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LKB Kronika Nr. 50 
Numerį skiriame geram Kris
taus kariui ir Lietuviškosios 
Helsinkio grupės nariui , 
paaukojusiam savo gyvenimą 

ir gyvybę už Bažnyčios ir 
Tėvynės ateitį, a.a. kun. Bro
niui Laurinavičiui. 

Apžvalga 
Maskva šiais metais „suti

ko" sugrąžinti į darbą be teis
mo daugiau negu 20 metų 
tremtyje laikomus vyskupus — 
Vilniaus arkivyskupijos vysk. 
Julijoną Steponavičių ir 
Kaišiadorių vysk. Vincentą 
Sladkevičių. Užsienio diplo
matai ne kartą patiki gera 
Maskvos valia, tačiau Lietu
voje, kur tikintieji kasdien 
susiduria su valstybinio ateiz
mo klasta bei veidmainyste, 
kiekvienas sovietinės valdžios 
„geros valios"' gestas kelia 
susirūpinimą. Šiuo atveju susi
rūpinimą kėlė ypatingos prie
žastys. 

Maskva pareikalavo kaip 
sąlygą tremtinių vyskupų įdar
binimui pakonsekruoti tris 
naujus, . sovietinės valdžios 
parinktus kandidatus. Ne 
bažnytinės vyriausybės, o 
sovietinės valdžios parinkti 
kandidatai ir buvo pristatyti 
Apaštalų Sostui . Beliko 
Apaštalų Sostą įtikinti, kad 
nauji kandidatai yra tinkami 
toms pareigoms, o šis tremti
nių vyskupų įdarbinimo ir 
naujų vyskupų paskyrimo 
projektas esąs pozityvus aktas 
ir Lietuvos Katalikų Bažny
čiai būsiąs naudingas. KGB 
talkininkai gerai atliko šią 
užduotį ir liepos mėn, po Liur-
do Eucharistinio Kongreso, 
pasidarė aišku, kad sovietinė 
valdžia savo tikslą jau beveik 
pasiekė — jos pasiūlyti kandi
datai į vyskupus Apaštalų Sos
to yra arba pačiu artimiausiu 
laiku tikriausiai bus nominuo
ti vyskupais. Ši žinia Lietuvos 
katalikams buvo bene pati 

skaudžiausia per visą pokario 
laikotarpį. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia pokario metais 
pergyveno v isus gal imus 
persekiojimus: buvo kalinami 
ir net šaudomi vyskupai, šim
tai kunigų ėjo Gulago keliais, 
sovietinė spauda pylė pamaz
gas ant kunigų ir Bažnyčios, 
administracinis sovietinės val
džios aparatas kaip replėmis 
laikė suveržęs bet kokią reli
ginę veiklą, tačiau Bažnyčia 
nežuvo ir pasirodė labai gyvy
binga. 

Pats skaudžiausias pokario 
laikotarpio Lietuvos kunigų ir 
tikinčiųjų išgyvenimas — tai 
Bažnyčios griovimas iš vidaus 
pačių ordinarų ir kunigų, talki-
nikaujančių KGB, rankomis. 
Šitai yra baisiau, negu kalėji
mai, pašalinimai iš pareigų ir 
kt. prievartinės priemonės. 

Niekada Lietuvos kunigai 
neužmirš, kaip Kurijos perduo
davo sovietinės valdžios nuro
dymus pašalinti vaikus nuo 
altoriaus ir iš procesijos, atsi
sakyti katekizacijos, nelan
kyt i tikinčiųjų. Panaš ia i 
niekada Lietuvos katalikai, 
kentėję už Bažnyčią ir Tėvynę, 
nesupras, kaip kunigas galėjo 
užsieniui kalbėti apie religijos 
laisvę arba tylėti apie persekio
jimus sovietinėje Lietuvoje, 
kaip kunigas, apsivilkęs suta
na, galėjo „ginti taiką" įvai
riuose taikos šalininkų foru
muose? Komunistinių kraštų 
tikintys piliečiai žino šios 
„taikos" vertę — tai yra klasta 
ir apgaulė ir kiekvieną, bent 
kuo palaikantį šį šlykštų melą, 
laiko išdaviku. 

(Bus daugiau) 

Europos Rinkos 
25 m. sukaktis 

Ekonominė bendrija pergyvena krizę 
Briusel is . — Prieš savaitę 

Europos ekonominė bendrija 
kukliai paminėjo savo 25-metį. 
Šiuo metu Rinkai priklauso 10 
valstybių su 271 mil. gyven
tojų. Laisvojo pasaulio pramo
nės gamyboje bendrijos šalys 
sudaro 36 nuoš. 

Europos Rinkos sukaktis 
įvyko ekonominės krizės metu. 
Praeityje kurti planai ne visi 
buvo įgyvendinti. Kada 1957 
m. kovo mėn. 25 d. Romoje 
buvo pasirašyta ekonominio 
integravimo sutartis, valsty
bių: Prancūzijos, Italijos, 
Vakarų Vokietijos, Liuk
semburgo, Olandijos ir Bel
gijos atstovams ateitis atrodė 
šviesesnė. 

Rinkos eilės per 25 metus 
išaugo. Po 12 metų nuo įsistei-
gimo buvo priimta Didžioji 
Britanija, su ja įsijungė Airija 
ir Danija. Planuotojai tikėjosi, 
kad, panaikinus muitus,suvie-
nijus darbo jėgą ir kapitalą, 
bus galima įsteigti vieningą 
valiutą ir politiškai vieningą 
Europą. Ilgainiui pradėjo ryš
kėti atskirų vyriausybių inte
resai, atsirado prieštaravimai. 
I^abai pakenkė energijos krizė, 
naftos ir jos produktų pabran
gimas, didėjanti infliacija ir 
valiutos negalavimai. Vietoj 
anksčiau buvusio darbo jėgos 
trūkumo, atsirado nedarbas, 
gamybos smukimas. 

Britanija vis kovoja prieš 

Rinkos ag ra r inę politiką, 
įrodinėdama, kad jos įnašas į 
bendrą biudžetą yra per dide
lis. Nors Graikija įstojo į Rin
ką tik pernai, jos vyriausybė 
jau kalba, jog reikėtų iš Rin
kos pas i t r auk t i . Neseniai 
Grenlandijos gyventojai, įsto
ję į Rinką kartu su Danijos 
karalyste, nubalsavo už pasi
traukimą iš Rinkos. Britanijos 
opozicijos partija — darbiečiai 
atvirai pasisako prieš Brita
nijos buvimą šioje organizaci
joje. Rinkos centras Briuselyje 
jau pradėjo ruošti dokumentą, 
kuris nustatytų pasitraukimo 
iš Bendrosios rinkos sąlygas, 
nes Rinkos kūrėjai tokių sąly
gų prieš 25 metus nebuvo 
numatę ir konstitucijoje apie 
pasitraukimą nieko nekal
bama. 

— Britanija leido keturiems 
A r g e n t i n o s a m b a s a d o s 
t a rnau to jams pasil ikti ir 
p r i ž i ū r ė t i p a s t a t ą . Visi 
diplomatai išvažiuoja ketvir
tadienį. Argent inos inte
resams atstovaus Brazilija. 

— Graikijos premjeras Ca-
ramanlis atvyko į Romą, kur 
t a r s i s su vyriausybe ir 
aplankys popiežių Joną Pau
lių II-ji-

— Karinis JAV transporto 
lėktuvas sudužo Kretos salos 
kalnuose, žuvo 11 amerikiečių, 
jūrų laivyno narių. 

Britanijos lėktuvnešis „Hermes" išplaukia iš Potsmoutho 
uosto j ilgą kelionę į Falklando salyną. Iš vis0 išplaukė 36 
britų karo laivai. 

Brežnevo vizitas 
Uzbekistane 

Piktoka gen. sekretoriaus kalba 

T R U M P A I 
iš V I S U R 

— Pirmadienio sniego aud
ra, praūžusi pro Chicagą, nuė
jo į rytus. Daugelyje valstijų 
sniegas sugadino beisbolo 
sezono atidarymą, sustabdė 
miestuose judėjimą. 

— Londono akcijų biržoje 
pakilo aukso kainos, nukrito 
britų svaras. 

— Buenos Aires prie vieno 
brito namo sprogo bomba. 
Daug britų gauna grasinan
čius laiškus. 

— Argentinos spauda rašo, 
kad Malvinų salose budi 10,-
000 argentiniečių karių. Bri
tams reikėtų mažiausiai 15,000 
kareivių išvaryti argenti-
niečius. 

— Valstybės sekretorius Hai-
gas tarėsi su Kinijos amba
sadorium, siūlė susitarti dėl 
JAV ginklų tiekimo Taivanui. 

— Lenkijos valdžios galva 
gen. Jaruzelskis baigė pasi
t a r i m us Čekoslovakijoje. 
Lenkija amžinai bus nesu
griaunama socializmo bend
rijos narė, pasakė jis. 

— Liuksemburge įvyko 
generalinis streikas, sustab
dęs transportą, paštą ir dar
bus įmonėse. 

— Bengalijoje suimti du so
vietų diplomatai, iš jų atimtos 
ištisos filmų juostos. 

