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Šventiko Dudko 
pareiškimas 

(Tęsinys) 

Būdamas kalėjime, a š 
negalėjau atvirai apie ta i 
kalbėti ir galvoju, kad Dievas 
leido man ištrūkti, kad galė
čiau viską išpasakoti. 

Atminkite, per tardymą iš 
esmės su manim nekalbėta, o 
ir objektyvaus tardymo, gali
ma sakyti, nebuvo. Pareiški
mas spaudai ir televizijai — 
tai ne mano žodžiai, tai jų kal
ba, kaip sakiau, iš kaltinimo 
pozicijos. Atgavęs laisvę, a š 
taip pa t nelaisvas, mane visur 
sekioja, negaliu ramiai dirbti. 

Štai mano paskutinis žodis: 
aš toks pats, koks buvau, kova 
su bedievybe — mano gyve
nimo tikslas. Bedievybė, mano 
manymu, yra ir praktinė, ir 
teoretinė, pasireiškianti ir tarp 
ateistų, ir tarp vadinamų 
tikinčiųjų. Bedievybė — ne tik 
Rusijos, bet ir viso pasaulio 
pikčiausias priešas, todėl jai 
reikia skelbti nesutaikomą 
kovą. J i įvykdo patį juodžiau
sią nusikaltimą — nužudo 
žmogaus sielą. 

Apginkite mane nuo žiau
raus bedievių persekiojimo. 
Nori jie to a r nenori, tačiau 
turi skaitytis su jūsų tiesos žo

džiu. Aš nieko nedariau slap
ta, o jie nori mane slapta 
nuteisti. Prašau atviro teismo 
ir prašau visus mane pažįstan
čius ir mano žodžių klausiu
sius tiek Rusijoje, tiek ir užsie
ny, būti mano liudininkais. 

Kaiba, kad mano pasisaky
mas spaudoje ir per televiziją 
pablogins tiek kalinių, tiek 
persekiojamųjų padėtį: Igorio 
Ogorčovo, VI. Osipovo, Šventi
ko Glebo Jakūnino, Levo 
Regelsono, Viktoro Kapitan-
čiuko, Ignatijaus Lapkino, 
Tatjanos Velikanovos, Tatja
nos Osipovos, A. Ogorodni-
kovo, S. Jermolajevo, A. 
Sacharovo ir daugelio kitų. 
Lenkiuosi prieš juos ir prašau 
atleidimo, o tuo pačiu prisi
jungiu prie jų. J ie kenčia 
nekalti, apginkime ir juos. Aš 
palaikau visus kalinius. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar tvir
tinu: visi kaliniai — mano 
dvasios vaikai. 

Gyvenantieji laisvėje būki
te mūsų liudininkais ir gynė
jais! 

Ginklų lenktynės 
pereina į erdvę 

Laserio spinduliai — lemiantis ginklas 

Ispanijoje lankėsi Britanijos karalienės vyras 
princas Pilypas, Edinburgo kunigaikštis. Nuot

raukoje jį sveikina Ispanijos karalienė Sofija, už 
jos karalius Juan Carlos. 
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Sovietai nori 
uostų Indijoje 

19S0.VI.I8-27. 
Šventikas Dimitrijus Dudko 

(Bus daugiau) 

Boikotavo lenkų 
liaudies ansamblį 
Auditorijos teatre daug turčių vietų 

Chicago. — Lenkijos liau
dies meno ansamblis „Ma-
zow8ze", kuris važinėja po 
Ameriką ir Kanadą gastro
lėse, kurios baigsis balandžio 
mėnesį, buvo labai šaltai 
sutiktas Chicagoje. Čia įvyko 
septyni koncertai, ir „Audito
rium Theatre" salė, kur telpa 
4,000 žmonių, nė karto nebu
vo pilna, kaip būdavo anks
čiau, „normaliais laikais". 
Keliskart salėje buvo mažiau 
1,000 žiūrovų. Dėl tokio menko 
susidomėjimo kaltas susidūri
mas tarp „meno" ir „poli
t ikos" . Amerikos Lenkų 
Kongresas ragino lenkus 
nelankyti koncertų, nes Lenki
jos vyriausybė siunčia įvai
rias menines grupes parodyti 
Vakarų pasauliui, kad Lenki
joje viskas normalu, nežiūrint 
karinės padėties. Be to, Varšu
vos vyriausybei , pasakė 
Ghicagos aldermanas Roman 
Pucinski. labai reikia užsienio 
valiutos, reikia dolerių. Šitų 
gastrolių boikotas yra vienas 
būdas parodyti, kad mes 
rūpinamės Lenkijos įvykiais, 
pasakė Pucinski. 

Į jo pareiškimą atsiliepė 
„Mazowsze" ansamblio direk
torė, viena jo steigėjų, Mira Zi-
minska-Sygeintynska, apie 80 
m. amžiaus. J i pareiškė nie
kad nebuvusi tiek įžeista. Tie, 
kurie pikietuoja ansamblį, 
skriaudžia jo narius, o ne 
Varšuvos vyriausybę, pasakė 
ji. Beveik visi ansamblio 
nariai buvo „Solidarumo" 
nariai. Vienos šokėjos vyras ir 
dabar sėdi kalėjime. Sygie-
tynska pasakė, kad ji kol gyva 
nevažiuos su šia grupe į 
Gbicagą, nes lenkai čia 
paklausė „politikierių". Ne 

visi lenkai vienodai galvoja. J i 
gavusi daug Chicagos lenkų 
laiškų. Vienas lenkas pakvie
tė priešpiečių visą 108 narių 
šokėjų ir dainininkų grupe. 

Roman Pucinksi pareiškė, 
kad „Mazowsze" ansamblis 
bus vėl nuoširdžiai priimtas, 
žmonių susirinks daugiau, 
negu bet kada, kai Lenkijoje 
bus atšauktas karinis stovis, 
kai valdžia vėl bus civilių 
rankose ir kai vėl bus leista 
veikti „Solidarumui". 

Neramu Izraelio 
okupuotose žemėse 

J e r u z a l ė . — Okupuotame 
Vakarų krante nuo žaizdų 
mirė dar vienas palestinietis 
jaunuolis. Laukiama naujų 
protesto demonstracijų. Ara
bų generalinis streikas ir 
neramumai prasidėjo, kai 
Izraelio okupacinė valdžia 
pašalino iš pareigų EI Bireh 
miesto burmistrą ir miesto 
tarybą, jos vieton pastatyda
ma karinę vadovybę. Arabai 
paskelbė s treiką, uždarė 
parduotuves, prasidėjo jauni
mo protesto veiksmai, karei
viai buvo puolami akmeni
mis. Izraelio kareiviai atsakė 
ašarinėmis dujomis, šautuvų 
buožėmis ir šūviais. 

Sirija reikalauja sušaukti J T 
Saugumo Tarybą. Izraelio opo
zicija parlamente kritikuoja 
Begino vyriausybę. 

Artėjant Izraelio pasitrauki
mui iš Sinajaus, stebėtojai 
bijo, kad dabartiniai arabų 
neramumai gali padėtį pakeis
ti. 

N e w Delh i . — Aukštų so
vietų karininkų delegacija po 
šešių dienų atsisveikino su 
Indija. Maršalas Ustinovas 
pareiškė atsisveikinimo baliu
je, kad Sovietų Sąjunga siekia 
sustiprinti Indijos gynybą, 
siekia bendradarbiauti su ja 
kovojant prieš pasaulinės 
taikos priešininkus, prieš agre
syvų imperializmą. 

Neskelbiama, kas buvo 
nutarta, kas pažadėta. Indijos 
valdžia bando sumenkinti šio 
vizito reikšmę, nors 16 sovietų 
generolų tarpe buvo ne tik 
gynybos ministeris maršalas 
Ustinovas, bet ir karo laivyno 
bei karo aviacijos vadai. Indi
ja yra „neprisijungusi šalis", 
viena iš to „trečiojo pasaulio" 
bloko kūrėjų. Indijai būtų 
nepatogu per daug pasvirti į 
Maskvos pusę, todėl valdžia 
skelbia, kad 16-kos sovietų 
generolų vizitas buvo norma
lus, reguliarus aukštų parei
gūnų pasikeitimas vizitais. 
Abi pusės svars tė , kaip 
i švys ty t i Indijos ginklų 
pramonę, paskelbė Indijos 
gynybos ministerija. 

Komentatoriai teigia, kad 
sovietai mielai padėtų Indijai 
„išvystyti pramonę", tačiau 
Indijos vyriausybė nesutin-

Šveicarai įstos 
į Jungt. Tautas? 

B e r n a s . — Šveicarijos 
vyriausybė formaliai pasisakė 
už įstojimą į Jungtines Tautas 
ir paprašė parlamento šį nuta
rimą patvirtinti. Jei parlamen
tas pritartų, nutarimą įsijung
ti į tarptautinę organizaciją 
turėtų patvirtinti visų balsuo
tojų referendumas. 

J a u pernai Šveicarijoje 
prasidėjo debatai šiuo klausi
mu. Jungtinių Tautų priešai 
įrodinėjo, kad Šveicarija yra 
tradicinė neutrali valstybė ir 
jai nėra ko jungtis į Jungtines 
Tautas. Šalininkai aiškino, 
kad yra daugiau neutralių 
šalių, kaip Austrija, kuriai 
p r i k l a u s y m a s J u n g t i n ė m s 
Tautoms tik naudingas. Švei
carija, be to, jau dalyvauja kai 
kuriose J T agentūrose. 

kanti sumokea reikalaujamą 
kainą. Sovietų karininkai 
įtikinėjo, kad Indijos vande
nyne ir Persų įlankoje labai 
reikėtų naujų sovietų karo 
laivyno bazių, o jos geriausia 
būtų steigti Indijos pakraš
čiuose. Sovietai turi tris laivy
no bazes Afrikos rytuose — 
Mozambike, rusų laivai gali 
naudotis uostais Madagaska
re, Seyčelų saloje, tačiau tos 
bazės, o ir Etiopijos bei Adeno 
uostai lengvai užblokuojami 
netoliese esančių JAV karo 
laivų. Plėsdami savo karo 
laivyno jėgas Kremliaus stra
tegai norėtų naujų laivyno 
bazių netoli Persų įlankos, 
tam tikslui labai tiktų Indijos 
uostai. Jie būtų viduryje tarp 
sovietų turimų laivyno bazių 
Vietname ir Adene, arabų pu
siasalio pietuose. Tada Indi
jos vandenynas nebūtų valdo
mas „agresorių" amerikiečių 
laivų. Dar nežinia, ar Indijos 
vyriausybė sutiko leisti sovie
tams įsiruošti laivų bazes savo 
žemėje. 

Raportas apie 
cheminius ginklus 
VV a s h i n g t o n a s . — JAV vy

riausybė paskelbė 32 puslapių 
raportą apie Sovietų Sąjungos 
ir jos sąjungininkų cheminius 
ginklus, kurie trijose valsty
bėse: Kambodijoje, Laose ir 
Afganistane nužudė daugiau 
10,000 žmonių. Raportą 
nušvietė spaudos atstovams 
sekretoriaus padėjėjas Walter 
Stoessei, apkaltinęs sovietus 
tarptautinių sutarčių laužy
mu. Raportas įteiktas Kongre
sui ir Jungtinėms Tautoms. 

„Chemikalų karas Pietryčių 
Azijoje ir Afganistane" nuro
do šaltinius, dujų rūšis, jų 
sandėlius ir jų veikimo simp
tomus. Afganistane panau
dotos „tylios mirties" dujos 
veikia taip greit, kad trys lais
vės kovotojai rasti kovos 
pozicijose su pirštais ant šau
tuvų gaidukų, negyvi sustin
gę-

— Japonijoje sniego slinkty 
je žuvo 13 alpinistų. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Lenkijos katalikų primas 
arkivyskupas Glemp pirmą 
kart pamoksle pasakė, jog 
popiežius gali būti priverstas 
atidėti savo planuojamą kelio
nę į Lenkiją rugpiūčio mėn., 
kada bus švenčiama Juodo
sios Mergelės 600 metų sukak
tis. 

— Pirmadienį Baltuosiuose 
Rūmuose lankėsi Japonijos 
užsienio reikalų ministeris, 
tarėsi su prezidentu Reaganu 
40 min. Japonija žada bandyti 
sumažinti savo prekybos su 
JAV perteklių. 

— Beirute nežinomi pikta
dariai nušovė Irako ambasa
dorių. Kiti arabų diplomatai 
stipriai saugojami, nes dauge
lis gauna grasinimų. 

— Indijos premjerė Gandhi 
šešias dienas viešės Britani
joje, kur atidarytas Indijos 
kultūros festivalis. 

— Salvadore komunistiniai 
teroristai sudegino dar 18 auto
busų, bandydami sutrukdyti 
ateinančius prezidento rinki
mus. Šiemet sukilėliai sunai
kino apie 250 autobusų, kad 
balsuotojai neturėtų transpor
to vykti į balsavimo būstines. 

— Kolumbijoje komunis
tiniai teroristai susprogdino 
tiltą ir puolė kariuomenės 
transporto dalinį. Mūšyje žuvo 
6 kareiviai ir 12 sukilėlių. 

— Valstybės sekr. asisten
tas Chester Crocker paskelbė, 
kad Pietvakarių Afrikos suki
lėlius daugiausia remia Sovie
tų Sąjunga. SWAPO organi
zacija iš sovietų gauna 90 
nuoš. savo ginklų ir 60 nuoš. 
kitos paramos. 

— Prezidentas Reaganas 
pasakė ūkininkų atstovams, 
kad dėl jų sunkumų daugiau
sia kaltas javų boikotas, 
paskelbtas prezidento Carte-
r io Sovietų Sąjungai po 
Afganistano invazijos. Rea
ganas užtikrino, kad jis jokių 
javų sankcijų neskelbs, išsky
rus atvejį, kada bus suvaržyta 
visa prekyba. 

— Sirijos Musulmonų Broli
ja paskelbė Beirute, kad ji susi
jungė su kitomis sirų opozi
cijos prieš arabų socialistinio 
atgimimo partiją (Baath) 
grupėmis. Opozicijai vado
vauja buvęs Sirijos parla
mento pirmininkas Hourani. 

Hous t o n a s . — Paskutinė 
erdvėlaivio „Columbia" kebo-
nė yra istorinė ta prasme, kad 
pirmą kartą erdvės orbitoje 
skrieja ten jau dukart buvęs 
laivas. Salia įvairių eksperi
mentų kelionės tikslas — 
įrodyti, kad šis erdvės „kel
tas" yra patikima, išbandyta 
STS (Space Transportation 
System) mašina. 

Sovietų spauda, rašydama 
apie šio „kelto" uždavinius, 
visada pabrėžia, kad ta i „kari
nio-pramoninio komplekso" 
įrankis paversti taikingą 
erdvę karo lauku. Daug atei
ties skridimų yra paskirti 
gynybos departamento reika
lams. 

Jau senokai Pentagono 
mokslininkai užsimena, kad 
Sovietų Sąjunga gerokai 
pažengė savo laserio spindu
lių tyrimuose ir jau ateinan
čiais metais gali iškelti į erd
vę savo laserio spindulių 
patrankas. Tie spinduliai galė
tų suna ik in t i Amerikos 
žvalgybos satelitus, kurie 
šiandien yra Amerikos „akys 
ir ausys". Satelitai tapo svar
biausia visų komunikacijų 
priemonė. Juos sunaikinus, 
Amerikos gynybos štabai tap
tų „akli", pasakė Pentagono 
analitikas dr. Dennis Mclnty-
re. Aviacijos generolas Benja-
min Davis, strateginės Oro 
Komandos vadas, pareiškė, 
kad, jei sovietai la imėtų 
persvarą erdvėje, jie galėtų 
kitus iš erdvės išstumti ir 
panaudoti erdvę Amerikos 
taikinių puolimui. 

Pirminiai Amerikos laimėji
mai laserio spindulių srityje 
nemaži, tačiau mokslininkai 
k o n c e n t r a v o s i s p i n d u l i ų 
panaudoj ime Žemėje. Šie 
spinduliai „keliauja" 186,000 
mylių per sekundę greičiu, 
kada greičiausios tarpžemy
ninės branduolinės raketos 
skrenda 15,000 mylių per 
valandą. Iš erdvės satelitų 
laserio „šūviai" galėtų pavyti 
ir sunaikinti atskrendančias 
priešo raketas, jo lėktuvus, o 
taip pat Žemėje esančius karo 
laivus, tankus, kitus taiki
nius. 

