vai. p.p. inž. Kęstučio ir dr. Mei
lės Biskių sodyboje, 5705 Janes 
Ave., Dovvners Grove, II. 

Kviečiame skyriaus narius su 
šeimomis ir svečiais tą rytą pa
žaisti golfą ir kar tu praleisti po
pietę gamtoje. 
Lauksime! — Skyriaus valdyba 

(sk.) 

x D ė m e s i o sveč ia i iš Lie
tuvos ! Iki rugsėjo 26 d. būsiu 
Lietuvoje. Grįžęs vėl siųsiu kar -
go, parūpinsiu v ideo , s t e r e o 
aparatūrą. Siunčiu ir į k i tas 
JAV valstijas. Rašykite praneš
dami savo telefoną. R o m a s 
P ū k š t y s , 9040 S. Rober t s Rd. , 
H i c k o r y Hil ls , IL 60457, te l . 
(312) 430-4145. 

(sk) 

x P a s N o r m a n B u r s t e i n 
Chicagoje galima įsigyti įvairių 
kailinių moterims. Ypatinga 
nuolaida vykstantiems į Lietu
vą. S k a m b i n t i 312-677-8489. 

(sk) 

z S k u b ė k i m , s k u b ė k i m už
sakyti vietas „Ateit ies" žurnalo 
vakarui, skambinant 434-2243. 
Vakarienė, jaunimo premijos, 
linksmi vaidinimai, šokiai JC 
X.l . 7:00 v.v. 

(sk.) 

§***. ZVA1 GŽbuf£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. PiaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

J o n a s Minelga 

KINE 

Algis, aš ir Onė 
Ėjome į kiną. 
Žiūriu — ten beždžionę 
Meškinas šokina. 

Lyg mergytės, gėlės 
Nusilenkia miniai. 
Ima šokti lėlės 
Ir drambliai guminiai. 

Puotą kelia zuikiai 
Karalaičiais tapę. 
Katinėlis puikiai 
Suvaidino lapę 

Algis, aš ir Onė 
Grįžome iš kino. 
Ir sapne beždžionę 
Meškinas šokino. 

N O R Ė Č I A U APLANKYTI 
LIETUVA 

Kaip ištikrųjų atrodo tas man 
nepažįstamas mano protėvių 
kraš tas Lietuva? Aš tiek daug 
esu apie jį girdėjusi, bet niekada 
nebuvau ten. Jei aš tikrai ten 
nuvykčiau, norėčiau sutikti 
visas mano tėvelio gimines. Po 
to, norėčiau pamatyti istorines 
vietas ir j a s būtinai nufoto
grafuoti. Jei ką aš pamatyčiau, 
būt inai turėčiau vėliau prisi
minti . 

Aplankyti Lietuvą man būtų 
tarsi svajonė — sapnas. Aš 
išnaudočiau kiekvieną minutę. 
Man būtų svarbu bent kas pa
matyt i , nes tai mano tėvelio 
kraš tas . 

Man labai patinka žiūrėti 
šokan t t au t in ius šokius ir 
klausytis dainuojant liaudies 
dainas. Aš mėgstu tautosaką. 
M a n atėjo į galvą mint i s 
pamatyt i Lietuvos mažo ūgio 
arkliukus. Aš pasinerčiau į tą 
šiek tiek skirtingos kultūros 
pasaulį. 

Labai norėčiau būdama ten 
i šmokt i gamin t i ypat ingus 
lietuviškus valgius. Turėčiau 
gerą progą pramokti geriau 
kalbėti lietuviškai. 

Lankant Lietuvą man būtų 
nepaprasta proga įgyti didesnį 
gyvenimo patyrimą. Tuo aš 
t ikrai pasinaudočiau. Tai būtų 
nepaprasta kelionė, kurią aš vi
sada prisiminčiau. Lietuva — 

tai mano kraštas. 
Andrė ja Gutauska i tė , 

Ottawos Dr. V. Kudirkos 
lit. m-los mokinė 

(„Trupinėliai"). 