BRITAI PASIRYŽĘ 
ATSIIMTI SALAS 
Naujas užsienio ministeris Pym 

Maskva. — Nors sovietų 
valdžios pareiškimas paneigė, 
kad Brežnevas serga, Mask
voje nepaliauja sklidę gandai, 
kad jis, iš tiesų, serga. Nebuvo 
jis labai stiprus nuo sausio 
mėnesio, tačiau kelionė į Uzbe
kistaną kovo 25 d. visiškai 
pakir to Brežnevo j ėgas . 
Brežnevas nuvažiavo su savo 
artimiausiu patarėju, gen. 
sekretoriaus padėjėju A. Alek
sandrovu, kelionėje dalyvavo 
centro komiteto skyriaus ve
dėjas L. Zamiatinas ir centro 
komiteto reikalų valdytojo 
pavaduotojas M. Mogilevecas. 

Taškente Brežnevas įteikė 
Uzbekistano komunistų vadui 
Rašidovui spalio revoliucijos 
ordiną. Iškilmėse dalyvavo ir 
kitų Azijos respublikų vadai: 
Kazachstano D. Kunajevas, 
Kirkizijos — T. Usubalijevas, 
Tadžikistano — D. Rasulovas, 
Turkmenistano — M. Gapuro-
vas . Tai, ką Brežnevas turėjo 
pasakyti uzbekams, tiko ir kitų 
Maskvos kolonijų vadeivoms. 

Iš Brežnevo kalbos: „...reikia 
išmokti panaudoti visus rezer
vus, o jie jūsų respublikoje 
nemaži. Negalima neatsi
žvelgti, kad praėjusiais metais 
kas ketvirta įmonė neįvykdė 
produkcijos realizavimo plano. 
J o s nepateikė produkcijos 
daugiau kaip už 400 milijonų 
rublių. Rimtas klausimas jums 
yra darbo našumo augimas. 
Pernai gauti tik 56 procentai 
pramonės produkcijos prieaug
lio. Keikia, draugai, darbo 
drausmę stiprinti. Ypač reikia 
rūpintis medvilnės žaliavos 
kokybe". 

Toliau Brežnevas palietė 
mėsos, pieno, kiaušinių gamy
bą. „Reikia matyti ir tai, drau
gai, kad šios šakos vysty
mas i s da r atsil ieka nuo 
sparčiai didėjančių gyventojų 
poreikių",- pasakė Brežnevas. 
„Tai, mano nuomone, būtina. 
Spręskite patys: iki šiol 
daugiau kaip trys šimtai 
respublikos tarybinių ūkių 

neturi karvių, o du šimtai 
septyni ūkiai iš viso nelaiko 
galvijų. Ta i jums nedaro gar
bės". 

Brežnevas klausė susirinku
sių sovietinės Azijos vadų: 
„Kaip vertinti tuos kolūkių ir 
tarybinių ūkių vadovus, kurie, 
turėdami žemę, drėkinamas 
naudmenas, nenori prisidėti 
prie labai reikalingos produk
cijos išteklių papildymo? Kodėl 
kai kurie partijos nariai nero
do pavyzdžio, kaip reikia dirb
ti, siekti geru darbo rezultatų? 
Kodėl atskiri kolektyvai, vado
vaujami komunistų, neįvykdo 
nustatytų užduočių ir priimtų 
socialistinių įsipareigojimų?" 

Susijaudinęs Brežnevas nu
statė, kad „organizaciniame ir 
idėjiniame auklė jamajame 
darbe trūksta konkretumo, 
dalykiškumo. Ir savikritikos 
tikriausiai trūksta". 

Uzbekis tano v y r i a u s i a s 
komunistų vadas Rašidovas 
pasakė: „Užtikriname jus, 
brangus Leonidai Iljičiau, kad 
Uzbekistano Komunistų parti
jos CK biuras kuo atidžiausiai 
išnagrinės jūsų kalbą, visais 
jos teiginiais ir išvadomis rem
sis savo prakt:nėję veikloje". 

Atlikęs savo nemalonią 
pareigą, išbaręs Uzbekistano 
partiečius, vyriausias varovas 
susirgo. Gandai sako, kad iš 
Vnukovo aerodromo Brežnevą 
teko vežti tiesiai į ligoninę. 

Reaganas ragina 
Brežneve atvykti 

W a s h i n g t o n a s . — 
Valstybės sekretorius Alex-
ander Haig įspėjo Kongreso 
narius, kad vienašališkas nusi-
g ink lav imas būtų labai 
pavoj ingas . Branduol in ių 
ginklų u ž š a l d y m a s būtų 
naudingas Sovietų Sąjungai. 
Haigas pabrėžė, kad reikia 
sulyginti branduolines jėgas ir 
parodyti Maskvai, kad jų 
bandymai pralenkti ginkluo-

Amerika netylės 

W a s h i n g t o n a s . — 
Prezidentas Reaganas pasakė 
kalbą statybos darbo unijų 
atstovų suvažiavime Hiltono 
viešbutyje. Prezidentas primi
nė susirinkusiems, kad prieš 
metus, jam baigus tai pačiai 
auditorijai pasakytą kalbą, išė
jus iš viešbučio, jis buvo 
peršautas. 

Prezidentas pareiškė, kad 
A m e r i k a n e t y l ė s , k a d a 
Afgan i s t ane a n t nekal tų 
žmonių bus mėtomos chemi
nės dujos, kada bus laužomos 
iškilmingai pasirašytos sutar
tys, kada sovietų helikopteriai 
mėtys tūkstančius žaislų, 
kuriuose paslėptos sprogs
tančios minos žalos, apakins 
afganų vaikus, kurie tas mine-
ies renka, manydami, kad tai 
žaislai. Mes smerksime tuos 
n u s i k a l t i m u s ir sieksime 
t a r p t a u t i n i o pasmerk imo, 
pasakė prezidentas. Niekad 
daug iau m e s nebijosime 
pasmerkti siaubingą totali
tarizmą, kuris pavergė ištisą 
Europos dalį, kuris atnešė 
genocidą Kambodijoje, atnešė 
Vietnamo „laivų žmones", 
nukėlė kruviną Afganistano 
invaziją ir visur sukėlė žmo
gaus laisvių varžymus bei 
ekonominę suirutę, pasakė 
darbininkų vadams prezi
dentas. 

tės srityje J A V nepasiseks. 
Prezidentas Reaganas pasa

kė korespondentams, kad jis 
birželio mėn. pasakys kalbą 
Jung t in ių Tautų ginklų 
kontrolės konferencijoje ir 
ragino sovietų prezidentą 
Brežnevą irgi atvažiuoti ir 
kalbėti Jungtinėse Tautose. Ta 
proga Reaganas galėtų su 
Brežnevu susitikti ir aptarti 
visus klausimus. 

Prezidentas pareiškė, kad jis 
nesigaili dėl savo žodžių 
praėjusią savaitę, kai jis skel
bė, kad sovietai yra pralenkę 
Ameriką branduolinių ginklų 
srityje. „Mes žinome tikrai, 
kad rusai tai žino, o ką rusai 
žino, turėtų žinoti ir amerikie
čiai", pasakė prezidentas. 

Puerto Rivero . — Argenti
nos paskirtas Falklando salų 
gubernatorius gen. Menendez 
paskelbė, kad kariuomenė 
sugavo paskutinius šešis britų 
jūrų pėstininkus, kurie slaps
tėsi salos kalnų olose. 

Argentina veža į salą 
sustiprinimus ir ruošiasi 
atremti britų puolimą. Vie
tiniai gyventojai raginami 
i šmokt i i s p a n ų kalbą. 
Gubernatorius paskelbė per 
vietinį radiją ispanų ir anglų 
kalbomis, kad visi bankai, 
prekybos įstaigos, mokyklos ir 
trys miesto užeigos bus užda
ry tos . Gyventojai , kurie 
priešinsis salų vyriausybei 
arba parodys „nepagarbą" 
Argentinos valstybės vėlia
vai, bus baudžiami iki 180 
dienų kalėjimo. Visi gyven
tojai, kurie vairuoja automobi
lius, turės važinėti dešine kelio 
puse, o ne kaire, kaip ligi šiol. 

Prezidentas Reaganas pasa
kė reporteriams, kad jis pasi
rengęs būti sąžiningu, bešališ
ku t a r p i n i n k u , i e škan t 
Argentinos-Britanijos susi
tarimo. Jis atsisakė prana
šauti, ką Amerika darys, jei 
britai jėga bandytų argen-
tiniečius pašalinti iš Falk
lando salų. 

Amerikos Valstybių Orga
nizacijos posėdyje Argentinos 
užsienio reikalų ministeris 
Costa Mendez pasakė, kad 
Argentina rengiasi prašyti 
kitų Pietų Amerikos valstybių 
pagalbos, remiantis 1947 metų 
Rio de Janeiro sutartimi. 

Britanijos premjerė, priėmu
si užsienio reikalų ministerio 
lordo Carringtono atsistaty
dinimą, paskyrė nauju minis-
teriu Francis Pym, 60 metų. 
buvusį gynybos ministerį. 
Britanijos konsulatai Argen
tinoje paragino visus britų 
piliečius išvažiuoti. Argen
tinos vyriausybė pažadėjo 
garantuoti britų saugumą. 
tačiau vyriausybės nuotaikos 
gali pasikeisti, jei prasidėtų 
karo veiksmai. 

Apie 40 britų karo laivų paju
dėjo Falklando salų kryptimi. 
Kai kurie laivai išplaukė iš 

— Keturiems vyrams pavyko 
pabėgti iš Rytų Vokietijos. Du 
išsikasė tunelį po gėdos siena, 
vienas 18 metų vaikinas per
plaukė VV'erra upę prie Kasse-
lio, ketvirtojo pabėgimo keliai 
neskelbiami. 