Iranas pradėjo 
didelį puolime 

Teheranas. — Irano radijas 
paskelbė apie masinę ofen
zyvą pietiniame fronte, prie 
Dezfulo miesto. Puolimas 
pradėtas tuoj po vidurnakčio, 
Irano kariuomenė atsiėmė 
didelį plotą okupuotų žemių, 
paklojo apie 10,000 irakiečių ir 
2,000 paėmė nelaisvėn, jų tarpe 
pateko vienas Irako brigados 
generolas, daug pulkininkų ir 
majorų. Pagrobtas didelis 
kiekis ginklų ir amunicijos, 
skelbia Teheranas. 

Irakas pripažino įvykusį 
mūšį, tačiau giriasi, kad iranie
čiai prarado daug negyvais ir 
sužeistais, turėjo labai sunkių 
nuostolių. 

Gynybos sekretorius Wein-
bergeris paprašė Kongreso 
svarstomam biudžete 218.3 
mil. dol. erdvės ginklams. 
Gynybos departamentas pasi
ryžęs perkelti šiems ginklams 
reikalingas sumas iš kitų 
ginklų sąmatų. Tyrinėjimų 
l a b o r a t o r i j o s r a g i n a m o s 
pagreitinti darbą ir išvystyti 
naujus spindulių tipus, kad 
Sovietų Sąjunga šioje srityje 
Amerikos nepralenktų. Sovie
tų įsigalėjimas erdvėje nie
kais paverstų visas kitas 
ginklų rūšis. 

Ofenzyva prieš 
atomo ginklus 

Wash ing tonas . — Kongre
so 170 narių grupė, kuri, vado
vaujama demokrato sena
toriaus Edward Kennedy ir 
respublikono sen. Mark Hat-
field, pasirašė reikalavimą 
s u s t a b d y t i b r a n d u o l i n i ų 
ginklų lenktynes, išklausė 
keturių liudininkų pasako
jimus apie atominės bombos 
sprogimą Hirosimoje 1945 m. 
rugpiūčio 6 d. Visi keturi tuo 
metu buvo jauni žmonės ir išli
ko gyvi, nors sužaloti. 

Kovo 22 d. apie 95,000 japo
nų minia Hirosimoje reika
lavo pasmerkti branduolinius 
ginklus ir juos uždrausti. 
Kalbėtojai nurodė, kad nega
na liūdėti dėl 200,000 žuvusių, 
bet reikia stengtis, kad pana
šių nelaimių nebūtų. 

Amerikon atvyko 11 žmonių 
delegacija iš Europos taikos 
grupių. Ji dvi savaites važinės 
po Amerikos miestus ir ban
dys užmegzti tv i r tesn ius 
ryšius su „taikos mylėtojais". 
Jau planuojama birželio 12 
New Yorke suruošti masines 
demonstracijas. Tuo metu 
Jungt inėse Tautose bus 
svarstomas nusiginklavimo 
klausimas . Amerikoje už 
n u s i g i n k l a v i m ą v e i k i a 
„American Friends Service" ir 
„Clergy and Laity Concer-
ned". Šios dvi organizacijos 
pagarsėjo jau Vietnamo karo 
laikais. 

Hondūras apšaudė 
Nikaragvos laivę 
Managva . — Nikaragva pa

skelbė, kad jos karo laivas 
sulaikė savo teritoriniuose 
vandenyse du Hondūro žvejų 
laivus. Staiga pasirodė trys 
Hondūro kariniai lėktuvai, 
kurie apšaudę Nikaragvos 
pakrančių sargybos laivą. 

Vals tybės depa r t amen to 
spaudos ryšininkas Dean 
Fischer paskelbė, jog, žvalgy
bos žiniomis, Nikaragvos 
ginkluotas laivas įplaukė į 
Hondūro vandenis ir ten puolė 
žvejų laivus. I šią provokaciją 
atsiliepė Hondūro aviacija, 
pasiųsdama tris prancūzų 
gamybos , .Super-Mystere" 
lėktuvus. 

— Atstovų Rūmų biudžeto 
komiteto respublikonas narys 
Delbert pasiūlė projektą, kuris 
sumažintų biudžeto deficitą iki 
70 bil. dol. Jis siūlo užšaldyti 
socialinės apsaugos pensijų 
pakėlimus vieneriems me
tams. 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 24 d.: Gabrielis Ark., 

Hilda, Daumantas, Niką. 
Kovo 25 d.: Heroldas, Loci

ja, Vaišvilkas, Kante. 
Saulė teka 5:49, leidžiasi 

6:06. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 
50 L, naktį 35 1. 
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VYRESNEI SESEI 
NAMO IŠĖJUS 

Šiame gyvenime vyksta 
nuolatinė kaita: žmonės atei
na, žmonės išeina — vieni „be 
ženklo, kad žmonėmis buvę", 
kiti gi, palikę savo gyventoj 
aplinkoj didžiulę tuštumą. 

Didelį trūkumą Lietuvių 
Skautų Sąjunga pajuto jau 
prieš porą metų, kai sunki liga 
v.s. Oną Zailskienę privertė 
sulėtinti jai būdingą visuo
meninį judrumą. Bet ji vis dar 
buvo mūsų tarpe ir vis, kol tik 
jėgos leido, dalyvavo dideliuo
se ir mažesniuose renginiuose. 
Tačiau jėgos seko; Viešpaties 
valia jai buvo lemta išeiti 
Namo, ir kaip tik tą dieną, kai 
viso pasaulio skautės mąsto 
apie viena kitą. Išėjo mūsų 
Vyriausioji Sesė Susimąstymo 
dienos šaltą vakarą... 

Jau štai ir mėnuo praslinko, 
o vis dar regime ją, amžinai 
nurimusią, po ilgos, visą 
penkiasdešimtmetį trukusios 
skautiškos iškylos, kurią ji atli
ko su meile ir atsidavimu. Ir 
kur jos per tą pusšimtį metų 
nematėme?! Ji - Mažeikių tunto 
tuntininkė Lietuvoje, Žemai
tijos rajono viršininkė II-joje 
Taut. stovykloje Pažaislyje, 
Rajono vadė Vokietijoje, 
Vyriausia skautininke net visą 
dešimtmetį čia, išeivijoje. 

Sesių ji buvo vadinama 
„Gerąja Onele". Gerumo Die
vas jai tikrai nepagailėjo at
seikėti. Greita ji buvo žmogų 
pagirti, padėkoti, jam padėti. 
Ryškus jos būdo bruožas buvo 
spręsti reikalus ar iškilusius 
nesklandumus geruoju, — ne 
teisėjos, smerkėjos būdu. Ne 
viena užsiplieskusi liepsnelė ir 
mūsų veiklos horizontuose jos 
dėka išblėso. 

Pati kentėdama (nors ir 
nedaug dėl to bedejuodama), 
sesė Onutė sugebėdavo savo 
širdin sutalpinti ir kitų kentė
jimus, lyginant su josios net ir 
mažesnes kitus prislėgusias 
negandas. Pasiteiraudavo ir 
palinkėdavo kitiems sveika
tos, nors bekalbant pati greit 
imdavo pavargti. Todėl ir jos 
siųsti laiškučiai, nuotraukos, 
dovanoti suvenyrai sesių bus 
su meile laikomi ir brangi
nami. Visa tai įsilies į Lietu
vių Skaučių Seserijos veiklos, 
darnaus sugyvenimo istoriją, 
kurtą Velionės, drauge ir mūsų 
visų. 

Šis būdo bruožas yra būdin
gas visai šeimai: visi jos nariai 
ir už mažmožį moka būti dėkin
gi, dėmesingi, greit užjausti ir 
drauge pasidžiaugti. Tai paro
do ir atsisveikinimo su Velio
ne vakarą šeimos vardu 
sūnaus Algimanto pasakyti žo
džiai: „Už visą meilę, paro
dytą mūsų brangiaus ia i 
Mamai, galiu padėkoti tik 
dviem žodžiais — nuoširdžiau
siai ačiū!" 

Ligos metu skausmų išvar
gintą jos širdį šildė iš viso 
pasaulio kampelių ateinantys 
sesių ir brolių laiškeliai su 
linkėjimais pasveikti. Kaip 
visa tai, jos žodžiais, ją stipri
no ir kėlė dvasią! 

Nors ir silpnėdama, ji vis dar 
rūpinosi savo gausių skau
t i škų a l b u m ų , a r c h y v o 
sutvarkymu. Vėliau gi pridė
davo: „Noriu, bet jaučiuos 
nebeturinti tam jėgų, darbin
gos nuotaikos..." Širdis gi su 
poetu kartojo: 

Jau netoli. Žinau gerai, 
kad stoviu 

prie pagrindinių durų, pro 
kurias 

į Tavo, Dieve, Katedrą 
įeisiu. 

Ištiesk man raką — 
juk matai, kad laukiu!.. 

Kaip ji buvo už visą savo 
veiklą vertinama, išreiškė prie 
jos karsto dvylikos kalbė
jusiųjų žodžiai. Paliko ji 
energingos ir pareigingos dar
buotojos įvaizdį Lietuvių Skau
tų Sąjungoje, Balfe, Alte, 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
veikloje. 

Atsisveikinančių sesių žo
džius lydėjo rūtos, išaugintos 
iš Lietuvoje dygusių sėklų, 
rožės ir poetės J. Augustaity-
tės-Vaičiūnienės, taip pat 
buvusios Vyriausios Skauti-
ninkės, subtilūs posmai. Abi 
šios sesės ir atgulė tose pačio
se Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse kone tuo pačiu metų 
laiku, išgyvenusios pasku
tiniąją Susimąstymo Dieną 
6a, šioje žemėje. Abi jos pasku
tinį kartą praėjo pro sesių ir 
brolių gretas, abipus karsto 
sustojusias. 

Žemės prieglobstis apglėbė 
jos amžinąjį guolį. Su auksine 
VS virvute ant kaklo, su aukš
čiausiais atžymėjimais, šalia 
padėtu fetru, su sauja tėviškės 
žemelės, su Baltijos ginta
rėliais išėjo ji pas Viešpatį,neši-
na savo jautria, gera širdim, 
apiberta baltais ir gelsvais 
žiedlapiais, lyg tardama kartu 
su poetu: 

O aš prieš amžiaus 
galą ketinu 

Sugrįžt namo. 
Kaip bitė su medum 
Į avilį sugrįžta: 
Parnešti savo ilgesį 
Ir visą širdies šilumą... 
Atkopiančios vasario saulės 

spinduliuose žibėjo ašaros 
sesių ir brolių akyse, kai, 
apsupę mūsų Sesę — visuo-
meninkę, visi giedojo Lietuvos 
himną. Vėliau, kartu su šeimos 
nariais — skautais bendram 
rate sustojus, pasigirdo tyli, 
tradicinė giesmė „Ateina nak
tis". 

— Saldžių sapnų užmiki, 
brangi Sese — 

v.s. Sof. Jelionienė 

LS Seserijos vyriausia skautininke v.s. Ona Zailskienė visur 
sesių buvo laukiama, maloniai sutinkama. 

ANTRASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS SKAUTŲ VADOVAMS 

Visiems LSS vadovams-ėms, 
kurie nori sustiprinti lietuvių 
kalbos žinojimą, ne jaunes
niems 18 metų, baigusiems vi
durinę mokyklą (H.S.) ir vyres
niems. 

P r o g r a m a suskirstyta į tris 
pagrindines sritis: lietuvių kal
bą, Lietuvos istoriją ir grožinį 
skaitymą. Kiekvieną dieną 
vyks: dvi lietuvių kalbos pamo

kos, dvi istorijos (viena iš jų 
istorinių šaltinių skaitymas ir 
diskusijos) ir grožinis skaity
mas, viso penkios pamokos -
paskaitos. Visi numatyti pen
ki kursai visiems dalyviams 
privalomi. 

Lek to r ia i s pakvies t i v.s. 
kun. J. Vaišnys — lietuvių kal
ba, rašyba, iškalba ir kt. Mok. 
J. Masilionis — lietuvių kalba, 
sintaksė, korespondencija ir 

k t vs . fil. dr. T. Remeikis — Lie
tuvos istorija po pirmos okupa
cijos (nuo 1941 m.) diskusijos ir 
kt. B. Nagienė — grožinis skai
tymas, laužų bei minėjimų 
pasirodymai, jų parinkimas ir 
atlikimas. 

Vakarais bus mokomasi 
iškalbos, rodomos skaidrės. 
Pramatytos vakaronių temos: 
"Ar lietuvių kultūra gali išsi
laikyti be lietuvių kalbos?", 
" Vadovas ir lietuvių kalba vie
nete". "Lietuva pasaulyje". 

Dalyvių patogumui veiks 
biblioteka, kurioje bus sutelk
ta lektorių nurodyta pagal
binė literatūra, enciklopedijos, 
žodynai ir kiti reikalingi šalti
niai. 

La ikas ir v ie ta . Seminaras 
įvyks 1982 m. birželio mėn. 19-
26 d. Gintaro vasarvietėje (sav. 
p. Karaitis), Union Pier, MI. 
Tel. 616-469-3298. Dalyviai 
renkasi birželio mėn. 18 d. 
penktadienį 7:00-11:00 v. v. 
Seminaro paskaitos prasideda 
šeštadienį birželio mėn. 19 d. 
9:00 v.r. ir baigiasi šeštadienį 
birželio mėn. 26 d. 9:00 v.r. Na
mo išvykstame iki 11:00 v.r. 

Regis t raci ja . Seminarui 
registruojamės paštu gegužės 
mėn. 1-20 dienomis užpildant 
specialią anketą (ją gauname 
pas tuntininkus, vienetų vado
vus arba tiesioginiai pas D. 
Eidukienę) ir ją pasiunčiant 
drauge su negrąžinamu regis
tracijos mokesčiu 10 dol. Pil
nas stovyklos mokestis 120 
dol., įskaitant registraciją. 
Užsiregistravus ir į kursus 
neatvykus, registracijos mo
kestis negrąžinamas. Regis
tracijos mokestis siunčiamas 
D. Eidukienei, adresu: 4629 S. 
Mozart St. Chicago, IL 60632. 
Čekius rašyti: Lithuanian 
Scouts A8SOC. — Taryba. Tu
rint dėl registracijos ar kursų 
neaiškumų, skambinti D. Ei
dukienei tel. 312—376-2153. 
Pilnas mokestis sumokamas 
pirmąją seminaro dieną. 

Dalyviai lanko visas pamo
kas, visus kursus. Laikosi nu
statytos tvarkos ir dienotvar
kės. Niekur iš stovyklos 
neišvažiuoja. Pašaliniai lan
kytojai į seminarą nepriima
mi. 

Seminaro metu, laisvalai
kiu, net ir sapnų karalystėje 
kalbama, rašoma, skaitoma, 
galvojama ir sapnuojama — 
lietuviškai. 

L S S S E S E R I J O S 
VADOVYBĖS 

PASIKEITIMAS 
Oficialus LSS Seserijos 

vadovybės pareigomis pasi
keitimas įvyks sekmadienį, ko
vo 28d. 

12 vai. šv. Mišios tėvų jėzui
tų koplyčioje. 

1 vai. p.p. pareigų perdavi
mas - perėmimas Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. Atsis
veikinimas ir oficiali dalis. 
Praves j.v.s. Aldona Gasnerie-
nė. -, 

Visos skautės, skautininkės, 
skautai ir skautininkai, tėvai 
ir visuomenė kviečiami daly
vauti. Skautės ir skautai daly
vauja uniformuoti. 

Laukiame, 
V.s. Irena Kerelienė 
LSS Seserijos Vyr. 

Skautininke 

SKAUTŲ VYČIŲ 
DĖMESIUI 

Nepamirškite! vyr. skaučių, 
gintarių, sk. vyčių ir jūrų bu
džių suvažiavimas įvyks gegu
žės 29-31 d., Dainavoje. Su
važiavimo pavadinimas yra 
"Miglota šalis". Chicagoje, 
sudarytas komitetas globoja 
suvažiavimą. Komitetui vado
vauja v.s. Dalia Dundzilienė. 
Pagrindinė tema bus "Dabar
tinė Lietuva". Programa bus 
tiksliai aprašyta vėliau. 