P A J Ū R Y 

Verpstė 
Piešė Algis Woss 

Š E Š I K R Y Ž I A I 

Seniai, labai sen ia i gyveno 
vyras ir žmona. Po ves tuv ių ir 
medaus mėnesio j ie ėjo pasi
vaikščioti. Ėjo, ėjo nesustodami. 
Pasuko į dešinę ir p a m a t ė daug 
medžių. Vyras ir žmona buvo la
bai smalsūs, tai ėjo dar to l iau . 
Jie pamatė Spyglį, gėlių i r t.t. 
Pasistatė ten n a m u s ir turėjo 
šešis vaikus. Visi vaikai užgimė 
be galvų. Tada t ėva i pa s t a t ė 
šešis kryžius jų a t m i n i m u i . 

R e n a t a K v a n t a i t ė , 
( „Atkas t i l ob i a i " ) . 

D I D Ž I Ų J Ų P O K A L B I S 

K a ž k a s p r a g a r e n u g i r d o 
Sta l iną su H i t l e r i u š i t a i p 
kalbant: 

S t a l i na s : — Tu, Adolfai, bent 
gyvas būdamas turėjai drąs ių 
vyrų, kurie prarado gyvybes no
rėdami tave nužudyt i . Man 
nutiko kitaip. Buvau apsup tas 
avinų bandos, d i e v i n a n č i o s 
mane gyvą, bet vos tik gavau 
galą, atsirado drąsuolių m a n e 
niekinti. 

Hi t le r i s : — Teisybę pasake i . 
Juozai. Tavo sekėjai av ina is 
buvo ir avinais l iks . 

Saulėle idis skęsta horizonte. 
Žuvėdros lekia nuo vandens . 
Bangos paplūdimį t ranko . 
Smėlį g a m i n a iš akmens . 

Vaikšč iodamas paplūdimy 
Galvoju — ka ip čia gražu, ty lu ; 
Mano kojos įdubę į žemę, 
Jauč iuos toks mažas, nežymus. 

Čia tok ia graži vieta: 
Dievas m u m s ją sukūrė . 
Tikrai sva ig ina mano protą 
Bal ta t a laisvės burė . 

A i d a s P a l u b i n s k a s 
Los Angeles Sv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys 
(„Jaunys tės garsa i") 

M A I R O N I O K Ū R Y B A 

S e n o v ė s d a i n a 

Šiame eilėraštyje aprašomas 
k a r a s ir k i e k d a u g ž ū s t a 
l i e t u v i ų k a r e i v i ų už s a v o 
brangią tėvynę Lietuvą. Labai 
skaudu kareivių šeimoms ir 
g iminėms . 

Motina verkia , nes jos sūnus 
negrįžta iš karo. J i s žuvo už 
savo k raš t ą . Poetas s tengiasi 
motiną n u r a m i n t i „Oi, neverk 
motušėle!!! Nėra daug žmonių, 
kur ie ei tų į karą ir žūtų už savo 
kraš to laisvę. 

D a i v a M e m ė n a i t ė , 

Maironis šioje dainoje rašo 
apie ka rus prieš kryžiuočius. J i s 
prašo mot inė lės neverkt i , kad 
sūnūs žuvo. Dievulis juos pri
žiūrės. Ten pat išsireikšta, kad 
Vy tau to ka r iuomenė prarado 
daug na r s ių vyrų, bet kryžiuo
čiai p ra rado dar daugiau. 

G y t i s U d r y s 

Čičinskas 

Čičinskas buvo piktas , nepa
t e n k i n t a s žmogus. J i s nenorėjo 
ginti Lietuvos ir nužudė savo 
žmoną. J i s rengdavo l inksmas 
puotas , ypač advento metu . 
Mušė merga i tes , kurios j a m 
nepatiko. Rarotų metu sudegino 
kaimelį, nužudė kleboną, nes j is 
ragino Čičinską eiti išpažinties 
ir a tgai laut i už nuodėmes. Grįž
damas n a m o supykęs, nuo t i l to 
ma tė savo dvarą. Sis gražus, 
didelis n a m a s pradėjo skęsti į 
žemę. G r i a u s t i n i s ir žaibas 
Čičinską nu t r enkė . Legenda 
sako. kad žemė jo nepriėmė. Kai 
jį užkasdavo, žemė vėl jį iš
mesdavo, nes j is labai daug 
žalos gyvenime buvo padaręs . 