Portsmouth uosto, kiti — iš 
Gibraltaro. Karo laivyno 
specialistai pripažįsta, kad 
Britanijos laivynas galėtų 
nugalėti argentiniečių laivy
ną, tačiau Argentina turi 
žymią aviacijos persvarą. 
Buvęs JAV laivyno operacijų 
viršininkas admirolas Elmo 
Zumvvait pareiškė korespon
dentams, kad, būdami arčiau 
sausumos aerodromų, argen-
tiniečiai galėtų savo aviacija 
padaryti britams sunkių nuos
tolių. J o nuomone, britai turi 
šansą laimėti šį susikirtimą 55-
45 santykiu. Britų laivai 
moderniau ginkluoti, geriau 
vadovaujami. 

Britanijon grįžo buvęs Falk
lando salų gynėjų vadas ma
rinų majoras Mike Norman. 
Jis pareiškė spaudai, kad 
susikirtimas su puolančiais 
argentiniečiais buvo daug 
kietesnis, negu spauda prane
šė. Jo 80 vyrų buvo išdėstyti 
„strateginėse" vietose: prie 
išsikėlimui tinkamų paplū-
dymių, aerodrome, prie radijo 
stoties ir švyturio. Jo kareiviai 
iššovę 6,450 šovinių, 12 raketų 
ir 2 fosforines granatas. Nepa
tikrintomis žiniomis, žuvo 5 
argentiniečiai ir 17 sužeisti. 
Jūroje buvo susprogdintas šar
vuotas išsikėlimo sunkve 
žirnis, jame buvę kareiviai din
go vandenyje. 

Argentinos prezidentas gen. I,eo-
poldo Galtieri. įsakęs užimti Faik 
lando salas, tapo labai populiarus 
net tarp karinei valdžiai nepn 
tariančių argentiniečių. 

0k. Lietuvoj mirė 
kun. V. Jurcevičius 

Kovo 29 d. Lietuvoje mirė 
Bazilionų, Padubysio, Šiaulių 
ra jone , k l e b o n a s , k u n . 
Vytautas Jurcev ič ius . Buvo 
laidojamas ketvirtadienį, 
balandžio 1 dieną. Velionis 
kun. Vytautas Jurcevičius 
buvo gimęs 1924 metais, kuni
gu įšventintas 1947 metais. 
Mūsų žiniomis, tai jau šeštas 

šiemet Lietuvoje miręs kuni
gas. Kauno arkivyskupija 
velionio asmenyje šiemet 
netenka jau antro kunigo. 

Kuba pasirengusi 
derėtis su JAV 

• 

Havana. — Aukštas Kubos 
valdžios pareigūnas, kuris 
prašė neskelbti jo pavardės, 
pareiškė užsienio svečiams, 
kad Kuba pasirengusi derėtis 
su JAV dėl politinių skirtumų. 
Jis pabrėžė, kad Kuba pritaria 
Nikaragvos ir Salvadoro 
revoliucijonieriams, tačiau jau 
14 mėn. Kuba nesiunčia jokių 
ginklų. Salvadore tarp sukilė
lių yra komunistų, tačiau yra ir 
visai nekomunistinių grupių, 
kurios siekia reformų, siekia 
demokratinės sistemos. Jo 
nuomone, ir Sovietų Sąjunga 
nenori dėl Centro Amenkos 
toliau gadinti santykių su 
Amerika, nes sovietams 
naudingiau turėti „detante". 

KALENDORIUS 
Balandžio 7 d.: Albas, Uršė, 

Minvydas, Kiną. 
Balandžio 8 d.: Dionizas, Ju

lė, Girtautas. Matą. 
Saulė teka 5:26, leidžiasi 

6:21. 
ORAS 

Sauiėtii, temperatūra dieną 
36 1., naktį 20 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVĖ 
Redaguoja v.s. Irena Reg ienė , 2652 W . 65th St., Chicago, IL 60629 

Šv. Velykų proga sveikinu Lietuvių Skautų Sąjungos seses ir 
brolius, mūsų prietelius bei rėmėjus. Kristaus Prisikėlimo šven
tė tegaivina mūsų viltis ir tikėjimą šviesesne Lietuvos ateitimi. 
Testiprina mus dvasinių vertybių siekime ir skautiškų pareigų 
atlikime. 
Budžiu! 

v.s. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas 

Prasmingų ir nuotaikingų Velykų švenčių linkiu vi
sai didžiajai LSS šeimai. 

Budžiu! 
v.s. fil. D. Eidukienė 
LS Seserijos Vyr. Skautininke 

LS Brolijos vadovus, brolius, tėvelius ir rėmėjus šv. Velykų 
proga sveikina 

v.s. Vytautas Vidugiris 
LS Brolijos Vyr. Skautininkas 

Akademinio Skautų Sąjūdžio vardu šv. Velykų proga svei
kinu visus brolius ir seses. 

AD MELIOREM! 
s. fil. Raimundas Strikas 
ASS Pirmininkas 

Kristaus Prisikėlimas tesustiprina mūsų tikėjimą ir viltį Tė
vynės Lietuvos nepriklausomybės prisikėlimu. 

Nuotaikingo ir prasmingo Velykų švenčių išgyvenimo vi
soms sesėms, broliams, tėvams ir rėmėjams linkime: 

"SKAUTYBĖS KELIAS" 
Chicagos skautininkų,-kių Ramovė 
Chicagos skautininkių draugovė 
"Aušros Vartų" tuntas 
"Kernavės" tuntas 
"Nerijos" tuntas 
"Lituanicos" tuntas 

Tegul šv. Velykų prisikėlimo ir vilties varpai skam
ba mūsų širdyse dabar ir ateityje. Malonių švenčių! 

v.s. fil. Vytautas Mikūnas 
Vydūno Jaunimo Fondo v-bos pirm. 

LSS SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMO 
PRANEŠIMAS 

Suvažiavimo Prezidiumas, 
peržiūrėjęs ir patvirtinęs balsų 
skaičiavimo komisijos patiek
tus rinkimų duomenis ir pro
tokolus, remdamasis suvažia
vimo nuostatų paragrafais 43 
ir 46 skelbia išrinktųjų LSS 
vyriausios vadovybės narių 
sąrašą: 

B E N D R O J I S U E I G A 

L S S T a r y b o s n a r i a i 
v.s. Jelionienė Sofija 
v.s. Kerelienė Irena 
v.s. Kiliulis Česlovas 

v.s. fil. Miknaitis Sigitas 
v.s. Milukienė Lilė 
v.s. Žalys Bronius 

L S S T a r y b o s k a n d i d a t a i 
v.s. fil. Nenortas Kostas 
v.s. Mikutaitienė J a n i n a 
v.s. Vijeikis Vladas 

LSS G a r b ė s T e i s m o n a r i a i 
v.s. fil. Dainauskas Jonas 
v.s. fil. Korzonas Edmundas 
v.s. fil. P l a u š i n a i t i e n ė 

Halina 
LSS K o n t r o l ė s Komis i jo s 
n a r i a i 

s. Balzarienė Nijolė 
v.s. fil. Karaliūnas Aleksas 
j . v.s. fil. Juodelis Bronius 

LSS K o n t r o l ė s Komis i jo s 
k a n d i d a t a i 

v.s. Paronis Jonas 
j.s. Gausienė Daiva 
S E S E R I J O S S U E I G A 

LSS T a r y b o s n a r ė s 
s. fil. Pullinen Pajauta 
s. Surdėnienė Danutė 
v. s. Užubalienė Nijolė 
v.s. Vasiliauskienė Marija 

LSS T a r y b o s k a n d i d a t ė s 
j.ps. Namikienė Elena 
ps. Prasauskienė Birutė 
s. Smolinskienė Regina 

LS S e s e r i j o s V y r i a u s i a 
S k a u t i n i n k e i r P a v a d u o 
toja 

v.s. fil. Kidukienė Danutė 
ps. Gotceitienė Dalė 

LS Sese r i j o s Garbės Gynė
j a 

v . s . f i l . B a r n i š k a i t ė 
Magdalena 

B R O L I J O S SUEIGA 

LSS T a r y b o s nariai 

V.s. Bacevičius Vladas 
v.s. fil. Barkus Balys 
v.s. fil. Molis Petras 
v.s. Rupinskas Romas 

LSS T a r y b o s kandida ta i 
s. fil. Glodas Algis 
v.s. fil. Paužuolis Antanas 
ps. Belzinskas Remigijus 

LS B r o l i j o s V y r i a u s i a s 
S k a u t i n i n k a s ir P a v a d u o 
to jas 

v.s. fil. Vidugiris Vytautas 
v.s. fil. Matonis Kazys 

LS Brol i jos Garbės Gynė
j a s 

v.s. Nenortas Vaclovas 

AKADEMINIO SKAUTU 
S Ą J Ū D Ž I O SUEIGA 

LSS T a r y b o s nariai 
s. fil. Germanas Vytautas 
v.s. fil. Gimbutas Jurgis 
s. fil. Ječius Kęstutis 
s. fil. Laučienė Ilona 

ASS Vadi jos P i rmin inkas 
ir P a v a d u o t o j a s 

s. fil. Strikas Raimundas 
fil. Petreikytė Dalia 

ASS G a r b ė s Gynėja 

s. fil. Laisvėnaitė Irma 

R A J O N U VADAIS 
IŠRINKTI 

LSS Austra l i jos 
s. Pocius Albinas 

LSS E u r o p o s 
ps. Vaitkevičius Steponas 

LSS J A V Atlanto 
s. fil. Jakubauskas Romas 

LSS Seserijos vyriausių s k a u t i n i n k i ų pareigų perdav imo -
parėmimo sueigoie. dvi kadenc i ia s buvusi vyr . s k a u t i n i n k e 
v.s. Irena Kerelienė (deš.) perduoda vyr . skaut in inkės ž e n k l ą 