Edvardas Tuskenis 

DEŠIMT ĮSAKYMU 
GERIEMS SANTYKIAMS 

PALAIKYTI 

Budime! 
V.s. fil. Danutė Eidukienė 

Seminaro viršininkė 

Ps. Marytė Utz 
Seminaro viršininkės 

pavaduotoja 

1. Pakalbink žmones. Nėra 
nieko gražesnio, kaip malonus 
pasisveikinimas. 

2. Nusišypsok. Reikia 72 rau
menų, kad susirauktum, o tik 
14 šypsenai! 

3. Pavadink kitą vardu. 
Maloniausia muzika kiekvie
no ausiai yra jo vardo skambe
sys. 

4. Jei nori turėt draugų, būk 
draugiška. 

5. Būk nuoširdi. Kalbėk ir 
dirbk, lyg tai tau teiktų di
džiausią džiaugsmą. 

6. Rask ką nors gero kiek
viename žmoguje. 

7. Negailėk pagyrimo, bet 
būk atsargi su kritika. 8. 
Atsižvelk į kito jausmus. Kiek
viena kontroversija turi tris 
puses: tavo, kito žmogaus ir 
tikrąją pusę. 
9. Būk pasiruošusi kitam pa
dėti, nes svarbiausia tai, ką 
mes kitiems padarome. 

10. Prie visa to dar pridėk su
gebėjimą pasijuokti, didelę do
zę kantrybės ir šiek tiek nuo
l a n k u m o — t ada būs i 
šimteriopai atlyginta. 

Laisvai vertė 
ps. V. Plepienė 

S U O N U T E 
A T S I S V E I K I N A N T 

(Žiupsnelis atsiminimų iš mū
sų draugystės su a.a. v.s. Onute 
Každailyte - Zailskienė). 

Onutę Každailyte pažinau 
įstojusi į ketvirtą Šiaulių gim
nazijos klasę. Sunkūs buvo 
pokario metai . Daug kas pa
vėlavo su mokslu, daug kas 
sunkiai vertėsi, nes ūkiai, mies
tai ir miesteliai buvo sunaikin
ti, bet visi troškom mokslo; 
nors ir sunkiose gyvenimo 
sąlygose - mokėmės. Mokėsi ir 
Onutė. Ta i buvo graži, kukli 
mergaitė. Dėl savo švelnaus 
būdo buvo visų mėgiama. 
Pamėgau ir aš ją — susidrau
gavome. J i buvo kilusi iš gau
sios šeimos. Sunku buvo tė
vams būrį vaikų auginti ir 
mokyti, t ad iš gimnazijos tuoj 
ji išvažiavo į Marijampolę pra
džios mokyklos mokytojos cen
zui įsigyti. Sėkmingai baigusi 
kursus ir įsigijusi mokytojos 
cenzą buvo paskir ta į Mažei
kius mokytojauti. Ten ji susi
pažino su P ranu Zailsku, tos 
mokyklos vedėju, ir sukūrė lai
mingą šeimą. 

Mūsų gyvenimo keliai nėjo 
lygiagrečiai, bet mes retkar
čiais susitikdavome ir tie susi
tikimai buvo labai malonūs ir 
atmintini . J i mane sutikdavo 
su tokia meile ir džiaugsmu. 
lyg savo t ikrą seserį. Buvo nuo
širdi, rasdavo gerą, malonų žo
dį, draugiška. Neužmirštami 
buvo susitikimai Vilniuje ir 
vėliau Vokietijoje. Po kelioli
kos nesimatymo metų susi
tikome Vilniuje. Kokia ji buvo 
laiminga. Džiaugėsi savo šei
ma, geru vyru ir augančiais 
dviem berniukais, darbu Vil
niuje ir kt. Rūpestį tik kėlė iš 
rytų jauč iamas parako kva
pas. Neilgai trukus mūsų tau
tą ištiko baisioji tragedija. 

Vokietijoje, kol buvome 
nesusemti į D.P. stovyklas, 
kiekvienas individualiai ieško
jome sau pastogės ir pra
gyvenimo šaltinių. Koks neiš
pasakytas džiaugsmas, kai 
mudvi su a.a. seserim J a n i n a 
Diepholzo geležinkelio stoty 
susitikom Zailskus. Jie buvo 
puikiai įsikūrę vieno vokiečio 
dvare. P r a n a s dirbo ūkvedžiu, 
o Onutė dvaro virtuvėje. Sun
ku apsakyt i , su kokiu džiaugs
mu ir nuoširdumu pakvietę 
mus pas save vaišino, stengėsi 
mus t ame dvare įkurdinti. To 
nuoširdumo nepamiršiu. 

Vokietijoje atsikūrus lie
tuvių skautų organizacijai, 
susitikdavome suvažiavimuo
se. Onutė, tapusi vyriausios 
skautininkės v.s. J . Vaičiūnie
nės pavaduotoja, dažnai atva
žiuodavo į Wuerzburgą, kur aš 
ėjau "Šatr i jos" mergaičių 
skaučių tunt ininkės pareigas. 

Širdimi ir siela Onutė pami
lo tą brangų obalsį "Dievui, 
Tėvynei ir Artimui", juo ir 
vadovavosi visą savo amžių. J i 
visomis savo išgalėmis, ener
gija, sugebėjimais ir darbu 
pasinėrė jaunimo auklėjimo 
baruose. J i mylėjo žmones, jau
nimą ir dirbo, t ikėdama į lai
mingą tautos ateitį. Tam dar
bui Dievas nepagailėjo jai ir 
gabumų: buvo puiki organi
zatorė, turėjo gerą atmintį, ge
ra kalbėtoja. Net tris kaden
ci jas b ū d a m a v y r i a u s i a 
skautininke daug važinėjo, ra
šė, skaitė, posėdžiavo, stovyk
lavo ir daug kalbėjo. Puikiai 
ats imindavo sutiktų žmonių 
pavardes, vietoves, o jos kal
bos, pašnekesiai būdavo tokie 
nuoširdūs, prasmingi, pamo
kinantys , persunkti meile jau
nimui ir žmogui. 
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dėti, palengvinti sunkią būklę. 
Jos visas gyvenimas buvo 

pašvęstas šeimai, jaunimo 
auklėjimui, geriems darbams, 
kaip ir dera tikrai skautei. J i 
vis budėjo savo kimaus pasi
rinkto obalsio "Dievui, Tėvy
nei ir Artimui" vedama 

Brangi Onute, Tavo kimių 
darbų ir nuopelnų vainikas la
bai spalvingas. Tu jau atsiri-
šai gerų darbų mazgelį — ilsė
kis ramybėje. 

v.s. Marija Milvidaitė-
Ročkuvienė 

Žodžiai yra žemės vaikai, 
darbai yra Dangaus sūnūs. 
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ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Pasinėrusi visuomeniniame 
ir skaut iškame darbe, kar ta is 
pamiršdavo ir savo šeimos rei
kalus. Tą spragą išlygindavo 
jos vyras Pranas . Nebuvo šei
moje nesusipratimų. Mylėjo ir 
buvo mylima. Išaugino du ge
rai išauklėtus sūnus, susi
laukė vaikaičių ir buvo laimin
ga, iki žiauri liga nepakirto jos 
sveikatos. 

Labai jautri buvo kitų var
gams ir nelaimėms. Visiems 
labai nuoširdžiai norėdavo pa-

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. Oak 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PC'SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd S.reet 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr , treč., ketv. ir šeštad. 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71*t Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai: pirm., antr ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr, treč., 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 

' 



LKB Kronika — 

KRAUJU RAŠYTAS 
DOKUMENTAS 

Pereitą savaitę (kovo 19) suė
jo dešimt metų sukaktis, kai 
okupuotoje Lietuvoje buvo iš
leistas pirmasis „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos" numeris. Sukaktis atžy
mėta sunkiais išgyvenimais, 
daugelio kančiomis kalėjimuo
se, Sibiro lageriuose, psichiat
rinėse ligoninėse. Lietuvos 
okupanto ir jo pataikūnų bau
džiami visi, kurie turi ar gali 
turėti ryšį su „Kronikos" lei
dimu, jos platinimu, žinių rin
kimu ir kalbomis apie joje mi
nimus tikrus įvykius. 

Ta i pogrindžio spauda , 
duodanti žinias apie visus 
įvykius, kuriuose yra nukentė
ję dėl tikėjimo ir tautinių įsi
tikinimų lietuviai. Iš jų susi
daro vadin*amų disidentų 
sambūris. Nors tas sambūris 
neturi jokių įstatų ir organi
zacinio pavidalo, bet jį jungia 
bendra idėja — tikėjimo ir tau
tybės sąmoningas gynimas, 
kad pavergta Lietuva, kurios 
sunkų gyvenimą net retai pa
mini vadinamoji laisvoji spau
da, ištesėtų savo kančios kely
je ir išlaikytų tikėjimą, moralę 
ir religiją savo dvasios turtu. 

Prieš dešimt metų, kada mū
sų laikraščiuose pasirodė pir
mieji „Kronikos" spausdiniai, 
bolševikų agentai norėjo nu
kreipti išeivijos dėmesį į visai 
kitą pusę, būtent, kad tai tėra 
tik Vakaruose kuriamos, rašo
mos ir skleidžiamos žinios. Jei 
viena kita žinia ir yra tikra, tai 
„netikra" yra pati informaci
ja, nes ji neturinti šaknų pa
vergtoje tėvynėje. Tuo patikė
jo net mūsų veiksnių dalis, 
duodama pastabas laikraš
čiams ir paskiau besiruošian
tiems rinkiniais spausdinti, 
kad tas kovos būdas yra nege
ras ir nepaveikus. Reikėjo net 
įrodyti saviems ir svetimiems, 
kad originalus popierius yra 
neretai Rygoje dirbamas, kad 
žinios ateina privačiais šal
tiniais. 

..Kronika" nesustojo. Jos rė
mėjai turėjo galimumus patik
rinti faktus, nors jų skelbti ne
galėjo ir negali. Tie netikėliai 
„tamošiai" ir specialūs agen
tai buvo nutildyti. Faktai pasi
tvirtino net oficialiomis bolše
vikų žiniomis — bausmėmis už 
„Kroniką". 

„Kroniką" leidžia, kaip gali
ma spręsti iš kalbos ir iš mini
mų faktų, ne vyresnioji karta, 
bet vidurinioji ir jaunesnioji. 
Jie jau vartoja dabartinę bol
ševikinę terminologiją, gerai 
pažįsta Sovietų Sąjungos ir ok. 
Lietuvos konstituciją. Jie žino 
ir tuos slaptus įstatymus, ku
rie žmonėms neskelbiami, bet 
pagal kuriuos teisiami kuni
gai, tikintieji, vaikų tėvai. Daž
niausiai baudžiami už vaikų 
mokymą tikėjimo tiesų, ruoši
mą pirmajai komunijai ar 
Sutvirtinimo sakramentui. 

„Kronikos" leidėjai paska
tinimą turėjo iš rusų „Samiz-
dato", kuris ėjo anksčiau ir ku
ris anksčiau užgeso. Jie turėjo 
jau ir patirtį iš pirmosios bol
ševikų ir vėliau iš nacių laiko
tarpio pogrindžio spaudos, iš 
partizaninio laikotarpio, ku
ris dar nebuvo užmirštas ir 
bent vidurinei kartai gerai pa
žįstamas. 

Komunistų „Kova prieš reli
giją, Bažnyčią ėjo kartu su ko
va prieš tautinę sąmonę. Reli
ginė ir t au t inė sąmonė 
visuomet buvo glaudžiai su
tapusios Lietuvoje, o ypačiai 
išorinio pavojaus metu". Taip 
rašo įžangos autorius rinkiny
je septynių pirmųjų numerių 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" I tome, išleistame 

1974 m. Chicagoje (ps. 9). Tai 
žino okupantas, bet tai žino ir 
ištikimieji Lietuvos vaikai. 

Lietuva daugiau kaip šimtą 
metų carų priespaudoje kentė
jo persekiojimus už tikėjimą ir 
tautinį sąmoningumą trėmi
mais, kalėjimais, darbų atėmi
mais. Jau tuo metu geriausi lie
tuviai pasireiškė savo tautybe 
ir savo religijos praktikavimu. 
Tai išmėginta rusų, išmėginta 
ir senųjų lietuvių, kovojusių 
prieš caristinę Rusiją, kuri 
stengėsi asimiliuoti lietuvius ir 
išnaikinti tautinę tautybę, pa
verčiant juos rusais ar bent su
rusėjusiais lietuviais. 

Dėl to „Kronika", nepaisy
dama aukų ir persekiojimų, 
skelbė rusų okupantų ir sa
vųjų parsidavėlių niekšybes, 
sukčiavimus, neteisingą kons
titucijos aiškinimą ir slaptus 
įstatymus. O jų net teismai ne
skelbė. Jei ir priėjo prie des
peratiškos išraiškos, kaip Ro
mo Kalantos susideginimas, 
bet „Kronikos" tai nepaveikė 
— ji skelbė tiesą ir kėlė įstaty
mų piktnaudžiavimus prieš ti
kinčiuosius. 

AR TIKRAI ŽMOGAUS GEROVEI 
Sovietų propaganda pliūkšta prieš tikrovę 

„Kronika" — tai krauju ra
šytas pavergtos tautos didvy
rių dokumentas, kuris atsklei
džia dabartinę okupacinę 
tikrovę ir ateistinį komunistų 
siautėjimą. Čia dažniausiai 
sužymėti atskiri įvykiai, ku
riuos pavyksta susekti ir už
rašyti. Leidžiama pogrindžio 
spauda su rizika ir pasiryžimu 
aukojant net savo laisvę ar gy
vybę kalėjimuose, lageriuose 
ar nuolatiniuose persekioji
muose. Tai kova už tautos sie
lą, už vaiko sielą ir tėvų teisę 
auklėti savo vaikus žmonė
mis, o komunistų partijos įran
kiai tik rusiškai plėtrai ir pro
pagandai. Teisingai pabrėžia 
įvado žodyje į „Kronikų" I to
mo leidinį autorius: „LKB Kro
nika yra tautinės bei religinės 
gyvybės bei jos kovos apraiš
ka. Ji yra taip pat kovos prie
monė už tautinį bei religinį išli
kimą" (ps.10). 

Vakarus jau pasiekė 50-tas 
„Kronikos" numeris, nors jis 
išleistas pereitų metų gruodžio 
data. Šis numeris skirtas Hel
sinkio grupes žymiam nariui, 
nužudytam kun. Broniui 
Laurinavičiui. Jame taip pat 
duodama komunistinių nusi
kaltimų eilė savo pačių kons
titucijai ir nuostatams, savo 
kūrėjų pareiškimams, kuriais 
tikintieji turi teisę laisvai prak
tikuoti savo tikybinius išpaži
nimus. Cia duodami pavyz
džiai, kaip mokiniai, net maži 
vaikai, tardomi policijos, če
kistų ir pačių mokytojų, tar
naujančių komunizmui aklu 
prisitaikymu, nešvankūs išsi
šokimai ir jaunimo sielos žalo
jimai. 

Per dešimt metų ištesėjo 50 
numerių, taigi į metus po pen
kis numerius, kuriuose jau yra 
tiek susirinkę medžiagos 
komunizmui demaskuoti (jų žo
džiais kalbant), kad tas šlykš
tus, išsigimęs ir niekšingas el
gesys šaukiasi istorijos ir visų 
laisvųjų žmonių pasmerkimo. 
Tai tikrai bus. Bet dabar tik 
galima reikšti pavergtai tau
tai užuojautą, paguodos žo
džius ir galimą pagalbą. 

Galima pakartoti „Kroni
kos" 50 nr. žodžius, taikomus 
nužudytam kun. B. Laurinavi
čiui: „Jo gyvybės auka kvies 
visus dorus ir mąstančius lie
tuvius kovoti už tiesą, laisvę ir 
šviesą vardan visų mūsų švei-
sios ateities" (ps.8). Tai turi 
skambėti su atgarsiu ir išeivi
jos lietuvių širdyse. 

P. G. 

Jei tikėti komunistine propa
ganda, tai Sovietų Sąjungoje 
darbininkų gyvenimas būtų 
geriausias pasaulyje. Bet tą 
propagandą supliūškina gele
žinė uždanga. Ta uždanga 
saugo, kad „laimingi" sovietų 
žmonės nepabėgtų iš komunis
tinio „rojaus". Jei iš sovie
tinio „rojaus" bėga net aukšto 
rango pareigūnai, kurie gauna 
gerus atlyginimus, tai ką 
bekalbėti apie vergus, kurie 
vos užsidirba juodai duonai. 