G y t i s U d r y s 

B U V A U T A U T I N Ė J E 
S K A U T Ų S T O V Y K L O J E 
Buvau septintoje tautinėje 

skautų stovykloje. Stovyklos 
vieta: palapinės, palapinės. Tik
ras palapinių miestas. Visi ką 
no r s d i rbo , k u r nors ėjo. 
Geltonais kaklaraiščiais pasi
p u o š u s i o s s k a u t ė s buvo 
užsiėmusios. Dirbo lauko vir
tuvėje, laužavietėse, meno ir 
dainavimo būreliuose, moksle ir 
p i joner i jo je . K i e k v i e n a m 
užsiėmimui buvo vis kitas vado
vas. Aš pr ik laus iau lauko vir
tuvei. Mus mokė kun. A. Sau-
laitis. Mes kepėme ant anglių 
bulves, obuolius, viščiuką ir 
pyragą. Stovykloje buvo daug 
krosnelių. Kiekvienoje kros
nelėje vis ką nors kitą kepėme. 
Dienos buvo karštos, o prie kros-
ne l ių da r k a r š č i a u . Visi 
kepsniai iškepdavo tuo pačiu 
laiku. Mes valgydavome pietus 
vieną kar tą per dieną, kitų 
pietų nereikėjo. Mums kun. 
Saulaičio pamokos labai patiko. 
Mes viską darėme pačios, jei ko 
nesupratome, jis mums paaiš
kindavo. Aš kepiau bulves. Per
pjaudavome bulvę per pusę, 
užberdavome druskos ir pipirų, 
įdėdavome į aliumininį popierių 
ir kepdavome ant anglių, man 
labai patiko viską daryti pačiai. 
Po dešimties metų aš vėl vyksiu 
į t au t inę stovyklą. 

Ga ja Bubly tė 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 6 sk. mokinė 

Mokslo metai prasidėjo. Lietuviukams smafcu susitikti ir bendrauti 
mokykloje. 

oje šeštadieninėje 

N'uotr. V. Žukausko 

L I E T U V A I T Ė 
Esu l ietuvaitė, man yra labai 

svarbu l ietuviškai kalbėti su 
tėvais ir k i ta is lietuviais. Aš 
labai myliu Lietuvą, todėl man 
l aba i l i ū d n a , kad j i y ra 
pavergta. Ten yra skriaudžiami 
mano giminės. Mano abu tėvai 
ten gimė. Būdami maži vaikai, 
j ie turėjo pabėgti nuo karo ir 
vergijos. Laimingai pasisekė 
pabėgti, dabar mes gyvename 
Amerikoje. 

Esu l ietuvaitė, todėl man yra 
svarbu išlaikyti lietuvybę. Kas 
ant rą šeštadienį keliaujam dvi 
valandas į Los Angeles, į lie
tuvišką šeštadieninę mokyklą. 
Čia mes mokomės lietuviškos 
kul tūros ir istorijos. Man ten 
yra labai smagu, nors norėčiau 
namie ilgiau pabūti ir pamie
goti. Kar ta is esu nepatenkinta, 
nes noriu sueit i su savo ame
r i k i e č i a i s d r a u g a i s . Esu 
priversta eiti anksčiau miegoti, 
kad galėčiau laiku atsikelti ir į 
Los Angeles važiuoti. Mano 
draugai man pavydi, nes aš 
moku l ietuviškai kalbėti. Jie 
prašo, kad aš juos pamokyčiau 
nors keletą žodžių. Kai su lie
tuviais esu, tada smagu, nes 
galime lietuviškai kalbėti ir 
n i e k a s m ū s ų n e s u p r a n t a . 
Lietuviai draugai yra man daug 
ar t imesni . Ateityje daugiau su 
lietuviais draugausiu . 

U g n ė Skr ipku tė , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

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

V A S A R O S NAKTYS 

Šis eilėraštis yra apie žmonių 
galvojimą. Atrodo, kd jie galvo
ja apie amžinąjį gyvenimą. 
Autorius rašo apie gražias ir 
malonias vasaros naktis, kada 
visur yra r amu ir gražu. Tada 
žmogus norė tų apimti visą 
pasaulį , mylėti Dievą Aukš
čiausią ir pasiekti amžiną grožį. 

D a i v a Memėnai tė 
Visi Detroito „Žiburio" 

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