— a u k s i n ę virvele tas pare igas p e m n a n č i a i v . s . fil. D a n u t e i 
Eidukienei. . N u o t r j Tamulaičio 

K A Z I U K O M U G Ė H A R T F O R D E 

Kasmet rengiama Kaziuko 
mugė Hartfordo ir apylinkių 
l ietuviams tapo gausiau
siai ir sąžiningiausiai lanko
mu renginiu. Šiemet kovo 14 d. 
"Šatrijos" ir "Tėviškės" vieti-
ninkijų rengtą mugę aplankė 
daugiau 400 asmenų. Mugė 
pradėta trumpa iškilminga su
eiga. Jos metu Petras Nenor
tas davė vilkiuko įžodį, vyr. 
skautė — Kastutė Raškevi-
čienė ir Birutė Zabulienė pasi
puošė "Vėliavos", o Zina Dres-
liūtė ir Laima Šimanskytė — 
"Tėvynės dukters" žymeni
mis. Skautams vyčiams — Li
nui Banevičiui ir Jonui Jalins
kui įteikti "Tėvynės sūnaus" 
žymenys. Malonią staigmeną 
visiems suteikė v.s. Česlovas 
Kiliulis, atvykęs iš Bostono, 
užrišdamas s. Danguolei Bane
vičienei pilką gilwellistės kak-
laraštį. S. Danguolė sėkmin
gai baigė "Miško Ženklo" 
kursus. 

Viet in inkams — s. D. 
Banevičienei ir ps. Vyteniui 
Nenortui atsistuojant, nuošir
dus mūsų skautų bičiulis ir 
rėmėjas lietuvių parapijos kle
bonas kun. Juozas Matutis ati
darė mugę linkėdamas sėkmės 
rengėjams ir lankytojams. To 
užteko, kad salė virstų skruz
dėlynu. Jaunesnieji, su savim 
kartu tempdami senelius ar tė
vus (pas juos pinigai), veržėsi 
prie laimėjimų stalo bandyti 
laimę. Sesei Laimai Šimans-
kytei ir jos padėjėjoms teko 
vikriai padirbėti aptarnaujant 
kantrumu nepasižyminčius 
klientus. Per porą valandų lai
mėjimų stalai buvo lyg nu
šluoti. Juos tuoj pat užėmė se
sė M i l d a L i a u k i e n ė , 
išdėstydama gražiausius mar
gučius. Ir čia žiūrovų ir pirkėjų 
netrūko. Ir kaip gi truks, jeigu 
sesės Mildos nuostabūs pirštai 
paprastą kiaušinį per keletą 
minučių paverčia puikiausiu 
margučiu. Tą pastebėjo ir vie
tos dienraščio foto korespon
dentė. Rytojaus dieną per ket
virtį puslapio tilpo jos 
nuotrauka su trumpu mugės 
aprašymu. 

Salės kampinis stalas ir sie
na už jo išdabinta s. Aldonos 
Saimininkienės šiaudelių me
no paveikslais. Per daug jau vi
siems žinoma tiek pati me
nininkė, tiek ir jos paveikslai, 
kad reikėtų ką nors apie tai ra
šyti, bet negali pro juos praeiti 
nepažvelgęs į piemenėlius, 
mergaitę tiesiančią rankas į 
saulę, į pasvirusius kryžius 
kaimo kapinaitėse... S. Aldo-

I.SS JAV Ramiojo Vandenyno 
v s. fil. Naujokaitis Mykolas 

LSS J A V Vidurio 
v.s. Jokūbaitis Vytautas P. 

LSS K a n a d o s 
v.s. Senkevičius Česlovas 

nos paveikslai jau puošia dau
gelio namus, o šiandien jos pa
dovanotu mugei paveikslu 
praturtėjo dar vienas laimė
tojas. 

G r e t i m a i v i e š n i o s i š 
Washingtono, s. Reginos Pet-
rutienės medyje deginimo bū
du atlikti meniški darbai. Čia 
yra visko: įvairiaus dydžio ir 
formos dėžutės, miniatiūrinės 
kraičio skrynios, žvakidės, 
druskinės, lėkštės, dekoratyvi
niai puodukai. Paveiksluose 
stilizuotos tulpės, lelijos, mūsų 
taip branginamos tautinių raš-

kepta duona. Metai iš metų 
darbščios šeimininkės pašven
čia daug laiko, įdeda daug dar
bo, kad visus patenkintų, vi
siems įtiktų. Šiais metais jų 
pagamintais pietumis gar
džiavosi daugiau 300 svečių. 
Už visa tai turime būti dėkingi 
Rūtai Liaukienei, Rasai Kapec-
kienei, Zitai Dresliuvienei, Da
liai Dzikienei. Ilgas valandas 
virtuvėje praleido ir vyr. skau
tės: Birutė Nenortienė, Irena 
Jalinskienė, Birutė Zabulienė, 
Kastutė Raškevičienė ir skau
tininkės Danguolė Banevičie
ne, Lionė Simonaitienė, Birutė 
Bernotienė. Negalima pamirš
ti ir vyriška jėga prisidėjusių 
brolių: Mykolas Banevičius, 
Vytenis Nenortas, Vytautas 
RaškeviČius, Algirdas Jalins
kas, Juozas Beniūnas, Jonas 
Šimanskis, Jonas Zdanys. Sa
vo talka prie mugės gražiai pri
sidėjo Alfonsas Dzikas, Stepo
nas Zabulis, Algis Simonaitis 
ir visas "R. Kalantos" sk. vy
čių būrelis. 

Danutė Grajauskienė išsi
dėsčiusi plokšteles, lietuviškas 
knygas, lietuviškus sveikini
mų atvirukus, lipinukus, sa
ges. Pirkėjų ir čia netrūksta. 

Toliau skautų ir vilkiukų sta
lai. Sienoje iškabintos gairelės, 
gautos stovyklose už pavyz
dingą stovyklavimą ir sporto 
šventėse už pasiektus laimėji
mus. Ant stalų odos ir medžio 
dirbiniai. Laimėtojų laukia ir 
v.s. Vaclovo Nenorto dovano
tas veidrodis jo paties 
pagamin tuose nuostabių 
kriauklių rėmuose. 

Štai ir paskutinis stalas — 
akademikai. Čia visų dėmesio 
centre elektrinė krosnelė ir jie 
patys. Joje šildomi varškėčiai, 
kalakutienos dešrelės, kepami 
blynai. Jų šypsenos ir jaunys
tės jėga nejučiomis suburia 
apie juos skautus vyčius, vyr. 
skautes ir neskautaujantį jau
nimą. Stalui sumaniai vado
vavo akademikai — Zina Dre-
sliūtė ir Linas Banevičius. 
Dažniausiai matomas svečias, 

tų juostos, koplytstulpiai. Vis- LSBsk.vyčiųskyriausved.ps. 
kas kruopščiai, meniškai atlik
ta, tik visko per mažai, kad 
daugelis norinčiųjų ką nors įsi
gyti turi pasitenkinti meni
ninkės adresu ir pažadais. Se
sė Regina Hartforde pirmą 
kartą, bet tikime, kad ne pa
skutinį! 

Seka kitos Reginos stalas. 
Tai Regina Žiūrienė su Šilko 
gėlėmis. Čia , tartum gyvos, 
šypsosi rugiagėlės, ramunės. 
Tik imk ir burk: "Myli, nemyli, 
myli...". 

Skaučių stalas lūžta nuo tur
to. Ko čia nėra! Pradedant cuk
riniais avinėliais, širdelėmis, 
tautiniais drabužiais apreng
tomis lėlėmis, juostomis, bai
giant — puodams kilnoti pirš-
t i n ė m i s ir m e d ž i a g a 
aptrauktais rūbams pakabik-
liais. Daug laisvalaikio valan
dų prie darbelių praleista, 
daug kantrybės sesių ir vado
vių parodyta, džiaugtasi, o 
nepasisekimai ir ašarėlėmis 
aplaistyti. Už prekystalio bu
dinti sesė K. Raškevičienė mie
lai atsakinėja į klausimus. 

Už pasisukimo — vaisvan
deniai ir ps. Vytauto Raške-
vičiaus gaminta gira. Iš juo
dos duonos plutelių, pagal jo 
tėvų receptą, brolis Vytautas 
padarė tikrai lietuviško skonio 
girą. Skanią, gaivinančią. 

Štai ir kavinė. Kava, kalnai 
pyragų, cukrum, kremu ar uo
gom padabinti pyragaičiai, 
tortai, ausytės traukte traukė 
smaguriautojus. Aišku, prie di
delio kavinės pasisekimo daug 
prisidėjo ir šaunios kavinės pa
tarnautojos: Rasa Kapeckienė 
ir skautininkės Gražina Alek
sandravičienė ir Bronė Zda
nienė. 