Pavergtos Lietuvos sociali
nio aprūpinimo ministrė Jani 
na Pacevičienė aprašo dabar
tinį darbininkų gyvenimą 
Lietuvoje (M.G.1981.Nr.3,2p.). 
Ji savo straipsnyje „Viskas 
žmogui, jo gerovei", daugiau
sia rašo apie pensijas, inter
natus ir panašias įstaigas. J i 
rašo, kad „Komunistų partija 
toliau nuosekliai vykdys savo 
ekonominę strategiją, kurios 
a u k š č i a u s i a s t i k s l a s — 
nenukrypstamai kelti materia
linį ir kultūrinį liaudies gyve
nimo lygį". 

Čia iškart pasakomą, kad 
Sovietuose ir pavergtoje Lietu
voje visus reikalus tvarko ne 
krašto vyriausybė, bet partija. 
Tokia komunistų propaganda 
varoma jau nuo 1917 metų, bet 
darbininkų gerovė negerėja: 
menki atlyginimai, tuščios 
krautuvės, visokie suvar
žymai, persekiojimai. Skurdo 
priežastis — sovietai viską 
sukiša į ginklus, vedamus 
karus ir revoliucijas. Net ir 
dabar į Vakarus atvykę rusai 
sako, kad Rusijoje technikos 
yra, bet kultūros ir normalaus 
ekonominio gyvenimo nėra. 
Nėra kultūros, nes komunis
ta i labai neku l tū r inga i , 

J . V A I C E L I Ū N A S 

nežmoniškai elgiasi su savo 
vergais, liaudimi. 

Apie 40 metų amžiaus mote
ris, kuri, dar kūdikiu būdama, 
turėjo atsiskirti su savo tėvu, 
paprastu darbininku, kuris 
dabar gyvena Vakaruose. 
Duktė nori aplankyti tėvą. 
T ė v a s aš tuoner ius metus 
kasmet jai pasiųsdavo vis 
naują iškvietimą — doku
mentą, kad ji galėtų nuvykti 
pas tėvą nors keletą: savaičių. 
Bet jos prašymai ok. Lietu
voje visą laiką buvo atmesti. 
Ar yra kur nekultūringesni 
žmonės kaip sovietų komu
nistai? 

J . Pacevičienė daugiausia 
giriasi darbininkų pensijomis. 
Esą Tarybų Sąjungoje jau 60 
metų vyras ir 56 metų amžiaus 
moteris, jei yra išdirbę 25-20 
metų, gali gauti senatvės 
pensiją. Čia tuojau pat prime
na, kad Vakarų pasaulyje 
(JAV) vyrai ir moterys senat
vės pensiją gali gauti tik nuo 
65 metų amž iaus . Kaip 
m i n i s t r ė , j i pe r m a ž a i 
susipažinusi su Vakarų pasau
lio žmonių socialiniu aprūpi
nimu. Vakaruose bendrovėse 
dirbą vyrai gali gauti pensi
ją, sulaukę 55 m. amžiaus. Kai 
jie sulaukia 65 m., jie gauna 
senatvės pensiją ir kiek 
sumažintą bendrovės pensiją. 
Susirgę ir nebegalį dirbti 
darbininkai ir po 10 metų dar
bo stažo gali gauti gerą pen
siją. Nedarbingumo pensiją 
gauna dirbę bendrovėse. Visi 
kiti, kurie nėra sveiki, gauna 
pašalpas iš socialinės įstai
gos, kol sulaukia 65 metų 
amžiaus, kada jie jau gali 
gauti ir senatvės pensiją. 

Pensija pensijai nelygu. Kultū
ringame pasaulyje senatvės 
pensija 10 kartų didesnė, negu 
sovietų mokama pensija . 
Vakaruose už tą pensiją gali
ma visko nusipirkti, nes čia 
pilnos krautuvės visokių 
maisto produktų ir kitokių 
prekių. To nėra pas sovietus. 

Autorė aiškina, kad pensijos 
gaunamos labai lengvai. Iš 
tikrųjų jos gaunamos sunkiai, 
o kai kurie sovietų piliečiai 
pensijų visai negauna. Vienas 
tautietis 1941 m. su šeima 
buvo deportuotas į Sibirą, kur 
jis išbuvo 17 metų, nors jis 
nebuvo padaręs jokio nusikal
timo. Laimė, kad dar gyvas 
grįžo į gimtąjį kraštą. Grįžo 
labai suvargęs , nustojęs 
sveikatos. Kai jį deportavo į 
Sibirą, jis svėrė 90 kilogramų, 
o kai grįžo į Lietuvą — besvė-
rė tik 37 kg. Taip įvyko dėl 
gyvenamų sąlygų. 

Jis grįžęs turėjo daug vargo 
— sunku buvo gauti darbą, 
nes visur sėdėjo komunistai ir 
į grįžusį iš Sibiro žiūrėjo kaip į 
raupsuotąjį. Teko dirbinėti 
pripuolamus darbus, nes iš 
socialinio aprūpinimo įstai
gos jokios pašalpos negavo. 
Pagaliau sulaukė 60 metų 
amžiaus. Paprašė pensijos, bet 
jos negavo, nes nebuvo 
pakankamo darbo stažo. Tada 
jis padavė prašymą Teisingu
mo ministerijai, kad jam į 
darbo stažą būtų užskaityti tie 
17 metų kai jis turėjo dirbti 
Sibire. Ministerija jam prane
šė, kad jis į Sibirą buvo depor
tuotas neteisėtai ir tuos 17 
inetų jam užskaitė į darbo sta
žą. Tada jis gavo pensiją — 40 
rublių į mėnesį. J is rašė: „Ant 
duonos ir kruopų užteks". 

Kun. Virgilijus Jaugelis laidotuvėse. Mirė 1980 m. vasario 17. Dabar jis yra kovos už tikėjimą ir 
tautybę simbolis. Nuolat lankomas jo kapas Kybartuose. 

Kitokių ma i s to produktų 
nusipirkti nepajėgė, nes svies
to kilogramas 3-5 rubliai, 
geresnės mėsos kg. 3-7 rubliai. 
Geros duonos kg. turguje — 1 
rublis. J i greitai išgraibsto
ma, nes ji kepama iš grynų 
ruginių miltų. Valdiška duona 
pigesnė, bet ji kepama su viso
kiomis priemaišomis: miltais 
pelais, piūvenomis ir pan. 

Kartą ok. Lietuvos spaudoje 
rašė, kad Lietuvos duona 
skaniausia pasaulyje. Tai 
skaniausia ta duona, kurią 
kartais iškepa kolchozininkai, 
bet ne valdiška duona. Ar 
komunistai valgo duoną su 
priemaišomis — klausimas. Iš 
Sibiro grįžusiam reikia ir 
drabužių, ir apavo, ir kitokių 
reikmenų. Iš kur gauti pinigų, 
jei jų neužtenka maistui. J i s 
gavo paramos iš Vakarų. J i s 
rašė: „Ačiū tau, Juozai, kad 
vėl man sudarei sąlygas 
pasirodyti žmonėms". Po 
poros metų jis rašė: „Tavo 
prisiųstieji batai labai stiprūs: 
pridėjau jau trečius puspa
džius. Mūsų batų greitai atšo
ka padai". 

Stalinas iš Lietuvos į Sibirą 
deportavo apie pusę milijono 
lietuvių, kurių daugumas tenai 
ir žuvo, o kurie grįžo, grįžo be 
sveikatos ir jiems sunku buvo 
gauti pensiją. Ar tokios nekal
tų žmonių deportacijos ir žudy
mai reiškia partijos kultūrin
gumą ir žmoniškumą? Juk ir 
komunis t inė Teisingumo 
ministerija sako, kad tie 
nekalti žmonės į Sibirą buvo 
deportuoti neteisėtai. 

Vienas taut iet is , buvęs 
a m a t i n i n k a s , s u l a u k ę s 
pensininko amžiaus, paprašė 
senatvės pensijos. Jis pensi
jos negavo, nes nebuvo pakan
kamo d a r b o stažo, no r s 
okupuotoje Lietuvoje jau buvo 
išgyvenęs per 20 metų. Lietu
vos laisvės laikais jis vertėsi 
savo amatu, nors dirbo ir kitus 
darbus. J i s pradėjo rinkti 
žinias apie savo darbą ne 
amatininko pareigose. Paga
liau jam pavyko gauti senat
vės pensiją — 40 rublių, bet iš 
tos pensijos negalėjo pragy
venti. Teko pasilikti darbe ir 
dirbti nesunkų darbą. Už tą 
darbą jis gavo 60 rublių į 
mėnesį. Taigi iš viso į mėnesį 
jis sudarė 100 rublių. Antrą 
kartą jis į pensiją išėjo jau 
būdamas 80 metų amžiaus. 
Dabar jis gavo gero darbinin
ko pažymėjimą, bet neteko 60 
rublių. Reikėjo pasitenkinti 40 
rublių pensija. J. Pacevičienė 
didžiuojasi, kad ir išėjusieji į 
pensiją dar nori dirbti. Kas 
belieka, kai tenka gintis nuo 
bado. Sakoma, kad sovietų 
pigiose valgyklose mėnesį 
prasimaitinti kainuoja apie 
100 rublių. Iš kur gauti dar 60 
rublių prie pensijos? O ir be 

valgymo dar yra išlaidų. 
Kul tūr ingame pasaulyje 

kiekvienas žmogus, sulaukęs 
65 m. amžiaus, gauna senat
vės pensiją. Apie darbo stažą 
niekas ir neklausia, nes 
žmogus atjaunėti negali, o 
gyventi reikia. Sovietuose 
pensijų negauna dvasiškiai, jų 
šeimininkės, zakristijonai, bet 
valdiškas pensijas gauna 
ateizmo skleidėjai, komunistų 
tarnaitės ir pan. Valdžiai pini
gus sudeda krašto gyventojai, 
kurių apie 90% yra katalikai, o 
komunistų yra gal vienas 
procentas, bet komunistai 
valdo visus krašto gyventojus 
ir juos visaip terorizuoja. 

Kul tūr ingame pasaulyje 
senatvės pensijas gauna visi 
krašto gyventojai, sulaukę 65 
m. amžiaus. Ja s gauna darbi
ninkai, ūkininkai, tarnautojai 
ir 1.1. Čia valdžia neatima iš 
ūkininkų ūkių, iš darbininkų 
— jų namų, nežiūrint kokio 
dydžio tie namai būtų, neati
ma amatininkams jų dirbtu
vių, o svarbiausia — krašto 
neaptveria geležine uždanga, 
krautuvės pilnos mais to 
produktų ir kitokių prekių, 
nėra religinio ar tautinio 
persekiojimo, nėra Sibiro ar 
žiaurių lagerių, nors JAV ir 
Kanada turi plotus tolimoje 
šiaurėje. Kiekvienas žmogus 
gali ir kelis kartus per metus 
iš krašto išvažiuoti ir sugrįžti, 
ir tai padaryti be jokių vizų, be 
jokių prašymų. Sovietinė 
propaganda supliūška prieš 
Vakarų tikrovę. 

VIZŲ P A R D A V Ė J A S 

Sov. Sąjungos Emigracijos 
biuro vedėjas atsargos gene
rolas Konstantin Zotov pa
šalintas iš vietos, kai revizija 
nustatė, kad jis neteisėtai par
davinėjo vizas išvykti iš Sov. 
Sąjungos į užsienį. Apie tai va
sario 26 dieną pasklido žinia 
Maskvoje ir užsienyje. Emi
gracijos biuro tarnautojai pa
tvirtino, kad generolas įstai
goje nebedirba ir kad jis jau 
prieš keletą savaičių atsis
tatydino iš tarnybos. Kaip pra
nešama, jau prieš tai buvo ati
dengta, kad išvykimo vizos 
buvo nelegaliai pardavinė
jamos už dešimteriopai aukš
tesnį mokestį. Oficialus mo
kestis buvo 350 rublių. Vizų 
biuro revizija sustabdė dabar 
vizų į užsienį išdavimą. 

- T. 

Kai paveiksle yra juoda 
dėmė arba skylė, tai kiekvie
nas mulkis ją pastebi, bet 
paveikslo dailę tik žinovas 
pamato; geri žmonės spren
džia pradėdami nuo gerosios 
pusės. 

Ad. Mickevičius 

Daug kentėjusieji yra lyg 
mokantieji daug kalbų: jie 
išmoko suprasti visus ir būti 
visų suprantamais. 

Mad. Swetchine 

Malonumas mirti ir po to 
nesusilaukti kentėjimo yra 
vertas kentėjimo gyventi be 
pomėgių malonumų. 

Anonimas 

G E R T R U D V O N LE F O R T 

PILOTO ŽMONA 
Novelė 

Vertė 
A L S . T Y R U O L I S 
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Tuo tarpu prokuratorius sunerimęs metė 

metalinį rutulį į lėkštę. Aš tuoj įėjau pas jį, 
kad nuraminčiau dėl jo žmoną ištikusio 
nusilpimo priepuolio. J i s buvo pripratęs prie 
tokių atvejų ir atrodė nebenorįs daugiau tuo 
reikalu kalbėti. Bet po kelių dienų vėl turėjo 
prie to grįžti. Atėjo ciesoriaus įsakymas 
neva ištirti Romos padegimo priežastis, o iš 
tikrųjų suorganizuoti smūgį nazariečiams. 
Maniau, kad Klaudija dėl to išsigąs, bet 
buvo priešingai. 

— Dievas labai maloningas, labai ma
loningas, — kalbėjo ji sujudus, kai išgirdo 
apie ciesoriaus įsakymą, — jis dar kartą 
stato mano vyrą prieš pralaimėtą spren
dimą. 

Ji nusiuntė mane pas jį ir liepė jį 
pakviesti į jos kambarį. Jį radau gana gerai 
nusiteikusį: gydytojas jau vakar buvo nu
ėmęs raištį, sveikata pagerėjus, o ciesoriaus 
įsakymas reiškė, kad nebuvo patekęs į 
nemalonę. Su juo buvo vergas, kadaise 
pramokęs magijos. Susižeidęs vežimų lenk
tynėse, prokuratorius jį buvo pavaręs iš 

savo aplinkos. Nustebau jį vėl pamačiusi, tą 
tamsų žmogų, kurio buklus, klastingas vei
das mane nejaukiai nuteikė. 

Prokuratorius, kaip visuomet, išklausė 
mane mielai. Liepė pasakyti žmonai, kad 
lauktų jo ne savo kambary, bet atriume. 
Man tuoj buvo aišku, kad jis norėjo ne to, ko 
ji norėjo. Klaudija norėjo būti viena su juo, o 
jis to vengė po pasikalbėjimo, dalyvaujant 
gydytojui. 

Sugrįžau pas savo ponią, ir mes kartu 
nuėjom į atriumą. Rytmečio saulė krito į erd
vią patalpą, kolonos tūnojo šešėly, taipgi 
senųjų namų dievų šventyklėlė, bet marmu
rinis suolas greta šulinio, kur ponia atsi
sėdo, buvo šiltai nušviestas. Toj tyloj buvo 
girdėti duslus, bet stipresnis, negu kitom 
dienom, žmonių šurmulys tolimesnėse gat
vėse. 

Truko gana ilgai, kol prokuratorius pasi
rodė. Kiekvieną minutę buvo laukiama neš
tuvų nunešti jį į Palatiną. Jo patarnavimui 
skirtas vergas jau stovėjo su ryšuliu tarp 
kolonų, iš kur galėjo ir mūsų pasikalbėjimą 
nugirsti. Ir kiti patarnautojai ten nuolat siu
vo pro šalį. Prokuratorius žinojo, kad ten 
nėra privatumo, jis net ir mane sulaikė, kai 
norėjau pasišalinti. Bet jis turėjo apsivilti: 
Klaudijai visa tai nebuvo svarbu, ji to nė 
nepastebėjo, jai buvo per daug svarbi ir 
reikšminga ši valanda, kurios ji metų 
metais laukė. Tai jautriai, užsidariusiai 
moteriai dabar nė galvon neatėjo, kad ji su 
savo vyru buvo ne viena. Ji ramiai pri
ėmė jo pasisveikinimo žodžius, o po to ėjo tie

siai prie savo tikslo. Ji tarė labai tyliai, bet 
tvirtai: 

— Labai prašau, brangusis, grąžinti cie
soriui jo įsakymą. Neturėk nieko bendra su 
tų nazariečių persekiojimu, neįsileisk dar 
kartą į nekaltumo pasmerkimą. 

Iš karto paaiškėjo visas reikalas, pasi
kartojęs ir stebinęs. Bet keistas Klaudijos 
prašymas prokuratoriaus nenustebino. 

— Aš visai nepriešingas toms mažoms 
sektoms, — tarė jis ramiai, — kas man tie 
nazariečiai? Romėnas rūpinasi tik Roma, o 
Roma tai ciesoriaus valia. Palatinas man 
tiek tepasakė, kad tie žmonės sukėlė gaisrą. 
Jie taipgi atsisakė ciesoriui aukoti, jie yra 
lukilėliai. 

— Jie tokie pat sukilėliai, kaip ir tas, 
kurio vardu jie vadinasi, — atsiliepė ji taip 
pat ramiai, bet ryžtingai. 

Jis tuoj suprato, apie ką ji kalba. 
— Vis dėlto, — tarė jis, — buvo kilęs įtari

mas, kad atvestasis nori pasidaryti kara
lium. Jis pats man tai pasakė. 

— Bet jo karalystė ne iš šio pasaulio, — 
atsakė ji. 

— Ir jis tada taip pasakė, bet ką turiu 
manyti? Karalystė ne iš šio pasaulio, kas 
tokią karalystę žino? 

— Kas g; nęs iš tiesos. — Ar tai buvo 
Klaudijos balsas? 

Koks keistas buvo tas bemaž žodinis 
pakartojimas! 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
KUNIGAIKŠTIS ALGERDAS 

BOSTONE 

Vasario 16-tos minėjimas Romoje 

Laisvės Varpo kultūrinis rengi
nys. Jame programą atliks komp. 

v , , , T, . . i Juliaus Gaidelio vedamas Bos-
Kovo 14 d. Tautines s-gos na- r , 

__ D T \MT- t> i tono vyrų sekstetas. 
muose, Bostone, LMF Bostono! Z? . . . ,. ,. 
klubas surengė dr. Algirdo Bud-
reckio knygos "Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Algirdas" sutikimą. 
Salė buvo pilna susirinkusių ne 
tik moterų klubo narių, bet ir 
daugybės svečių. Programą pra
dėjo klubo pirmininkė Elena Va-
syliūnienė- Ji supažindino su kny
gos autorium dr. Algirdu Budrec-
kiu, o toliau kalbėjo apie pačią1 

knygą "Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Algirdas". 

DLK Algirdas senovės Lietu
vos valstybininkas, vienas gabiau
sių pagoniškos Lietuvos valsty
bininkų, ligi šiol nebuvo susilau
kęs išsamios studijos lietuvių kal
boje, o taip pat nesą stambesnių 
monografijų ir kitomis kalbomis. 
Algirdas buvęs svarbus veikėjas 
Rytų Europos istorijoje. Ir taip 
pirm. E. Vasyliūnienė palietė 
veik visus knygos skirsnelius, ku
rių yra 42: Algirdas, Gedimino 
valstybė, Jaunutis. Kryžiuočių or
dinas, Kryžiaus karai, Pervers
mas, Algirdo imperija, Algirdo 
mirtis ir kita. Kaip Algirdas iš
plėtė savo imperijos žemes 
nuo 350,000 iki 700.000 kv. kilo
metrų. 

Dr. Algirdas Budreckis rinkęs 
šiai knygai medžiagą iš įvairių 
Amerikos universitetų ir visų ki
tų prieinamų šaltinių. , . . , 

. , . ~- • AI T J arine mūsų organizacija, bet tai 
Aktore — re^isore Aleksandra j . „_.,___ r»»_V T .=___•. 

Gustaitienė paskaitė istorinės po
ezijos: Maironio, Aisčio ir Braz
džionio, kuri buvo palydėta labai 
gausiais ir ilgais plojimais. 

Šaulių rinktinės pirm. inž. 
Juozas Stašaitis trumpai pasvei
kino autorių dr. A. Budreckį ir 

Romos lietuviai vasario 14 die
ną atžymėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Ta proga Šv. Mi
šias už Lietuvą Šv- Kazimiero He

muose. Viršutinė sa'lė talpi, nau-^ 
ja ir patogi visuomet pilna tomis! 

! progomis. Apatinė, bažnyčia vir-
Europos civilizuotąsias šalis, kraš- tusi, dažnokai vis pustuštė, tik 
te klestėjo kultūrinis, ekonominis,; tokių švenčių metu irgi gausiai 
politinis, idėjinis gyvenimas, j prisipildo. 
Nenuostabu, kada šiandien tas 

Pagrįstai gali didžiuotis visi tie, 
kurie savo darbu ar pinigais prisi
dėjo, kad Laisvės Varpas galėjo 
tiek metų sėkmingai veikti. Ne
vengdamas papildomo darbo ir 
išlaidų, jis visą laiką stengėsi sa
vo programomis pasiekti įgalimai 
daugiau lietuvių. Tuo tikslu jis 
kartais buvo perduodamas net iš 
dviejų radijo stočių — iš Medfor-
do ir Worcesterio, o vėliau Brock-
tono ir Cambridge, paskutiniu 
metu iš Brocktono ir Cambridge, 
AM ir FM radijo stočių. Per tuos 
28-rius metus Laisvės Varpas pa
ruošė ir perdavė daugiau kaip 
2.000 programų, suorganizavo 44 
kultūrinius renginius ir buvo 
pradininkas specialų programų 
anglų kalba įvairioms amerikie
čių stotims Vasario 16-sios ir tra
giškųjų Birželio įvykių sukakčių 
proga. Dabar tokias programas 
ruošia JAV LB-nės Visuomeninių 
reikalų taryba ir Amerikos Lietu
vių Taryba. 

Dabar Laisvės Varpas trans
liuojamas sekmadieniais nuo 9 

i vai. ligi 10 vai. ryto iš WCAV 
į FM banga 98 radijo stoties Brock-
| tone- Jo organizatoriumi ir nuo-
1 latiniu vedėju nuo pat pirmųjų 
įsikūrimo dienų yra Petras Viš
činis. Jis dėjo pastangas, kad Lais
vės Varpą perimtų kuri nors ben-

tuvių kolegijos svečių namų kop- Į trumpas laisvo ir neprikalusomo 
lyčioje koncelebravo neseniai po- Lietuvos gyvenimo laikotarpis 
piežiaus paskirtas naujas lietuvis'paslaptingai spinduliuoja ir veikia 
arkivyskupas, apaštališkasis nun- J visus tuos, kurie praveria savo 
cijus Jonas Bulaitis, Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Antanas 
Deksnys, Bažnyčios Viešųjų rei
kalų tarybos vicesekretorius prel. 
Audrys Bačkis ir salezietis kun. 
Mečys Burba. Mišių metu pa
mokslą pasakė vysk Antanas 
Deksnys. Vyskupas pažymėjo, 
kad švenčiant Lietuvos Nepri-

širdis ir protą susirūpinimui lie
tuvių tautos ateitimi, sielojasi jos 
dabartine tragedija. Tai konkre
tus įrodymas, kad nepriklausomy
bė yra mums būtina, kaip deguo
nis išsišakojusiam medžiui. Tik 
laisvėje mes galime pilnai bei tur
tingai išvystyti savo tautos gabu
mus, apsiginti nuo svetimųjų 

CLASSIFIED ADS 
M 1 S C £ L L A N E O U S 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chica-u, Cit. «i!832, tei. 927-5980 

klausomybės šventę, pravartu iš-1 brukamų ydų. Kai kurios pagrin-
kelti klausimą, kodėl kunigai, ku- dinės teisės kaip tautų teisė į lais-
rie tiek daug prisidėjo prie Lie- vą apsisprendimą, yra tokios svar-
tuvos nepriklausomybės atstaty-! bios, kad nuo jų niekas negali at-
mo ir krašto pažangos kūrimo, { sisakyti. Vasario 16-sios deklara-
šiandien pavergtoje Lietuvoje | cija yra lietuvių tautos neatšau-
yra taip skaudžiai persekiojami, i kiamas aktas, 
šmeižiami, atskirti nuo bendruo- Po L i e t u y o s a t s t Q v o V a t i k a n e 
meninio gyvenimo. Viena prie-

Žiema N. J. nebuvo pikta, nei 
gili. Visas vasaris donelaitiškai 
pavasarėjantis, kovas jau ir su pir 
maišiais žiedais. 

Sumažėjo buvę gausūs dainų 
vienetai šiose apylinkėse, pasilik
dami plokštelėse ir tegirdimi per 
dr. Jokūbo Stuko radijo valan-
dą. * 

Vėl pradėjo veikti lietuviška 
radijo valanda, vadovaujama dr. 
Jokūbo Stuko per Setton Hali 
universiteto radijo stotį. Dr. Stu-j 
kas tame universitete profeso-! 
riauja. Anksčiau, prieš išsikeliant 
kitur, profesoriavo ten dar sese
rų mokykloje Regina Čižiūnienė .iHitm;minrmitiiii<miUUu:;muiiMiui. 
Milukienė. 
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63-čios ir Kildare apyl. 
Savininkas parduoda 6 kamb. bunga-
low. 1 % vonios, pilnas rūsys, pasto
gė (galima įreng. butą). Arti bažn., 
mokyklų, parkų, susisiekimo ir krau
tuvių. $51,500. 

Skambint 325-8928-29 

Savininkas parduoda 1 V» aukšto med. 
namą. Pilnai atremontuotas. Paja
moms butas. Garažas. Priedai. Apyl. 
66-os ir Homan. $46.900. 

Skambint (angliškai) 476-1240 

žasčių yra tai, kad kunigai ir ka-
žodžio istorikė Barbora Vileišytė 

Šį katalikišką universitetą bai
gė daugelis gabių lietuvių, jau iš
sisklaidžiusių visur tarnybose, jų 
tarpe inž. Zenonas Zapasnykas, 
chemikai broliai Jarmai, Audro

t u , yru « • . KUU jturugai ir *a- i s k a i t ė - - * - * - a p i e kovotoja už I N5 C e n f e I d a i t ė ' s l a u š ė ' Antanas 
talikai mteligentai visada kovojo į UetnJ$ l a i /mm p l | Dambnūnas - biznio magistras, 

n T v i -i- • TVT-. i- T- abu broliai Algimantas M- D., ir 
Saulius Kubilius ir Nijole Tut-; D ̂ - nu r> D I»— • • 
. . . , , , n ' ,„ . . Rytis Ph. D. Balčiūnai ir nema-
kaite padeklamavo Brazdžionio ir j , . , - t 
Putino eilėraščius. Minėjimas bu- j ^ į, .• r> i»— J- • -

vt . „ , . Dr. Rytis Balčiūnas, dirban-
vo užbaigtas Tautos himnu. r, , . . . i 

5 i tis Pennsylvanųoje, kovo pra-

nedavė rezultatų. Tad Laisvės 
Varpo tęstinumas nėra užtikrin
tas. Iš ligšiolinių jo talkininkų 
ir bendradabių niekas nesutin
ka imtis pilnos atsakomybės, ku
rią sudaro programos paruošimas 
ir finansinių reikalų suorganiza-

, . , . . - . . v . v . vimas. Kas atsitiks su Laisvės padėkojo jam uz SI gražų jnasą į' i . - , , ,., . T. LL •• Varpu, kad P. Viščinis del vienų Lietuvos istoriją. , . . v .̂ ,. ... '. , , . ... v ,. , ar kitų pnezascių negales atlikti Jono vanagaičio saulių kuopos *• o 
vardu dėkojo Elena Juciutė, di-

autorius yra džiuodamasi, kad 
šios kuopos narys. 

Pačią knygą išleido L9ST Si
mo Kudirkos vardo šaulių kuo-

to darbo? Ši aplinkybė temdo 
gražią Laisvės Varpo sukaktį. 

MINĖJO ŠV. KAZIMIERĄ 

Kovo 7 d. programoje Laisvės 
«• w. . w • Varpas paminėjo Šv. Kazimierą. Į pa .\ew Yorke. Knvgos autorius _. ^ ,?•*-.. • , . , , * i . . . i „ , f- . • Petras Viščinis nurodė, kad Sv-; 

už krikščioniškos nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą. Prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, susipažinę su po
piežiaus Leono XIII-jo socialine 
enciklika "Rerum Novarum", už
sidegę popiežiaus Šv. Pijaus šūkiu 
"Visa atnaujinti Kristuje", jie ne
turėjo abejonių^ kokią Lietuvą at
kurti. Tokią programą skelbda
mi, jie kovojo ir kūrė demokrati
nę Lietuvą. Kai tuo tarpu, nors ir 
labai patriotiškai nusiteikusiem, 
bet Markso teorijomis užsikrėtu
siems socialistinių pažiūrų inteli
gentams iš pradžių nebuvo leng
va apsispręsti: kurti nepriklauso
mą Lietuvą ant krikščioniškų 
pamatų ar marksistinių. Tik Le
nino pradėtas teroras, žudynės, 
daugeliui atvėrė akis ir paskatino 
juos drauge su kitais patriotais ko
voti už pilną Lietuvos nepriklau
somybę- Dvasiniai ir moraliniai 
subankrutavę Markso garbinto
jai ir šiandien neturi kito ginklo 
kovai prieš Kristų, kaip melą, ne
apykantą, teismus ir tikinčiųjų 
kankinimą. Bet drąsuolių tai ne
atbaido. 

Vasario 16-sios minėjime Ro-i 
moję, be kitų Romos lietuvių, da
lyvavo Lietuvos Diplomatijos še-, 
fas ministras Stasys Lozoraitis! 

džioje dalyvavo chemikų suva
žiavime Atlantic mieste ir ta pro
ga trumpai paviešėjo pas tėvus. 

Visuomenininkai, menininkai 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos! T . «• — »> n ' .y. .*""." .y 

j . ^ . " , ° J
T į Irena ir Julius Veblaiciai vis reis 

dr. Algirdas Budreckis trumpai 
supažindino su savo darbu, kuris 
tęsėsi 3,5 metų medžiagos surin-. 
kimui, 0,5 metų pirmajam rašy
mui ir apie 3 metus galutiniam 
rašymui. O išleidimas dar užsi
tęsė net 5 metus. Autoriaus no-
ras buvęs, kad knyga pasirodytų 
1977 m., t. y. 600 metų DLK Al- j 
girdo mirties sukakčiai paminėti. 
Toliau trumpai papasakojo, ko
dėl apie DLK Algirdą mažiausiai 
buvę rašoma, net ir mūsų istori
kų, nes kai kas jį laikę pasukusiu 
i rytus. Tikrumoje tai buvęs la
bai gabus ir stiprus Lietuvos val
dovas, kuris taip išplėtė Lietuvos 
sienas. O jo gražus sugyvenimas 
su broliu DLK Kęstučių neturįs 
istorijoj sau lygaus-

Po visų kalbų bu'o dar ir klau
simų, į kuriuos autorius mielai 
atsakė ir aiškino, o po to sekė vai
šės. 

Ši nauja knyga Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Algirdas yra di
delis įnašas į Lietuvos istorijos ži
nyną. Padėka dr. Algirdui Bud-
reckiui už šį veikalą, LMF Bosto
no klubui su jos pirmininke Ele
na Vasyliūniūne už supažindi
nimą su šia knyga- Verta visiems 
ją perskaityti, o ypač jaunajai 
kartai susipažinimui su DLK Al
girdu ir Lietuvos istorijos ta da
limi. 
LAISVĖS VARPUI Q& METAI 

Kovo 7 d. sukako lygiai 28-ri 

Vysk. A. Deksnys baigė savo 
Kazimierą savinasi lenkai, bet į žodį ištrauka iš vieno lietuvio są-
tam nėra jokio pagrindo. Kad Šv. ; žinės belaisvio laiško: "Mes turi-
Kazimieras gimė Krokuvoje, tuo-! me viltį, jog mūsų auka, sudėta 
metinėje Lenkijos sostinėje, ne- Į ant Tėvynės aukuro, palaikys 
padaro jo lenku. Šv. Kazimieras! liepsną, kurios neužgesins jo-
neturėjo nė lašelio lenkiško krau-1 kios gyvenimo smulkmenos". Šių 
jo. Jo tėvas buvo Jogailos sūnus, I drąsiųjų tėvynainių viltis tebūnie 
o motina — Elzbieta Habsbur- j ir mūsų viltis, kuri neleidžia už-
gaitė. Prof. Simas Sužiedėlis sa- j gesti mumyse įsitikinimo, kad 
vo kalboje nurodė, kad Šv. Kaži-1 Lietuvos laisvė ir nepriklausomy-
miero diena yra tokia pat brangi 
lietuviams, kaip Vasario 16-ji. 
Abi jos primena lietuvių tautos 
kovą už aisvę. Lietuvos priešai 

tų dviejų žino, todėl neleidžia 
švenčių minėti. 
MIRĖ ONA ŠIDLAUSKIENE 

A. a. Ona Šidlauskienė, seniau 
gyvenusi So. Bostone, o vėliau
siai Braintree, mirė kovo 6 d. Pa
laidota po Šv. Mišių Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje kovo 
9 d. Šv. Mykolo kapinėse. Į laido
tuves buvo atvykęs sūnus -.'r. Ka
zys Šidlauskas iš Chicagos, kuris 
yra ALTos pirmininkas, o taip 
pat dukterys iš įvairių vietovių. 