Daugiau kaip pusę mugės 
apėjus, dera ir papietauti. Čia, 
nežiūrint kas bebūtum, tenka 
stoti į eilutę. Bet ir čia gy
venama mugės nuotaika: ap
tariami apžiūrėti prekystaliai, 
gėrimasi jaunimo tvarkin
gumu ir mandagumu; nė ne
pajunti kaip jau stovi prieš vie-
n ą i š b e s i š y p s a n č i ų 
šeimininkių. Pietūs puikiausi: 
šviežios pačių Šeimininkių 
gamintos dešros, troškinti ko
pūstai, kugelis, juoda, lietuvio 
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KADENCIJAI 
PASIBAIGUS 

Baigdamas antrą kadenciją 
JAV Vidurio rajono vado pa
reigose, v.s. Zigmas Jaunius su 
dėkingumu prisimena nuošir
džiai bendradarbiavusius rajo
no vadeivas, vadeivę, Vidurio 
rajono tuntininkus ir tun-
tininkes, sesę Dalę Gotceitie-
nę, brolius: Vytautą Balzarą, 
Jeronimą Gaižutį, Liudą 
Ramanauską ir visus jam šia
me šešerių metų laikotarpyje 
įvairiuose darbuose talkinu

sius. Linki sėkmės naujajam 
Vidurio rajono vadui Vytautui 
Jokūbaičiui ir jo sudarytai ra
jono vadijai. 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4 6 0 0 W. 103 S t . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

fil. Eduardas Meilus, Jr. Buvo 
ir daugiau svečių iš Worces-
terio, Waterburio, New Britai-
no. 

Šių metų Kaziuko mugė pasi
sekė visais atžvilgiais. 

J. B. 

V S PAREIGAS 
PERDUODANT 

Perdavusi Lietuvių Skaučių 
Seserijos ' vyriausios skau
tininkės pareigas ir užskleis-
dama šešerių metų skautiškos 
lietuviškos veiklos lapą, jau
čiuosi skolinga daugeliui bran
gių asmenų, kurie man toje 
veikloje talkino ir padėjo atlik
ti ne vieną darbą. 

Nuoširdžiai dėkoju savo 
pavaduotojai v.s. Janinai 
Mikutaitienei, kurios seseriš
kumas, pagalba ir patarimas 
palengvino man įvykdyti daug 
užsimojimų. 

Seseriškai spaudžiu kairę 
visoms LSS Vadijos narėms, 
pareigingai man talkinusioms 
per visą kadenciją. Dėkoju 
vadijai ir už dovaną — vertin
gą dailininkės Inos Nenortie-
nės emalio kūrinį "žydinčios 
rūtos", kuris man visuomet pri
mins brangius ir ypatingus 
skautavimo metus vadovau
jant Seserijai. Didžiai vertinu 
Chicagos seseriškų tuntų do
vaną man pareigas perduo
dant. Skautiškas ačiū sesei 
Alvydei Eitutytei, vargonavu
siai per šv. Mišias koplyčioje. 

Budžiu! 

v.s. Irena Kerelienė 

ASS REKOLEKCIJOS 

Akademinio Skautų Sąjū
džio rekolekcijos Chicagoje 
įvyks balandžio 8 - 10 d. šia 
tvarka: ketvirtadienį, bal. 8 d. 
ir penkt., bal. 9 d., 7:30 vai. 
vak. konferencijos Jaunimo 
centro kavinėje. Šešt., bal. 10 
d., 7 vai. vak. šv. Mišios Jaun. 
Centro kavinėje. Rekolekcijas 
praves kun. s. Jonas Kubilius, 
S.J. Visi akademikai su šeimo
mis kviečiami rekolekcijose 
dalyvauti. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 it 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; Seštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12—4 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6 

Tel. o f i so ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
320C VV. 81 st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page »06058 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ' GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos 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 

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 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-2772 
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 



Jūs balsuokit — 

MES ŠAUDYSIM 
Praėję Salvadoro konstituci

nio parlamento rinkimai už
kirto smūgį porai stropiai kul
tivuojamų mitų, bebaigusių 
užgožti teisingesnį to nelaimin
go krašto padėties supratimą. 

Pirmasis — "revoliucijos" 
populiarumo mitas. Vakarie
čių žinių perdavimo įstaigos (y-
pač amerikiečių televizija) in
formacijos a t r inkimu bei 
komentavimu sudarė įspūdį, 
jog Salvadore vyksta "išsilais
vinimo" kova tarp didžiulę 
daugumą sudarančių revoliu
cinių masių ir didžturčių sau
jelės, a n t liaudies galvų siun
d a n č i o s k a r i u o m e n ę ir 
galvažudiškus saugumo bei 
milicijos organus. 

Antrasis — priešrevoliu
cinių jėgų "reakcingumo" mi
tas. Padėtis vaizduota taip, lyg 
dešinieji sudarytų vieną toly
džią "reakcijos" šutvę, lyg val
džiusieji krikščionys demokra
tai tebūtų buvę tik bejėgė 
fašistinės kariaunos iškaba. 

Trečiasis — radikalių refor
mų patrauklumo mitas. Gal 
stipriausiu unisonu buvo per
šama mintis, jog kairiųjų jėgų 
sėkmė glūdi jų pažade vykdyti 
griežtą žemės reformą, už ku
rią guldytų galvą visa Sal
vadoro liaudis. 

Užpereitos savaitės rinki
mai visus šiuos mitus išsprog
dino. Nepaisydami nei kairių
jų skelbiamo boikoto, nei 
boikotą pabrėžiančių kulkų, 
savo nuomonę balsais pa
reikšti išdrįso net 1.3 milijono 
salvadoriečių (iš 4.7 mil. gy
ventojų visumos). Tai maž
daug ta pati proporcija, kuria 
balsuojama ir JAV kongreso 
rinkimuose. Be to, palyginus šį 
rinkėjų skaičių su marksis
tinių partizanų skaičiumi (50,-
000), aiškiausiai matyti, ku
rioje pusėje yra liaudies jėga. 

Antra, rinkimai atskleidė 
vakariečių informacijos mani
puliatoriams "naujieną", kad 
Salvadore esama ir dar deši
nesnių partijų už krikščionių 
demokratų ir kad tos dešines
nės partijos sugebėjo surinkti 
net 50 proc. visų balsų! O mes 
buvome šventai įsitikinę, kad 
dešinesni už Duarte tegalėjo 
būti nebent tik tos keturiolika 
jo nusavintų žemvaldžių šei
mų su jų pasamdytais žudi
kais imtinai... 

Itin ironišku kampu pasi
suko žemės reformos klau
simas. Per visus "progresyvis-
tų" kanalus buvo mums 
dūduojama, kad krikščionys 
demokratai žemės reformą 
vykdo per lėtai, per atsargiai, 
tik dėl akių, kad vargingieji 
valstiečiai trokšta visiško 
stambesniųjų dvarų nusavini
mo ir, Ed Asnerio žodžiais, 
"tikros reformos ir tikros de
mokratijos" — t.y., kolchozų 
sistemos ir proletariato dikta
tūros. O dabar pasirodo, kad tų 
vargingųjų valstiečių visai ki
ta vaga galvota: užuot nedvi
prasmiškai parėmę kad ir lėtai 
žemės reformą vykdančiąja 
partiją, jie daugiau balsų ati
davė tiems, kurie priešrinkimi
nėje kampanijoje atvirai skel
bė, jog žemės reformos iš viso 
nereikia! 

Žinoma, būtų negerai, jei 
naujojoj Salvadoro koalicinėj 
vyriausybėj krikščionys demo
kratai nedalyvautų. J ie vis dėl
to kaip atskira partija gavo 
daugiausia balsų, ir iš tikrųjų 
jie yra naujo Salvadoro demo
kratijos vežimo motoras. Be to, 
jų nuosaikumas ir krikščiony
bės socialine doktrina pagrįs
ta politika krašto ateičiai, 
savaime aišku, būtų žymiai 
naudingesnė ir palaiminges-
nė, negu Arenos ir kitų deši-
niausiųjų partijų fašistinis 
kraštutinumas. Tačiau svarbu 
pabrėžti, kad prie nuosaikiųjų 
jėgų reliatyvaus pralaimėjimo 
labiausiai privedė ne kas ki
tas , o marksistinis elementas. 
Boikotuodami rinkimus ir rin
kėjus terorizuodami, marksis
tai Salvadoro dešiniuosius 
išugdė į stambią jėgą. 

Didelė atsakomybės dalis 

krenta ir Vokietijos, Prancūzi
jos, Austrijos, Meksikos ir kitų 
valstybių socialdemokratams, 
turėjusiems į Salvadoro demo
kratinę kairę nemažos įtakos. 
Užuot raginę socialdemokratų 
vadą Guillermo Ungo, buvusį 
prez. Duartes kolegą ir likimo 
dalininką, jungtis į koaliciją su 
krikščionimis demokratais ir 
tuo sutvirtinti demokratijos 
frontą, jie pritarė Salvadoro so
cialdemokratų sąjungai su 
marksistiniais revoliucionie
riais ir nesipriešino pastarųjų 
vykdytam rinkimų sabotavi-
mui ir boikotąvimui. Jei Socia
listų internacionalas būtų ra
ginęs Salvadoro demokratinės 
kairės partijas ieškoti bendros 
kalbos su krikščionimis demo
kratais ir rinkimuose dalyvau
ti, nuosaikiosios jėgos būtų tik
riausiai gavusios aiškią balsų 
persvarą ir Salvadoro ateitis 
būtų galėjusi būti atiduota į 
rankas tiems, kuriems demo
kratija ir reforma nėra tik tuš
ti žodžiai. 

Jau dabar bandoma krikš
čionis demokratus viduje sup
judyti, gundant juos vieta vy
riausybėje, jei tik jie atsisakytų 
Duartes, nes tas esąs "ko
munistas" (kažkur jau girdė
tas epitetas teisingos žemės 
reformos vykdytojams "pa
gerbti"...). Panašiai ir JAV-ių 
birčininkai ar jiems artimi 
(kaip sen. Jesse A. Helms) jau 
seniai šaukia, kad krikščionys 
demokratai tesą persirengę 
"socialistai". (Jei šiame kal
tinime bent kiek tiesos, tuo 
daugiau pagrindo nuošir
diems socialistams šlietis prie 
jų, o ne prie teroristų!) 