Nuliūdime liko sūnus dr. Ka
zys Šidlauskas, dukterys — Ona 
Radomskienė, Juzė Jakubėnienė, 
Marija Gorodeekienė, Elena 
Dambriūnienė ir Ceslava Alekso-
nienė. Taip pat paliko 13 vaikai
čių ir 8 provaikaičių. 

AUKOS TAUTOS FONDUI 

Vasario 16-sios proga Tautos 

bė bus vėl atkurta. 
Po pamaldų, Šv. Kazimiero lie

tuvių kolegijos svečių namuose — 
Villa Lithuania — įvyko trumpa 
Vasario 16-sios dienos minėjimo 
akademinė dalis. Susirinkusiuosius 
pasveikino Italijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas prel. Vin
cas Mincevičius. Po jo žodį tarė 
Lietuvos atstovas Vatikane Sta
sys Lozoraitis, jr. Jis pažymėjo, 
kad Vasario 16-oji yra neabejoti
nai brangiausia diena lietuvių 
tautos gyvenime ne tiktai dėl to, 
kad tą dieną buvo atstatyta ne
priklausoma Lietuvos valstybė, 
bet ir todėl, kad ji yra tapusi mūsų 
nepaprastai šviesaus, nors ir 
trumpo, laisvės laikotarpio sim
boliu. Tie, kurie patys išgyveno 
tą laikotarpį, kurie patyrė nepap
rastą lietuvių sugebėjimą sava
rankiškai tvarkytis, jo niekada 
nepamirš. Lietuva vijosi Vakarų 

PARENGIMAI 

Kovo 28 d. Video Teatro ko
mediją "Televizija Lietuviams" 
So. Bostono Liet Pil. d-jos salė

ta kos, T. ir Č. Aleksoniai, J. ir A. | je. Pradžia 3 vai- p. p. 

metai kai veikia Laisvės Varpas. 
Jis pradėjo darbą 1954 m. kovo 71 Fondui aukojo: E. ir L. Waingor 
d. Žinant mūsų visuomeninio irjtin, A. Astravas, A. ir A. Janus 
kultūrinio darbo sunkumus 

vadovybė su rektorium prelatu L-. 
Tulaba priešakyje ir auklėtiniai, 
kunigai jėzuitai — prof. A. Liui-
ma ir prof. P. Rabikauskas, sale
ziečiai, Marijonų vienuolijos vi-
cegenerolas kun. Donaldas Pet
raitis, generalinis postulatorius 
kun. J. Vaišnora ir kit 

(K. L.) 

Mūsu kolonijose 
Newaik, N. J. 
LIETUVIŠKAME GYVENIME 

Sugrįžo iš ligoninės po sėk
mingo sveikatos patikrinimo Ne-
vvarko Šv. Trejybės parapijos kle
bonas prel. J. Šėmas. Sekmadie
niais parapijoje talkina pranciš
konai, dažniausiai kun. Klemen
sas Žalalis, kuris parapiečių la
bai mėgiamas. Newarko komi
teto dėka buvo parapijos salėje at
švęstas kun. Klemenso Žalalio 
kunigystės jubiliejus, prieš tai iš
kilmingomis Mišiomis žemutinės 
salės bažnyčioje, kurioje jau ir 
teks pasilikti. Ta salė — bažny
čia labai pagerėjo sulaukus gra
žių suolų iš vyskupijos kitos kop
lyčios. 2ada būti dar daugiau pa
tobulinimų, paverčiant šią žemu
tinę salę bažnyčia, o pati bažny
čia po aprūkimo pernai N. Me
tų naktį, kilus mažam gaisrui vi
duje, bus nugriauta. Gaila, tik, 
kad apatinėje salėje neįmanoma 
net įsivaizduoti bažnyčios skliau
to, tik labai apšviestos lubos. 
Aušros Vartų altoriaus didelis 
Marijos paveikslas kabo užpaka
linėje sienoje, gražus, naujas al
torius su priedais gautas iš užsi
dariusios Angelų Karalienės baž
nyčios Brooklyne, N. Y-

Bayonne tik ką pasistatė nau
ją bažnyčią, N. Yorko Aušros 
Vartų negausūs parapiečiai dar 
stengiasi atgauti lietuviams tos 
parapijos bažnyčią, kurioje kle
bonas jau ne lietuvis, bet liet 
pamaldos pranciškonų talkos dė
ka dar yra laikomos. Taip ir mai
nosi laikai ir aplinkybės. 

Newarke labai gausiai daly
vauja parapiečiai visuose para
pijos pietuose, blynuose, pagerbi-

tiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 

T E L E V I Z I J O S 
Spaivotoe ir paprastas. Radijai, 

Stereu ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2340 \V. 69 St., t e t 776-1486 
lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllt 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St . Chicago. IL 80629 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas V'alantiiias 
lllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIllUIUllIlIlilIlIlIi 

V A L 6 M E** 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elįrktra. Palikite pavardę ir telefoną — 
i ttuviškai. 

S RAPINAS — 636-2960 

neeilinė sukaktis, atsiremiant! ne I Starinskai, Baltic Realty and In-
tiek į metų skaičių, kiek į atliktą surance Agency, A. ir V. Ketu-
darbą ir nepertraukiamas pastan- rakiai, A. Mažiulis, A. Šmidtas, 
gas garso bangomis jungti lietu- J. Vembrė, A. ir O. Andriulio-
vius įvairiose vietovėse lietuvybei, niai, H. Gineitis, T- Stankūnai-
išlaikyti už Lietuvos ribų. Tą' tė, J. Škudzinskienė, S. Šmitienė 
sukaktį Laisvės Varpas paminės ir P. ir A. Žičkai, S. Augonis, H. 
pavasariniu koncertu, kuris ren- j Čepas, B. ir A. Povilaičiai, A. An-
giamas balandžio 25 d. 3 vai. po1 drašiūnienė, A. Gustaitis, L. ir 
pietų. So. Bostono Lietuvių Pi-: M. Lendraičiai ir O. Vileniškie-
liecių d-jos salėje- Tai bus 45-tasl nė, M. Ilijonienė ir O. Uselienė. 

Balandžio 18 d. Sv. Petro pa
rapijos banketas Lantaną restora
ne. Balandžio 18 d. Baltų d-jos 
koncertas Firs and Second Church 
salėje Bostone. 

Balandžio 25 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys So. Bosto
ne Liet. Pil. d-jos salėje 

Gegužės 2 d. Motinos Diena 
Tautinės s-gos namuose So. Bos
tone 

kiasi dažnai pavaduodami Jokū
bą Stuką jo radijo valand. prog
ramų metu ar kitose meninėse 
programose. 

Rašytojuose — Pranas Naujo
kaitis kas savaitę pateikia "Dar
bininkui" žinių "Iš pavergtos 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo", 
Kotryna Grigaitytė Graudienė, 
atšventusi gautą premiją už sa
vo poezijos rinkinį "Marių vėjui 
skambant", nesiilsi ant laurų, 
bet rašo toliau, ar tai turiningą 
prozą, straipsnius ar spalvingą 
poeziją. A. B. Audronė pritilusi 
spaudoje, jau senokai ir rinkinys 
buvo išleistas, bet kartais dar pa
sirodo. 

Bendruomenės, Vyčių ir soda-
liečių bei veteranų ir kt- esamų 
organizacijų jungtinėm jėgom 
šauniai ir gražiai paminėta Va
sario 16 su N. Yorko "Perkūno" 
choro gražia programa, patrioti
nėmis dainomis. Neatvykus kvies
tam pagrindiniam kalbėtojui es- j ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
tui, Viktoras Jokūbaitis paskaitė 
iš periodikos. Aukų, kaip Newar-
kui, irgi surinkta nemažai. 

Koresp. T. 

Omaha, Nebr. 

NAUJA PLOKŠTELĖ 
DENVERIO "RŪTOS" TAUTI
NIU ŠOKIU GRUPEI PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkoju Denverio 
"Rūtos" vadovei A. Bulotienei 
ir jos šokėjams už gražią ir įdo
mią programą, atliktą Omahoje 
Vasario 16 šventės minėjime 

Jūsų nuoširdus bendradarbiavi 
mas mūsų kolonijoje niekad ne
bus pamirštas. Tikiuosi, kad Jūsų 
"Rūtos" vienetas ir toliau taip 
gražiai reprezentuos mūsų tautą J 
visur ir visokiomis progomis. 
Mums yra pasididžiavimas ir 
džiaugsmas Jūsų gražiais laimė
jimais. Ačiū! 

Algimantas Antanėlis, 
buvęs Omahos LB pirmininkas 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax. Insurance, N'otary Public 
2951 VVest 63rd St. — Tel. 436-7878 

niuniTrrmTmrnniKiuiiiihiiiniiiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
tflIlUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUIlMi 

M O V I N G 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — VVA 5-8063 

IO<T« — 20<^ — 3 0 % pig iau m o k ė s i t 
ui i ipdrniKlą ntR. u g n i e s ir a i i t o m o -
t H l i o piUi i l tUS. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 >/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376 5996 > 
niiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiJiiiiimi 

RemJdte tuos biznierius, kn 

-i* nkelbiasi dien "Draufpp" 

AOSCELLANEOUS 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas p a 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mą 

iiiniiiiftiiiiiiiiiiiimiMiitiiiiiiiimiiiiiiii 

DIENOMS NUZYDINT 
Skaitymai senesniesiems 

Redaktorius PRANAS ENSKAITIS 

Knygos pradžioje "Žodis Skaityto
jams" stipriai pabrėžiama, kad šia 
knyga norime parodyti, kad ir lietu
vis pensininkas dar yra gyvas, judrus 
ir pozityvus, kad jis kovoja ir stengia
si būti atsparus visoms laiko negero
vėms. 

Leidinyje yra šių autorių raštai: 
j Kazimieras Barėnas, Vladė Butkiene, 
| Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al-
j bertas Jankūnas, Andrius Norimas, 
i Valentina Oselienė ir Rūta Klevą Vi-

džiūnienė. 
Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi

ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 psl. 
Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 

m. gyventojai dar prideda 42 et. 
valstijos mokesčio. 
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PAIEŠKOJIMAS 
Ieškomas PETRAS PUNDZEVIČIUS, 
Vytauto (mediko) brolis, kuris pra
ėjusiais metais Darmstadt'e mirė. 

Rašyti: 
Stasys Šimkus, Flughafenstr 2040, 

Grieheim, VVest Germany 

iiiuniiiuiiiunuiiuiuiiiiniiHiiituiiimfi 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
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JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

O KUHLMAN. B S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

T h e Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 

A report for 1979/80 i 
This reyart edited by j 

DR. THOMAS REMEKIS ' 
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. š iame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 

- lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka 
į bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui. 

Išleido The Lithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. 

Ulinois gyv. dar prideda 56 et. valstijos mokesčio. 
: Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, $5$5 West 63rd Street, 
Į Chicago, IU. 60629 
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A. a. aktorių Leoną Barauską prisimenant 
Pr ieš septynerius me tus kovo 

21 d- staigiai ir net ikėtai , šir
dies smūgio išt iktas, žemiškąją 
kelionę baigė aktor ius a. a. Leo
nas Barauskas . 

Tą dieną velionis lankėsi p a s 
gydytoją, pasitikrino sveikatą, 
ku r i gydytojo teigimu buvusi 
gera . Su šypsena veide ir a t
skubančio pavasario nuotaiko
mis pasi t inka savo žmoną r>a-

dus žemaitis, mielas pokalbinin
kas, nuolat gyvenąs kultūrinio 
gyveninio apraiškomis. J i s my-

menų. Tūkstančiai žiūrovų ne j Įėjo savo šeimą, jai skyrė savo 
tik Chicagoje, bet ir kitose lietu- į gyvenimo didžiąją dalį, t uo pa-
vių kolonijose gėrėjosi jo vai- j čiu atsižadėdamas poilsio ir sce-
dyba, sukur ta i s personažais, j nos darbais gyvendamas iki vė-
klausėsi grožinės literatūros, ku- j lybųjų naktų. Netekdami ak-
rią mokėjo su giliu įsijautimu liktoriaus a. a. Leono Barausko, 
aktor iaus gabumu perteikti klauj netekome daug ko — šeima my-
sytojams. J i s buvo didelis sce- limo vyro ir tėvo, lietuviškoji 

nu te , grįžta į namus , dal inas i 'a . a. Leonas Barauskas buvo 

nos entuziaztas, t ea t ro ugdyto
jas, jo dėka į sceną išėjo nevie
nas j a u n a s talentas. Aktorius 

šeimoje gyvenimo džiaugsmu ir 
rūpesčiais, planuoja veiklą ir 
ruošiasi teatr inėn scenon. Bet 
net ikėt i Viešpaties planai . J ie 
a tė jo ir a. a. Leonui netikėtai, 
nu t raukdami didžiuosius gyve
nimo užmojus, g raž ios šeimos 
laimę ir džiaugsmus. 
• Nubėgo septyneri metai be 
ak to r i aus a. a. Leono Barausko. 
I r k a d a tik susirenka tautiečiai 
į renginius a r sceninius pas ta ty
mus, daugelis prisimena velionį 
Leoną. Juk j is buvo didelio t a 
lento. Išaugo į scenos pirmū
nus , puikiai valdė žodį,) vaidini
muose sukūrė daugybę vaid-

didelis kul tūros puoselėtojas. J i s 
niekada ir niekam neatsisakė 
talkos. Visada su dideliu nuo
širdumu atlikdavo programas, 
net nepaimdamas užsi tarnauto 
honoraro. J i s savo talentu tu r 
tino mūsų kultūrinį gyvenimą, 
tuo pačiu džiugindamas tūks
tančius savo tautos žmonių. 

Velionis — atviras i r nuošir-

visuomenė didelio kultūros nešė
jo i r ugdytojo. Prisimindami 
jį, prisiminkime paskutinėje ke
lionėje atsisveikinant t a r t u s 
komp. ĮDariaus Lapinsko žo
džius: "'Mielas lietuvi Leonai, 
išeidamas amžinybėn nunešk 
prie Dievo kojų ir šią savo tė
vynės brangią žemelę, už kurios 
laisvę, kultūrą visą gyvenimą 
kovojai ir dirbai ir kurią ta ip 
karštai mylėjai". Mielas Leonai, 
Tu niekada nebesugrįši į gyve
nimo sceną, iš kurios taip anks t i 

g raž iame pavasaryje išskubėjai, 
nebedžiuginsi savo žodžiu, vaidi
nimais plačiosios lietuvių visuo
menės, tik t avo at l iktais darbais 
d a r i lgus me tus gėrėsis ir t ave 
su dėkingumu minės kelionėje 
likęs lietuvis". 

J o žmona Danutė, sūnūs An
dr ius ir Viktoras prisiminė ko
vo 21 d. Jėzuitų koplyčioje jo 
šviesų ir neužmirštamą atmini
mą šv. Mišiomis-

Jurgįs JanušaitLs 

F L O R I D O S 
L I E T U V I A I 

Palm Beach, Fla, 
BUS RODOMAS 

A. SMETONOS FILMAS 

2iemos metu, kai visus Atlan
to paplūdimius užgula "svečiai 
iš šiaurės", klubo narių susirinki
mai šaukiami kiekvieno mėnesio 
pirmąjį šeštadienį. Jie visi, be 
klubo narių, yra gausiai lankomi 
ir svečių. 

Vasario m. susirinkime muzi
kos, dainos ir žodžio montažu 
buvo prisiminta mūsų tautos dai
niaus Maironio 120 metų gimi
mo ir 50 metų mirties sukaktys. 
Buvo skaityti jo kūriniai ir iš
klausytos jo poezijos žodžiais Kel
tuvių kompozitorių sukurtos dai
nos- Taip pat tuo pačiu monta
žu buvo paminėta ir Amerikos lie
tuvių išeivių dovanoto nepriklau
somai Lietuvai Laisvės Varpo 
60 metų sukaktis. Pagrota varpo 
giesmė ir prisiminta šio kilnaus 
sumanymo istorija. Tautos lais
vinimo pastangoms paremti su
sirinkusieji suaukojo iš viso 830 
dol.: Tautos Fondui — 767 dol. 
ALTai —43 dol. ir Bendruome
nei —23 dol. 

Kovo mėnesio susirinkime dr. 
Vytautas Damijonaitis skaitė pa
skaitą apie psichinę žmogaus 
depresiją. Ši paskaita sutraukė 
ypatingai daug klausytojų. Ir 
tenka pasidžiaugti, kad kalbėto
jas jų nė kiek nenuvylė. Dakta
ras pasižymi iškalbingumu. Tad 
jis labai sklandžiai ir vaizdžiai 
nusakė žmogaus dvasinės depre
sijos priežastis, l iūdnas jos pa
sėkas ir būdus jos išvengti. Susi
rinkusieji pageidavo, kad klubo 
valdyba surengtų ir daugiau pa
našių pranešimų. 

Balandžio mėnesio susirinki
me bus rodoma Tautinės sąjun
gos parengtas filmas iš Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos gy
venimo. Sis susirinkimas įvyks ne, 
kaip įprasta, šeštadienį, bet 
penktadieni, balandžio 2 d., 12 
vai. ir taip pat neįprastinėje Me
todistų šventovės svetainėje, o 
Nor th Palm Beach bibliotekos 
kino salėje Ši salė yra išimtinai 
pritaikyta kino teatrui, turi di
džiulį ekraną ir tobulą aparatū
rą. 

Kadangi šiame filme ,be prezi
dento gyvenimo akimirkų, dar 
bus galima pamatyti ir bendrų 
nepriklausomos Lietuvos vaizdų, 
tai tikimasi, kad jos pasižiūrėti 
susirinks visi Palm Beach apy
linkėse gyvenantieji tautiečiai ir 
svečiai. 

Pa lm Beach Lietuvių klubo 
valdyba šią žiemą yra labai stip
riai pagyvinusi klubo kultūrinę 
ir visuomeninę veiklą-

fz. D. 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

Šių metų balandžio mėn. 8 d. 
sueina penkiolika metų, kai ap
leido šį pasaulį Savanoris-kurė-
jas 

A. A. 

Pulk. Leit. 
Vladas Grudzirokas 

Sią liūdną sukaktį minint, už jo sielą bus atnašauja
mos šv. Mišios š.m. kovo mėn. 28 d. 11 vai. ryto Pranciš
konų vienuolyno koplyčioje, 341 Highland Blvd., Brook-
lyn, N.Y. 

Prašome gimines, draugus i r pažįstamus prisiminti 
mūsų mylimą vyrą, tėvą i r seneli savo maldose. 

Liūdint i žmona Elena ir dukterys su šeimomis: Euge
nija Treimanienė, Nijolė ir Valentinas Rentai, anūkė Ri
ma, Aldona ir dr. Gedas Griniai, anūkai Gedas ir Asta, 
Rima ir Antanas Gudaičiai, anūkai Jolita ir Arūnas. 

P A D Ė K A 
A.fA. 

Vincui Markevičiui 
Lietuvos Savanoriui-Kūrėjui mirus Chicagoje, vasario mėn. 

21 d. ir palaidotas vasario mėn. 25 d. Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiausia padėka visiems draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems šermenyse, atsisveikinime ir laidotuvėse. Dėko
jame visiems už šv. Mišių aukas, gėles ir pareiškusiems užuo
jautą žodžiu, spaudoje ir laiškais. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Savanoriams-Kūrėjams ir 
Vytauto Didžiojo Šaulių kuopai už garbės sargybą koplyčioje, 
bažnyčioje ir nulydėjimą į kapus. 

Dėkojame atsisveikinime žodį tarusiems: Lietuvos 
Savanorių Sąjungos atstovui, p. Tamuliui, Vytauto Didžiojo 
Šaulių Kuopos atstovui p. J. Mackoniui, Lietuvos Policijos 
Klubo „KRIVŪLĖ" atstovui p. A. Reivyčiui. 

Ypatinga padėka solistei Romai Mastienei už giedojimą 
gedulingose šv. Mišiose. Padėka kan. V. Zakarauskui už maldą 
koplyčioje ir kun. V. Mykolaičiui už atlaikytas Gedulo Mišias, 
pamokslą ir nulydėjimą į kapus. 

Padėka laidotuvių direktoriui Steponui C. Lack ir Sūnums 
už malonų patarnavimą. 

Nuoširdžiausias ačiū visiems, visiems padėjusiems mūsų 
skausmo valandoje. 

Liūdintys Sūnūs , Duktė ir Vaikaičiai su šeimomis. 

Mylimai žmonai, motinai, uošvei ir močiu
tei mirus, gilia užuojauta reiškiame p. Ivaš
kai, Teresėlei, Algimantui, Antanui, Irenai 
ir visiems anūkėliams. 

ANTANAS MACELIS 
GALINA MACELYTE-SU2IEDELIENĖ 

IR VAIKAI: JOLANTA, RAMONAS IR DARIUS 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
liūdintį brolį Stasį ir Bronę Juozapavi
čius nuoširdžiai užjaučiame. 

E. ir J. DIRCISČIAI 
E. %r J. GRIGALIUS Al 

t 
A. A. 

Akt. JUOZAS VALENTINAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. Anksčiau 
gyveno Argentinoje. 

Mirė kovo 21 d., 1982, 7:30 vai. vak., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Gruzdžiuose. Amerikoje išgyveno 15 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga, dukros Danguolė 

ir Žvaigždė Valentinaitės ir sūnus Romualdas, marti Anna, anū
kės Christina ir Karina, svainė Austrą ir Miguel Ursinai ir jų 
vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street. Lankymo valandos antradienį ir trečiadienį nuo 4 iki 9 
vai. vak. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 25 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona, duk te rys , sūnus , mar t i i r anūkės . 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

A. f A. ANTANAS GARALEVIČIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 21 d., 1982 m., 11:15 vai. vak., sulaukęs 67 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Tauragėje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Petrė Medelienė, jos 4 

sūnūs, 2 krikšto dukterys Dana Atkočaitis ir Juliana Noreika-Tomas, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvėmis rūpinasi Antanina Gustuf ir Kotryna Povilaitienė. 
Priklausė Vytauto D. Šaulių Rinktinei ir Tauragės klubui. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th 

Street. Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, kovo 25 dieną. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: GIMINES. 
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs — Telefonas 

737-1213. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
MAJORAS VINCAS DOBA 

Mirė 1972 m. kovo mėn. tk d. 
Mūsų mylimo tėvo ir uošvio dešimt metų mirt ies 

sukakt ies proga už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios, 
kunigo J. Petrošiaus , Pa ryž iaus S t Paul bažnyčioje. 

Maloniai prašome visus girnines draugus ir pažįs
t a m u s pasimelsti už a-, a. Vinco Dobos vėlę. 

ŽIBUTĖ ir PETRAS KLIMAI 

Mielam prieteliui 

A. + A. 
EDMUNDUI VAITKUI mirus, 

žmonai IRENAI , dukra i G I N T A I sūnui VITUI su šei
m a , ANŪKAMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuošir
džią užuojautą i r ka r tu liūdime. 

Florida 
PETRAS ir GENĖ VALŪNAI 

A. + A. 
JUOZUI BIELSKIUI mirus, 

žmonai Onai, dukrai Aldonai ir seimai 
reiškiame nuoširdžia užuojauta. 

A. KAZLAS IR SEIMĄ 
J. MATUSEVIČIUS 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
liūdinti brolį agr. Stasį ir Brone Juozapavi
čius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi-
tne. 

VANDA. ANTANAS ir EDVARDAS URBONAI 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 24 d. ! 

I A. f A EDMUNDUI VAITKUI 
• mirus, žmona Irena, dukra Gintę Pūdymai-
• tiene ir sūnų Vyta su šeimomis nuoširdžiai 
i užjaučia Chicagoje gyvenantieji 
B KARO MOKYKLOS XVIII-tos LAIDOS 
m BIČIULIAI 

A. f A. 
E D M U N D U I V A I T K U I 

mi rus , 
jo žmona Irena nuoširdžiai užjaučia 

CHICAGOS SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ 

Lietuvių Paštininkų Sąjungos nariui 
A. f A. VINCUI KULIEŠIUI mirus, 

jo mylima žmona Onutę ir kitus artimuo
sius gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI 
m i r u s , 

jo žmoną STASĘ, dukrą REGINĄ ŠILGALIENE, sūnus 
RIMANTĄ, VTKTORĄ ir MARIŲ su ŠEIMOMIS bei vi
sus GIMINES nuoširdžiai užjaučia 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS R D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic.igo 
1410 So. 50th A v., Cicero 

Tel. 47*-Z345 
AIKŠTĖ AUTOMOBH IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACIUVVICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpublle 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills. minob TeL 374-4410 

PETRAS BIELIONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAiTIS • BUTKUS 
1449 SO. 50th AVE., CICERO. ELL Tel. OLyn^ic 2-1993 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 

> » 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 24 d. x Akt. Jūratė Jakštyte atlie-j 
— — ^ — i ^ yjgjj^ į§ pagrindinių vaidme-

x Seselių Pranciškkčių rėmė- nų (Suzy) pjesėje "Hot'l Balti-j 
jų vakarienė - banketas rengia- more", statomoje Roosevelto 
mas Nekalto Prasidėjimo para- Į universiteto teatro, 430 So. Mi-
pijos salėje Brighton Parke ba- chigan Ave. Garsųjį Lanford 

Wilsono vaidinimą režisuoja Wil-
liam J. Norris, Emmy premijos 
laureatas. Paskutinieji spektak-

landžio 4 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Kartu bus minima 800 me-

;tų nuo šv. Pranciškaus gimimo 
j sukaktis. Programai per minė- i Hai įvyks kovo 25 d. 6 vai. vak 

x Illinois universiteto Chica- į jimą ir pietus vadovaus kun. Jo- ir kovo 26 d. 7:30 vai. vak. Įėji 
goję pavasario ketvirčio, litua- i nas Savukynas, MIC. Visi kvie- mas 2.50 dol. Apie J. Jakšty 

mU. ZVA1G2DUTE 
•MMi^^^'a^ įteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 
įsteigtas Lietuvių 

3206 W. 55th Flaee, Chieaco. EL 60629 

nistikos kursai yra šie: LJTH 
103 — Lietuvių kalba, LJTH 
106 — Lietuvių kalba pažanges
niems, LJTH 222 — Lietuvių 
poezija, LJTH 223 — Lietuvių 
drama, LJTH 299 ir LJTH 399 
— savarankiškas lituanistinis 
darbas. Pradinis kalbos kursas, 
dėstysimas asistento Gintaro 
Aukštuolio, tel. 996-9539; kiti 
kursai dėstysimi prof. M. Stan-
kus-Saulaitės, tel. 996-5465. 

čiami dalyvauti. 
X Juozės Augustaitytės - Vai

čiūnienės pomirtinės knygos 
"Lietuvių vestuvės ir Eglė Žal
čių Karalienė" pristatymas bus 
gegužes 7 d. Jaunimo centro ka
vinėje. Rengia Jaunimo centro 
Moterų klubas. 

x Marąuette Parko lietuviu 
namų savininku organizacijos 
valdybos narė gailestingoji se
suo Ona Ankienė aplankė šiuos 
sergančius organizacijos narius 

tės pasirodymą jau yra gerų at
siliepimų. 

X DaiL Eugenijaus Budrio, 
gyvenančio Švedijoje, dailės dar
bų paroda bus kovo 26 — ba
landžio 4 d. Čiurlionio galerijo
je, Jaunimo centre. Atidarymas 
bus kovo 26 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Bus ir skaidrės iš dai-

| lininko gyvenimo Gotlando sa
loje. 

x Lietuvių tautodailės insti
tuto Chicagos skyrius ruošia X "Lietuvos bažnyčių" 6 to

mų serijinio veikalo leidimą 
įvairiomis bažnyčių nuotrauko
mis ir informacijomis apie jas 
parėmė: Vincas Tamošiūnas iš; 
Detroito, Vladas ir Juzė Petrau- į x 
skai ir N. Chicagos, P. Starkie- j kai, Los Angeles, Cal., kartu su į j f į į j į į į 
nė, čikagiškė, Lisa Barkienė, j prenumeratos mokesčiu atsiun.1 

Omaha, Nebr. ir Alice Tamuly- Į tė ir 20 dol., jo paramai. V. ir 
tė, Mt. Obve, m. Knygų auto-i 

Adelę Skeivienę ir Vincą Kulie- į velykaičių marginimo klasę šeš-
šių Loretto ligoninėje. A. a. V. tadienį, kovo 27 d., 1 vai. p. p., 

Šv. Kazimiero seserų vienuolyno 
senojo pastato patalpose. Bus 

Kuliešius jau yra miręs. 
Vytautas ir Maria šešto-

M. šeštokus skelbiame 
prenumeratoriais, o už auką dė 
kojame. 

x Dr. Alina Lipskienė, La 
Grange Park, m., atvyko į 

rius už paramą dėkoja. 
X A. a Vladislava Vitkienė 

po sunkios operacijos ir gana il
go gydymosi mirė kovo 22 d. 
Apie laidotuves bus pranešta vė
liau arba mirties pranešime. 
Liko sūnus archit. Eduardas, se
suo Šeštakauskienė, mirusio vy
ro brolis prof. B. Vitkus, vyro 
pusbrolis Kazys Vilūnas su šei
ma ir daug giminių bei arti
mųjų. 

X Sol. Aldona Stempužienė-
Švedienė, Cleveland Hts., Ohio, 
mums rašo: " . . . Clevelande vyk- į "Draugą" ir nusipirko įvairių 
stančios "Draugo" romano pre- į leidinių už didesnę sumą. 
mijos įteikimo proga nutariau, 
šią auką pasiųsti tiesiog ' 'Drau
gui". Labai ačiū. 

x Kun. Jonas Bacevičius, Kin-
tyre, North Dakota, St. 'Boni
face Church. vertindamas lietu
viško žodžio reikšmę ir supras
damas nelengvą jo kelią išeivi
joje, kartu su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė 100 dol. čekį. 
Kun. J. Bacevičių skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už dos
nią paramą tariame nuoširdų 
ačiū. Kun. J. Bacevičius ta pro
ga palinkėjo geriausios sėkmės 
darbuose. 

supažindinama su skutinėjimo ir 
Atsinešti bent 

po 2 kiaušinius: viena spalva 
i nudažytus skutinėjimui bei la- Į 

5: bai aštrų ir smailų peiliuką ir i 

Būsimos baleto žvaigždės. Nuotr. Gintaro Plačo 

švarius baltus kiaušinius vaško 
metodui. Klasę praves M. Got-
ceitienė, R. Bartuškienė, M. j 
Krauchūnienė, D. Petkūnaitė ir! 

X Monika Dūda, Kagawong, 
Kanada, J. Hatiukas (Mrs.), 
Detroit, Mich., Julius Strodoms-1 P- Vaitaitienė 
kis, Delhi, Kanada, Ann Russell j x Juozas Dzenkaitis, Glenda- j 
Žukas, Baltimore, Md., Valerija jie, Cal., pratęsdamas prenume-j 
Buinys, Phiiadelphia, Pa., Gus- j ratą, atsiuntė 30 dol. auką dien- į 
tavas Galinaitis, Cicero, HL, Vy-' raščio stiprinimui. J. Dzenkaitį 
tautas ;P. Lalas, Weymouth, j skelbiame garbės prenumerato-
Mass., įvairiomis progomis at-jrium, o už auką tariame labai 
siuntė po 5 dol. aukų. Ačiū. į ačiū. 