BAZNYCIAIR MIRTIS 
Nauja kryptis ir jos sekėjai 

RŪTA KLEVĄ VIDZIŪNIENĖ 

„FAŠIZMO AUKA" 

Tuo tarpu marksistai, nesu
gebėję sustabdyti liaudies va
lios išreiškimo, paskelbė, kad 
jie ir toliau kovos smurtu. Kito 
kelio jiems iš tiesų nelieka. Šia 
prasme rinkimai nieko neiš
sprendė: karas tęsis toliau, tik 
dabar jau bus aišku, kad tai ne 
tiek civilinis, kiek iš užsienio 
inspiruojamas bei kurstomas 
karas. Komunistams tesuduo-
tas propagandinis smūgis, o 
šautuvus į šalį padėti dėl to jie 
neketina. 

Iš Salvadoro patirties gali
ma išvesti paralelę ir į mūsų 
kiemą. Štai, gegužės 8-9 ir 15-
16 d. vyks rinkimai į JAV LB 
tarybą. Kad juose nedalyvaus 
asmenys, kurie nuo lietuviškų 
reikalų atitolę ar kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
nesimpatizuoja LB idėjai, ne
stebėtina. Bet kad rinkimus 
boikotuoja asmenys, kurie 
sakosi esą tikri bendruomeni-
ninkai, tik nepatenkinti da
bartinės jos vadovybės krypti
mi, n e s u p r a n t a m a . J u k 
rinkimai yra geriausias būdas 
nepatinkamai valdžiai atsikra
tyti. O dalyvauti tuose rinki
muose galima dvejopai: ir sta
tant kandidatus, ir balsuojant. 
Deja, kai kurie labiausiai nepa
tenkintieji jau kuris metas šia 
privilegija nesinaudoja, o vie
toj to savinasi Bendruomenės 
vardą tokioms nežinia kieno 
įsteigtoms diversinėms or
ganizacijoms, kurios jokių rin
kimų nepripažįsta. 

Nepaisant boikotų ir diver
sijų, paskutiniuose LB tarybos 
rinkimuose balsavo 8.000 su 
viršum asmenų. Tai didesnis 
balsuotojų skaičius negu visų 
kitų rinkimus praktikuojančių 
lietuviškų organizacijų kartu 
sudėjus. Šiais metais tikimasi 
nemažesnio entuziazmo. 

Bendruomeninių rinkimų 
boikotavimas teliudija du daly
kus: norą pakenkti ir baimę 
pralaimėti. Lygiai dėl tų pačių 
motyvų Salvadoro rinkimus 
boikotavo komunistai ir pa
starųjų suvilioti kairieji. Bai
siausiai trokšdami valdžios, jie 
vis dėlto suprato, jog nėra tų, 
kurie trokštų būti jų val
domais. Tada belieka viena 
išeitis: į balsuojančiuosius šau
dyti. Arba, mūsų atveju, ant jų 
galvų mėtyti dumblą. Bet — ar 
tai ne tautinių musmirių ke-
l i a s ? M. Dr. 

Religinių vadų išėjimas į 
politinę areną nėra naujiena. 
Jau mūsų laikais savo nuomo
nėmis reiškėsi anglų Westmin-
sterio arkivyskupai, Pietų ir 
Centro Amerikoje dabar vis di
dėja kunigų veikla tų kraštų 
revoliuciniuose judėjimuose, 
kad net pats popiežius buvo 
priverstas susišaukti jėzuitus 
ir iškelti šią problemą. Čia pat 
vietoje jau keliamas draudi
mas kunigams dalyvauti poli
tiniame poste. Taip pat pasku
t i n i u l a i k u m ū s ų a k y s 
neramiai seka įvairių religijų 
vadus, kai jie vienas po kito 
pradeda rikiuotis į politines 
platformas ir kalbėti visų savo 
tikinčiųjų vardu. Tokį rūpestį 
mums kėlė ypač Council of 
Churches, kurio krypimas į 
kairę yra jau pakankamai ryš
kus ir iš kurio eilių išstojo jau 
keli pasipiktinę atstovai. 

Tačiau dabartis verčia mus 
susirūpinti ir katalikų Bažny
čia, taip gausiai atstovaujama 
mūsų tautoje. Keli konfliktai, 
neseniai iškilę Amerikos kata
likų hierarchijos eilėse, yra 
verti viešai panagrinėti, pa
žiūrint į tai visai atviru žvilgs
niu, juo labiau, kad mūsų tau
toje katalikybė ir tautiškumas 
yra taip tampriai susirišę. 

Keletas didžiųjų Amerikos 
vyskupų irgi prisidėjo prie ma
dingo maršo už taiką, paskelb
dami, kad kariškas pralai
mėjimas prieš pajėgesnius 
sovietus yra morališkai tei
singesnis pasirinkimas, negu 
panaudojimas branduolinių 
ginklų apsigynimui.Ir šis pa
reiškimas skubiai buvo pagir
tas daugelio Bažnyčios di
d ž i ū n ų , v a d i n a n t t a i 
„nelauktai ištiesta alyvos ša
kele" ir kitais labai jau liaup
sinančiais epitetais. Tačiau di
džiausiu šios naujos krypties 
šaukliu tapo Philadelphijos 
kardinolas Krol, liudijęs Sena
te per SALT II apklausinėji
mus 1979 metais (Commen-
tary nr 3, 1982). Sekant toliau 
šią liniją, šį rudenį laukiama 
oficialaus vyskupų pasisaky
mo apie karą ir nusiginklavi
mą, todėl pravartu susipažinti 
su pagrindinėmis šios naujos 
galvosenos mintimis, kurios 
jau plačiai skleidžiamos pa
saulio spaudoje ir randa entu
ziastišką pritarimą "taikos 
mylėtojų" tarpe. 

Čekoslovakijos užėmimo atve
ju, kai vyskupų suvažiavimas 
pasisakė prieš branduolinių 
ginklų plėtimąsi pasaulyje. Ci
tuoju: "nežiūrint provokacijų 
Rytų Europoje ir kitur arba net 
daugiausia dėl to" (!). Sekantis 
žingsnis buvo jau pakeista pa
žiūra į teisę apsiginti nuo prie
šų, vėl labai pagirtas daugelio 
aktyvistų jėzuitų. (Kun. Fran
cis X. Winters, profesorius 
Georgetowne) ir kitų. 

Pradžioje laikę karą nors 
bloga, bet neišvengiama prie
mone apginti savo laisvę, pasi
ruošimą užpuolimui skaitę tei
giamu dalyku, dabar, paėmus 
"naują kryptį", atrandame jau 
tokias filosofijas karo klau
simais, kad "mūsų saugumas 
nesutinka su branduolinių 
ginklų naudojimu, jis greičiau 
sutinka su militariniu pralai
mėjimu... Saugumas gali pri
klausyti nuo vienpusio nusi
ginklavimo... Saugumas net 
gali diktuoti pasidavimą prie
šui", (kard. Krol.). 

Kai kurie vyskupai nuėjo net 
ta ip toli, kad siūlė piliečiams 
temokėti valdžiai tik pusę pri
klausančių mokesčių, nes kita 
pusė visvien bus panaudota 
gynybos apsiginklavimui. Bu
vo reikalaujama iš prezidento 
viešai paskelbti pasižadėjimą, 
kad ir turimieji branduoliniai 
ginklai jokiu atveju nebus nau
doj ami. Gerasis kardinolas 
Krol pareiškė pasauliui, kad 
"istorija visvien žygiuos pir
myn ir politinės sistemos neiš
vengiamai keisis. Kol yra gy

vybė, tol yra viltis, kad Dievo 
malonė padės kenčiantiems ir 
pavergtiems pakelti priespau
dą". 

Būtų neteisinga tvirtinti, 
kad visa katalikų vyriausybė 
staiga persimetė į šią "naują 
kryptį". 

Iš tikrųjų prieš šią mintį išė
jo keletas didelių vyskupų, 
kaip New Yorko kardinolas 
Cooke ir keli žinomi jėzuitai 
mokslininkai, tvirtindami, kad 
Bažnyčia niekuomet nebuvo už 
vienašališką nusiginklavimą, 
niekuomet nemokė pasiduoti 
agresoriui nepakėlus ginklo. 
Juk tuo tikslu duodame gink
lus ir policijai. Bet ta i nereiš
kia, kad šita "naujoji krypt is" 
neturi pasėkų ir pasekėjų. Tau
tos saugumas juk nereiškia ap
saugos vien tik nuo mirties, bet 
ir žmogaus, kaip tokio, vertę ir 
teisę į laisvę. Taika ir apati ja 
nėra sinonimai. Kardinolas 
Krol vėl cituoja, kad "Antrojo 
pasaulinio karo pasėkoje t am 
tikrų tada okupuotų kraštų is
torija mums rodo, kad yra dau
giau būdų pasipriešinti, kaip 
branduoliniai ginklai". Bet j is 
visai nemini mūsų par t izanų 
kapų, kuriais nusėta visa rytų 
Europa. 