X Balys šautis, Chicago, UI., 
pratęsdamas "Draugo" prenu
meratą pridėjo 10 dol- auką. 
Jonas Tamašauskas, Locust 
Valley, N. Y., — 7 dol. Ačiū. 

X Standard Federal Savings 
bendrovė turės specialų semi
narą išaiškinti individualiam į 
pensiją išėjimo taupymo (Indi-j 
vidual Retirement Acccunts —! 
IRA) penktadienį, kovo 26 d. i 
Jaunimo centre. Seminaras bus 
vedamas lietuuvių kalba ir pra
sidės 7:30 vai. vak. Stasys Ba
ras ir Rūta Juškienė, taupymo 
bendrovės aukšti pareigūnai iš-

x V. Bagdanavkaenė, Lemont, 
111., V. Lekavičius (Mrs.), Chi
cago, UI., W. Kamantauskas, 
Norwood, Mass., Stasys Sen
kus, Hamilton, Ont., Kanada, at
siuntė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Eugenija ir Zigmas Budels-
kiai, Schiller Park, EL, Vytau
tas Raulinaitis, Palos Hills, m., 
Dominic Vaičiūnas, Cleveland, 
Ohio, pratęsdami prenumeratas, 

| pridėjo po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

x Inž. Vladas Sinkos, Wes-
tern Springs, UI., atsiuntė 10 
dol. kartu su prenumeratos mo-

{kesčių. Po 7 dol.: Pranas Stan
kus, Hartford, Conn., Antanas 
Šalkauskas, Omaha, Nebr. La
bai dėkojame. 

X Stasys Koženrauskas, Phi
iadelphia, Pa., suprasdamas lie-

| Diana Maskoliūnaitė, Manjuette Par-. t uv i škos s p a u d o s nelengvą ke -
ko Lietuvių namų savininkų draugijos j Ką, kartu su prenumerata at-
sekretorė, susirinkime skaito proto- Į s iuntė i r 22 do l . a u k ą . S. Kože-
koią. ! niauską skelbiame garbės prenu-

Nuotr. P. Maletos ; meratorium, o už paramą ta
riame ačiū. 

x Mary Barzda, Pine Bluff, 
Ark., Western Sizzlin Steake Į x Juozas Žvynys, St. Peters-
House savininkė pratęsė "Drau-iburg Beach, Fla., visuomeninin-
go" prenumeratą ir kartu pri
dėjo 100 dol. auką. Mary Barz
dą skelbiame garbės prenume-
ratore, o už lietuviško žodžio 

kas, federalinių ir valstijos mo
kesčių užpildymo specialistas, 
pratęsdamas prenumeratą, at-i 
siuntė 25 dol. dienraščio stipri-

Jonas Mineiga 

STRAZDAS 

Iš Atėnų ar Madrido 
Liepon strazdas jau atskrido. 
Tarp šakelių s t r ik t . pastrikt... 
Bėgom strazdo pasitikt. 

— Na, drauguži, sveikas, 
sveikas! 

Cia dainelei jau pats laikas. 
Dingo sniegas nuo kalvų, 
O kepurės nuo galvų. 
Trauk, strazdeli, savo giesmę, 
Pusrytėlių tuoj pakviesme. 
Pavaišinsim vabalais 
Ir duonytės gabalais. 

KAIP Aš GALIU PADĖTI 
SAVO TĖVYNEI LIETUVAI 

Mano vardas yra Nida-Ginta-
rė. Prieš trejus metus aš buvau 
Lietuvoje. Ta kelionė man pa
dėjo suprasti lietuvybę ir davė 
mintį, kaip aš galiu padėti Lie
tuvai. 

Jauni žmonės, kaip ir vyres
ni, gali padėti Lietuvai. Mes 
jaunimas esame Lietuvos atei
tis. Jei jaunimas nutautės, tai 
ir lietuvių kalba pražus. Norint 
padėti Lietuvai, lietuvių kalbos 
išlaikymas yra pats svarbiau
sias dalykas. Reikia mylėti tą 
gražią kalbą. Mokėdamas pats 
lietuvių kalbą, galėsi jaunesnius 
brolius ir seseris pamokyti. O 
paaugęs, galėsi lituanistinėje 
mokykloje mokytis ir raginti 
vaikus, kad kalbėtų lietuviškai. 
Reikia neužmiršti, jei kuris lie
tuvis nutautės, bus vienu lietu
viu mažiau Lietuvai. Lietuvių 
kalba yra lyg tiltas, kuris su
jungia mus su kitais lietuviais. 
Mokėdamas lietuvių kalbą, tu 
norėsi bendrauti su lietuviais 
draugais; galėsi priklausyti an
sambliams, galėsi šokti ir dai
nuoti. Tada pajusi, kad yra 

Vaikai taip pat gali padėti 
Lietuvai. Aš rašau laiškus vie
nam draugui Lietuvoje, o jis 
man atsako. Į Tėvynės Žvaigž
dutę, rašau eilėraščius. Prieš 
ketverius metus važiavau auto
busu į Washingtoną, ten daly
vavau pabaltiečių demonstraci
jose. Praėjusią vasarą buvau 
miesto centre, ir prie Skuodžio 
namų demonstracijose jį išlais
vinti. Grįžus parašiau jam re 
gistruotą laišką į 
mėnesio laiko gavau 
pranešimą, kad mano laiškas 
pasiekė V. Skuodžio stovyklą, 
bet Skuodžio parašo, kad laiš
ką gavo, nebuvo. 

Mano svajonė yra pasiekti 
aukštąjį mokslą. Dabar priklau
sau skautams ir ateitininkams. 
Ten išmokstu visokių rankdar
bių ir žaidimų. Lankau lituanis
tinę mokyklą, kurioje mokaus 
geriau kalbėti, skaityti ir rašyti 
lietuviškai. Kai užaugsiu, aš 
daugiau Lietuvai padėsiu, dau
giau jai laiko skirsiu. Aš di
džiuojuos tuo, kuo aš esu ir nie
kuomet nenorėčiau būti niekuo 
kita. 

Nida Gintarė Gleveckaitė. 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinė, šis rašinėlis LB 
Gage Parko apylinkės skelbta
me konkurse laimėjo pirmąją 
vietą. 

GARSUS IR DIDIS KRAŠTAS 

Lietuviai turi didžiuotis savo 
tauta ir jos istorija. Koks kitas 
kraštas yra išlikęs taip ilgai, po 
tiek puolimų ir okupacijų? Ru
sai (caro laikų), vokiečiai, len
kai, prancūzai, rusai komunis
tai ją puolė ir vėl puola... Lie
tuva yra pergyvenus daugiau 

MEILĖ 
Žmogus atėjo gyventi žemėje, 

kad mylėtų Kristų, mylėtų vie
nas kitą, kaip Jis mus mylėjo. 
Žmogus turi stengtis dėti visas 
savo pastangas gyventi gerai, 
linksmai ir ramiai su kitais pra-

I leisti kiekvieną gyvenimo minu-
| tę. Be meilės žmogus būtų ne-
| laimingas, nebūtų j am prasmės 
į gyventi. Žmogus be meilės gali 
sugriauti viską, kas yra iš mei
lės sukurta. Žmogus savo gy
venime tur i mylėti, neleisti blo-
giems įvykiams jį paveikti. Gy- j 
ven damas visą laiką turi nenu- į 
stoti vilties, žmogus turi gy- | 
venti kitiems ir sau. Tik meilė 
jam gali parodyti tiesų gyve
nimo kelią. 

Marytė Eriingytė, 

GALVOSŪKIS NR. 121 

Pingvino pilve matote nupieš
tus septynis apskritimus. Į juos 
įrašykite 12, 14, 18, 20, 22, 26, 
28, taip, kad linijomis sujungtų 
3 apskritimų skaičių suma būtų 
60. (Skersai, išilgai ir įstrižai). 
(10 taškų). 

Detroito "Žiburio" aukšt. lit. 
m-los mokinė. "Žiburio 

spinduliai". 

SKAUTIŠKI PRISIMINIMAI 
Aš esu skautė ir važiuoju į su

eigas Jaunimo centre. Man la-
<..„,, TJŽ I biausiai patinka skautiškos Kū-

iš našto ' ^ios" Atvažiuoja tėveliai ir drau-
1 gai. Visi atveža visokių skanu
mynų. Visi kar tu susėdame ir 
valgom. Maistas labai skanus. 
Skautės uždega žvakutes ant 
stalų. Prieš du metus mes vai
dinome, ir a š buvau Marija. Vi
siems patiko ir daug mums plo
jo. Po to visi ka r tu giedojome 

visiems "Linksmų 

smagu būti lietuviu. Mokėda- okupacijų, negu Amerikoj buvę 

vertinimą ir paramą esame la- Į nimui. J. Žvynį skelbiame gar-
aiškins IRA taisykles ir galimą j bai dėkingi. 
sutaupymą senatvei. Bus taip 
pat ir kavutė. Įėjimas lasivas. 

(pr.). 

x A. a. Dail. Zenono Kolbos 
dešimties metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios bus atnašau
jamos kovo mėn. 26 d., 7:30 vai. 
ryto Švč. Mergelės Marijos Gi-x Surmy Hills, Floridoje nau

joje lietuvių kolonijoje galima \ mimo bažnyčioje, 
labai lengvomis sąlygomis įsigy-; Parke. 
ti maisto krautuvę — "super; 
market". Dėl informacijų skam-
binkite Mariui Kielai 737-1717. 

(sk.). į 

x Motite Gark> Oasino losimo 
vakaras, ruošiamas Korp! Neo-j 
Lithuania, įvyks kovo 26 d. ] 
(penktadienį) 8 vai. vakaro Tau
tiniuose namuose (6422 So. Ke-
dzie). Kviečiami studentų am-: 
žiaus jaunimos ir vyresnieji. Pa
žadama gera nuotaika, žaidimai, 
užkandžiai ir baras. Įėjimo auka 
2 dol. (pr) . 

X Dengiame ir taisome v!sq 
rosiu stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
fteL 434-9655 arba 737-1717. 

bės prenumeratorium, o už gra
žią auką tariame ačiū. 

X Waukegano LB apylinkės 
valdyba per V. Petrauską atsiun
tė 20 dol. auką už gerą "Drau
go" informaciją. Valdybai ir 

Marąuette! apylinkės nariams tariame labai 
šeima 
(Pr.). 

aciu. 
X Julius Kviecinskas, Toron

to, Ont., Kanada, prie prenume
ratos pridėjo ir 15 dol. auką sa
vo spaudos palaikymui. Labai 
ačiū. 

x Jonas Stonkus, Chicago, 
111., atsiuntė 10 dol. auką. Po 
7 dol.: Amelija Banėnas, Put-
narn, Conn., PranėOzalas, Wood-
haven, N. Y., Bronė Meižys, 
VVayne. N. J. Labai ačiū vi
siems. 

X Stasys Žymantas, Tinley 
Park, IH., prekybininkas, daž
nai mus paremia savo aukomis. 
Pratęsdamas "Draugo" prenu
meratą, atsiuntė 30 dol. auką jo 
stiprinimui. S. Žymantą skel-

X šiandien sueina 4 metai nuo 
a a. Marijos Jatulytės - Gird-
vainienės mirties, šią liūdną su
kaktį minint šv. Mišios už jos 
sielą bus atnašaujamos švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke, sekmadienį, 
kovo 28 d., 12:15 vai. popiet. 
Maloniai prašome gimines, drau
gus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Mariją Girdvainienę savo 
maldose. (pr.). 

X Ona Norvilienė ir Liuda 
Kybartienė visus skaniai pavai
šins atsilankiusius į Putnamo 
seselių rėmėjų vakarienę kovo 
28 d.. 4 vai. p. p. Jaunimo cen
tre. Bilietų bus galima įsikyti tą Į biame garbės prenumeratorium. 

mas lietuvių kalbą, galėsi patar
ti žmonėms, kad jie nenutau-
tėtų. Būdamas lietuviu, galėsi 
paaiškinti kitataučiams apie Lie
tuvą ir paprašyti jų, kad padėtų 
būti Lietuvai laisvai. Dabar, kol 
aš dar nesuaugus, aš galiu tik 
su tėveliais kalbėti lietuviš
kai. 

Ne vien lietuviškai kalbėti, 
bet rašyti ir skaityti reikia mo
kėti. Mokėdamas rašyti, gali 
siųsti straipsnius į laikraščius ir 
rašyti knygas. Knygas galėsi 
rašyti jau suaugęs. Ten galėsi 
prisiminti lietuvių skriaudas ir 
raginti žmones nepasiduoti ru
sams. Jei jie pagrobė Lietuvą, 
tas nereiškia, kad mes jau nebe
galime būti lietuviais. Mokėda
mas rašyti, galėsi rašyti laiškus, 

ir linkėjom 
Kalėdų!". 

Viktorija Ramonytė, 
Lemonto "Maironio" lit. 

mokyklos mokinė. 

GALVOSŪKIS NR. 122 

Dažnai girdite šio krašto vie
tovių pavadinimus, kurie baigia
si "— chester" pvz. Rochester, 
VVinchester ir t. t. Galite paaiš
kinti to priedo kilmę? Kas tei
singai paaiškins, gaus 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR. 123 

Kodėl vienuose 
šome vieną "š", 
išaus — iššaus, 
šauks, išlauš — 
taškai). 

žodžiuose ra-
kituose dvi: 
išaugs — iš-

iššliaus? (5 

GALVOSŪKIS NR. 124 
Paaiškinkite pridėtą piešinėlį, 

(o taškai). 

%^1 

karų. 

Koks kitas kraštas būtų galė
jęs tokiomis sąlygomis išlaikyti 
savo kalbą, raštą, papročius? 
Todėl mūsų tėveliai ir mokyto
jai mus auklėja lietuviais. Ta
čiau tas auklėjimas nėra vien 
tik mokytojų atsakomybė. Mes, 
jaunieji lietuviai, esame atsa
kingi. Yra toks posakis, kad 
galima arklį privesti prie van
dens, bet negalima priversti 
ge r t i . . . Tai tinka ir žmonėms. 
Lietuvių kalbą nėra lengva iš
mokti, bet verta. Nėra daug 
žmonių, kurie moka dvi kalbas, 
o ypač kai ta antroji kalba yra 
seniausia gyvoji kalba pasau
lyje. Amerika didžiuojasi savo 
universitetais Yale, Harvard, 
bet Lietuva turi Vilniaus univer-

GALVOSŪKIS NR. 125 
Parašykite trumpą rašinėlį pa

sižiūrėję į šiuos tris piešinėlius. 
(5 taškai) . 
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GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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GALVOSŪKIO NR. 
SPRENDIMAS 

103 

3iųsti telegramas į Lietuvą, pa- sitetą, kuris buvo įsteigtas 200 

(sk.). į dieną prie įėjimo. (pr.). o už gražią auką tariame ačiū. 

gelbėti žmonėms. Kaip pagel-
bėjom Simui Kudirkai, turime 
pagelbėti ir Vytautui Skuodžiui. 
Reikia stengtis pasiekti ko aukš
tesnį mokslą. Jei moki kalbėti, 
skaityti ir rašyti, pasidarai la
biau išsilavinęs ir gudresnis. Aš 
myliu tą gražią kalbą ir manau, 
kad visi lietuviai turėtų ją my
lėti. 

metų prieš Amerikos nepriklau
somybės paskelbimą! Visi lie
tuviai, jauni ir seni, turėtų ži
noti Lietuvos istoriją ir praeitį, 
turėtų didžiuotis šiuo garsiu ir 
narsiu kraštu. 

Arūnas Taimihitis, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

VHI k l mokinys. 

**£>« 

888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 

GALVOSŪKIO NR. 104 
ATSAKYMAS 

Skaičiais išreikštas sakinys: 
Ir pelėda savo vaikus giria. 

GALVOSŪKIO NR. 105 
ATSAKYMAS 

Ne tik Kalifornijoje, bet ir 
betkurioje kitoje vietoje saulės 
spindulių nuotolis yra skirtin
gas tarp pietų ir vakaro. Tą 
aiškiai parodo šis brėžinys. 

Sako, Pelenų dieną galima 
buvo valgyti tiktai tos mėsos, 
kuri dantyse liko. Tai Pakal
niškių ponas, sako, visą paršelį 
dantyse jsigandęs. •(Tverečius). 

Iš J . Balio tautosakos rinkinio 

S auk 