Kad laisvi žmonės negali su
tikti su tokiu galvojimu, turėtų 
būti visiems aišku. N ė vienas 
žmogus negali džiaugtis ato
minio karo galimybe, bet atsisa« 
kyti ginti savo kraštą irgi ne
gali būti moraliai pateisinama. 
Tie patys vyskupai šiandien 
yra laisvi tik todėl, kad kadai-

Yra Šioje šaly toks rašytojas 
ir „kultūros politikas" vardu 
Norman Mailer. Ta i burbu
liuojančio ir „plačiamosčio" 
salioninio radikalizmo vaidi
la, „mažutėlių papiktinimui" 
besivadovaująs dėsniu: kad ir 
nežmoniškai, bile kitoniškai. 

Neseniai Maileris ir vėl ant 
kojų sukėlė New Yorko litera
tūrinį pasaulį ryšium su sensa
cingąja Jack Abbott byla. Jack 
A b b o t t — į u s i k a l t ė l i s 
(galvažudys ir plėšikas), ilgą 
savo gyvenimo dalį praleidęs 
kalėjimuose, tačiau vyras ne 
be didelių literatūrinių suge
bėjimų. Šį talentą Maileris ir 
atrado, jį protegavo ir padėjo 
jam išleisti autobiografinę 
knygą „In the Belly of the 
Beast" (Žvėries viduriuose), 
kuri tuoj pa t susilaukė pirma
eilių kritikų entuziastingo įver
tinimo ir bematant tapo bestse-

se kariai už juos mirė. Vysku
pai kalba, kad karas yra ne
moralus ir nepateisinamas, 
kad visi apsiginklavimui su
kaupti ginklai turėtų būti su
naikinti. Bet kaip ir visi kai
rieji, jie nekalba apie tai, kaip 
būtų galima priversti sovietus 
atitraukti savo branduolines 
atsargas. 

Religijos laisvė, kaip ir kitos 
demokratinės laisvės, yra įma
noma tik t am tikrose politinė 
se sistemose. Laisvė ir lygybė 
visiems, kaip sako amerikie
čių konstitucija, negali klestė
ti pavergtame krašte. Iš savo 
Bažnyčios mes laukiame visai 
kitokios filosofijos. 

Kokia graži bebūtų taikos 
idėja, jėga užimto krašto ir 
ginklu palaikomos "taikos" 
samprata mums nepriimtina 
nei iš moralinio, nei iš patrioti
nio taško. Kas mus daugiau
sia gąsdina, tai pareiškimai, 
kad Bažnyčia yra paėmusi 
naują kryptį savo pažiūrose į 
karą. Šios pažiūros pradėjo ro
dyti savo veidą jau seniai, 

leriu. Šitaip žinovus sužavėjęs 
savo šedevru, Abbottas, Maile-
rio sumobilizuotiems literatų 
sluoksniams spaudžiant, buvo 
sąlyginai paleistas iš kalėjimo 
Atrodė, kad neeilinis talentas 
bus išpirkęs kriminalinius 
savo polinkius. 

Tačiau, deja, čia ir įvyko 
tragedija. Paleistas iš kalė
jimo, Jack Abbottas be provo
kacijos, staigiame pykčio 
priepuoly dėl menkniekio 
peiliu nudūrė restorano pada
vėją — studentą (ir kaip sykis 
irgi plunksnos mėgėją, tik gal 
ne tokį talentingą). Po šios 
žmogžudystės Abbottas ilgai 
slapstėsi, tačiau už kelių mėne
sių buvo policijos sugautas ir 
netrukus nuteistas kalėjimu iki 
gyvos galvos. Taigi, meilė 
žodžio mūzai (ir niekas negin
čija, kad jąja Abbottas gausiai 
a p d o v a n o t a s ) , ž m o g a u s 
neišgelbėjo nuo blogio prado jo 
sieloje v iešpatys tės , n u o 
moralinio ir buitinio savęs 
susinaikinimo. 

O ką į visa tai Norman Mai
leris? Jis tegalėjo vėpčioti, kad 
„tai kaina, kurią reikia už 
talentą užmokėti". O toji kaina 
— ne (kaip manytume) Abbot-
to nubaudimas, o jo laisvėje 
įvykdyta beprasmė žmogžu
dystė. Mat, Mailerio nuomone, 
už tai Abbotto nereikėję bausti, 
nes jis iš to savo nusikaltimo 
nepelnė sau jokios naudos. 

Per lengva sakyti, kad šį 
žmogų reikia įkišti į kalėjimą, 
užrakinti grotus ir pamesti 
raktą. Jack Abbottas nieko iš 
to negavo. Vieninteli žmonės, 
kuriems visas šis tragiškas 
reikalas atnešė gero, tai tie, 
kurie jau visą laiką rėkia, kad 
reikia daugiau įstatymų ir 
tvarkos, o juk įstatymas ir 
tvarka tereiškia vieną dalyką: 
Amerikos priartinimą prie 
fašistinės valstybės". 

Tuo Maileris ir stidengė savo 
bei į jį panašių „progresyviųjų" 
kultūrininkų" tūzą: santvar
ka, kurioje nusikaltėliai (nepai
sant kokie talentingi jie be
būtų) už savo nusikaltimus 
baudžiami kalėjimu — tai jau 
fašizmas! Nereikia nė sakyti, 
kad su tokiomis pažiūromis 
Maileris ilgai neištvertų Sovie-
tijoje: ten tokius „laisvos min
ties" reiškėjus pirmuosius suki
ša į b e p r o t n a m i u s . O 
kultūrbolševikiniame New 
Yorke (žinoma, ne visas New 
Yorkas „kultūrbolševikinis", 
bet tam tikras jo sluoksnis — 
taip), šitokios tezės apie „fašiz
mą" visada šviežios, visada 
pageidaujamos ir visada cele-
bruojamos. _, 

M. Dr. 
Washingtono aunimas. kuris dalyvavo Washingtono LB-ės suruoštame priėmime JAV kongrese. Iš 
kairės: Washingtono ASS skyriaus iždininkė I. Laučkaitė, Amerikos Balso tarnautojas L. Rimkus ir 
Ateitininkų Federacijos valdybos narė R. Mikulionytė. Nuotr. D. Bieliauskaitės 

Amžina taika gali būti tiktai 
kapuose. Leibnitz 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

ANSLAVS EGLITIS 

Vertė Jurgis Gliaudą 

— Apie taiką. 
— Ir apie jūsų nepriklausomą valstybę, — aš pri

dūriau. 
Įkritusios gudo akys sušvito. Mano balse nebuvo 

ironijos. Aš galvojau, jis atpažino latviškas, 
raudona-balta, insignijas ant mano rankovės. Vyras 
pradėjo kalbėti. Jis sakėsi esąs gudų sukilėlių grupės 
pasiuntinys. Tą grupę sudaro kaimiečiai, pabėgę iš 
aitriai nekenčiamų kolūkių. Jis atėjo ieškodamas 
ryšio su lenkais ir lietuviais ir pridūrė — ir su 
latviais, nes mažosios tautos turinčios ieškoti vieny
bės tarpusavy. 

Tad šioje lemtingoje apylinkėje kariavo ir vylėsi 
išlikti šešios politinės grupės, jų tarpe gudai, labiau
siai terorizuota, nesuprasta ir rusifikuota grupė. Ilgi 

nantas pažadėjo man neskriausti gudo ir, formaliai 
jį apklausinėjęs, paleisti. Pasak iau „pasiuntiniui", 
kad jo bėdos baigėsi, ir patariau po apklausinėjimo 
aplankyti mane. 

Deja, sekančią dieną aš buvau įtrauktas į įvai
rius kasdieniškus reikalus, visiškai pamiršau gudą. 
Kada prisiminiau ir pasiteiravau, man pasakė: 
gudas nebuvo pasirodęs, nei jis ieškojo manęs. Tada 
aš paskambinau į žandarmerijos būstinę. Štabo dar
bininkai ilgokai negalėjo susigaudyti, apie ką aš 
kalbu. Pagaliau aš gavau draugiško leitenanto 
telefoną. 

— Taip, taip, pasiuntinys! — leitenantas at
siminė. — Gudas! Kaip tiktai mūsų kapitonas pagi
riodamas jautėsi ne kaip ir įsakė sutvarkyti tą berną, 
nusiųsti į saugią vietą. 

Man nebuvo kas sakyti. Aš stvėriausi už revol
verio tarytum būtų nušautas mūsų dalinio vyras, 
tokį skausmą pajutau. Ilgą laiką man vis vaidenosi 
tas nelaimingas vyrukas ir jo žvilgsnio melancho
lija. Jo įdubusiose akyse atkakliai spinksėjo menkutė 
neįvykdomos vilties kibirkštėlė. Aš netikėjau, kad jis 
tikrai pasikliovė savo misijos sėkme. Juk jis pastatė 
save į mrrtiną pavojų, mėgindamas rasti fan
tastišką tikėjimą savo šalies nepriklausomybe. 

Su rusais mes turėjome porą neatsargių sandūrų. 
Kartą turėjom gerą laimikį — pilną naminės deg-

rusų jungo šimtmečiai neišgrandė iŠ jų noro ir ilgesio tinės vežimą. Šį laimikį pagavęs mūsų dalinio ūso-
atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Aš prikišau poli
cininkams, kodėl gi neatvedė šio vyro pas mus, pas 
latvių vadovybę. Jie patraukė pečiais. Lietuviai 
įtarė, kad, galbūt gudai reikalaus Švenčionis ir Vil
nių įjungti į jų atstatomą Gudijos valstybę. 

Nuėjau pas vokiečių žandarmerijos leitenantą, 
ūsotą vyrą, ir pasakiau: gudas priklauso prie ne-

„ kenksmingos gudų kaimiečių grupės, kuri rūpinasi 
apsisaugoti nuo rusų ir komunistų. Draugiškas leite-

tasis kapitonas buvo ir nudžiugęs ir susijaudinęs. 
Bendrai gi, atrodė, rusai vengė bet kurio sąlyčio. 
Liūdnai pagarsėjęs generolas majoras Polosatychas 
žuvo per pirmą susidūrimą. Lenkai paskelbė, kad tai 
jų taiklusis šaulys nukovęs generolą, bet buvo 
galima galvoti, kad generolą nugalabijo jo nuosavi 
kareiviai, iš dalinio išvyto Morisovo draugai, š i 
grupė jautėsi saugi ir užtikrinta girios tvirtovėje. 
Kam rizikuoti gyvybe, veliantis į plačios skalės 

akciją, tenkinti ambicingo vadovo norus? Patogiau 
gyventi beginklių sodybų plėšimais — tada viskas 
tvarkoj. 

Lenkai gi buvo palinkę medžioti rusus ir jiems 
sekėsi. Kelis kartus jie buvo apsupę ir sunaikinę 
stambokus rusų dalinius. Tada sekantį rytą kokia 
nors senė arba jaunutė mergina atnešdavo į mūsų 
būstinę laišką, parašytą ant oficialiai atspausto 
lakšto, vado ir brigados adjutanto pasirašytą, at-
štampuotą balto lenkų erelio herbu. Laiške nurodė 
vietą miške arba prie kelio, kur mes galėtumėm rasti 
suskaičiuotą nukautųjų skaičių. Tada informuo
davome žandarus vokiečius, nes mūsų bataliono 
pareiga buvo saugoti geležinkelį, ne rankioti 
lavonus. Tačiau aš turėjau vykti kartu su vokiečiais. 

Nurodytoje vietoje rasdavome tvarkingai 
sudėtus lavonus. Daugelis nukautųjų buvo rusai, bet 
buvo ir mongoloidų. kazachų ir tadžikų, liesų veidų 
gruzinų ir storų armėnų. Kas buvo tie žmonės? Ar jie 
buvo jau porą metų užfrontėje susislėpę, po to nuož
maus vokiečių armijos įsiveržimo, ar juos vėliau nu
leido parašiutais? Už ką atidavė gyvybę šie ne rusai? 
Juk jie neapkentė savo sovietinių pavergėjų, tačiau 
nei lenkai, nei lietuviai ir, aišku, nei vokiečiai neno
rėjo imti juos nelaisvėn. 

Pagal mūsų požiūrį tarpusavės įvairių sukilėlių 
kautynės buvo tikras patogumas. Mes rūpestingai 
vengėme susidurti su jais, kol jie nelietė geležinkelio. 
Mes ignoravome juos. Tačiau naktys nebuvo ramios. 
Dažnai aš klausiausi nakties garsų. Netoli mūsų 
būstinės skardėdavo šūviai. Karais kaleno kulko
svaidis, buvo girdimas duslus rankinės granatos 
sprogimas. Tuo metu žmogaus gyvybė buvo visiškai 
Pigi 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
K E L I A U J A M 
P O E G I P T Ą 

kelionę po Egiptą 
Egiptas yra tarp Raudono

sios jūros, Viduržemio jūros, 
Libijos dykumos ir Sudano. 
Žemės plotas 994,300 kv. k m ir 

rašytoją Antaną Gustaitį, 
kuris švenčiąs 20 metų sukak
tį, kaip l ituanistinės mokyklos 

Kovo 27 d. Lietuvių Moterų v e d ė j a 8 T 8 C e n ą e i n a A m e n . 
federacijos Bostono klube k o g p r e z į d e n t a s Ronald Rea-
Liuda Waingorten-Smitaitė g a n ( t u r b ū t iš kokio nors 
rodė skaidres ir pasakojo apie 8 U v a ž i a v i m o a r spaudos konfe

rencijos). J i s irgi kalba lietu
viškai ir sveikina Antaną 
Gustaitį- Pasijuokiama iš 
Vliko. Rodoma išrikiuoti lėktu
vai , kuriais Vlikas pasiruošęs 

tik 250,000 kvadratinių k m yra parvežti l ietuvius į Lietuvą, 
d i r b a m o s ž e m ė s . V i s a Rodomas jaunas vyras prie 

rašomo stalo (turbūt Vliko 
atstovas). J is sensta. J a u su 
barzda, barzda žila ir labai 
i lga ir taip jis užmiega ar 
numiršta, belaukdamas, kada 
galės grįžti Lietuvon. Daug 
rodoma i š „Love Boat" tele
vizijos programos. Jie irgi 
kalba lietuviškai. Gal dau
giausia i š „Dance Fever", o 
taip pat ir visos eilės kitų. 

Fi lmas techniškai paruoš
tas gerai, o dėl jo turinio ir ver
tės tai patys žiūrovai susidarė 
savo vaizdą su gailesčiu. Po to 
sekė vaišės . Tėvų komiteto 
pirmininku š ia is metais yra 
Romas Šležas. 

R E N G I N I A I 

B a l a n d ž i o 1 8 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos sueiga — 
reunion Lantaną restorane, 
Randolph. Atvyks Bostono 

kita yra kalnai ir dykumos. 
Dirbama žemė yra Nilo slėny
je. Ni las apie birželio mėnes į 
patvinsta ir užlieja slėnį. Kai 
nusenka, pasilieka daug dumb
lo, kuris yra labai derlingas. 
Jie turi net tris derlius ryžių. 
Egipte auga datulių palmės , 
akacijos, citrinos, apelsinai, 
figos, kviečiai, miežiai, žirniai, 
vynuogės, kukurūzai, medvil
nė, cukrinės nendrės. Kadangi 
dirbamos žemės yra tik apie 
trečdalis, tai kraštas yra labai 
neturtingas ir egiptiečiai gyve
na skurdžiai. Miškų Egipte 
veik nėra, jie išnyko maždaug 
prieš 6000 metų. Dykumose yra 
lapių, hienų, laukinių asilų, 
šėmų ir daug gyvačių. Labai 
daug yra paukščių. N e t ir 
Lietuvos gandrai ten žiema-
voja. Nilo upėje yra daug 
krokodilų. 

Tačiau senovės Egipto civili
zacija buvo labai aukšta ir yra kardinolas Humberto Medei-
s e n a . J ų š v e n t o v ė s ir ros, vyskupas Dailey, o taip 
piramidės puošia Egiptą ir pat kongresmanas Moakley, 
dabar. Vienoje Nilo pusėje iš miesto tarybos narys Ray-
rytų yra šventovės, o vakarų mond F lynn ir kiti valdžios 

CLASSIFIED ADS 
M I 8 C E L L A N E P U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUV/T 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, JU. 60632, tel. 927-5980 

R E A L E S T A T B 

JAV L B Bos tono apygardos suvaž iav imas kovo 
27 d. H y a n n i s , M a s s . Suvažiavimo prez id iumas iš 
kairės: P o v i l a s J a n č a u s k a s , dr. A n t a n a s Val iuškis 

— sekr., J o n a s R ū t e n i s — a p y g . p i r m i n i n k a s , Vikto
r a s Kubil ius ir k u n . Rafae l i s Š a k a l y s . 

Nuotr . J o n o U r b o n o 

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
METAIS 

1981 

PAVIENIAI: 
Irenos 

pusėje piramidės. Jos buvo 
statytos prieš 3, 4 ar net 5 
tūkstančius metų prieš Kristų. 
Karaliai — faraonai buvo 
laidojami tose didžiose pirami-
dėse su didžiausiais turtais. 
Bet v i s i tie didieji ir turtingieji 
kapai yra apiplėšti ir jų turtas 
išvogtas. Tik vieno Tutan-
khamono kapas iš keturio
liktojo šimtmečio prieš Kristų 
buvo išlikęs neapiplėštas. 
Dauguma tų piramidžių ir 
ypač Šventovių buvo smėlio 
užnešta. Jos buvo ir dar dabar 
yra atkasamos. Taip ir Tutan-
khamono kapas pasidarė gar
sus, kai jis 1922 metais buvo 
atkastas ir visai nepaliestas su 
visais turtais. Egipto valdo
vas Ramses II-sis turėjęs net 
92 žmonas. Mat, visi egiptie
čiai yra mahometonai. Dvylik
tą valandą jie meldžiasi bet 
kurioje vietoje, kur jie esti. 

Taip su skaidrėmis Liudos 
Waineorten aiškinimais ir mes 
keliavom per tą pasakiškąjį SOL. D A L I A K U Č Ė N I E N Ė 
Egiptą. Net ir laivu Ni lo upe. B A L T Ų K O N C E R T E 
Tik, žinoma, švara t a m e laive, o 
bendrai ir visame egiptiečių 
gyvenime yra nepavydėtina. 
Tačiau pats kraštas su savo 
visomis šventyklomis, pira
midėmis, obeliskais yra vilio
jantis ir gražus. 

P o šios „kelionės" po Egip
tą, klubo pirm. Elena Vasyliū-
nienė pakvietė v i sas moteris 
užkandžiams klubo užkandi
nėje. 

9 , 1 5 6 . 8 5 d o l . a.a. 
Sekmokienes palikimas, IL. 

5,890 d o l . dr. Kazys ir D. Bobeliai, 
FL. 

1,975 dol . J. ir dr. L. Giedraičiai, 
NY. 

1,120 do l . V. Tomkai, FL. 
Po 1 ,100 dol. J. Blažys, IL, D. 

Petrutytė, IL. 
1,025 do l . M. ir P. Karaitis, FL. 
1,010 dol . F. Ročius ir A. Ročius, 

Australija. 
1,000 do l . A. Balčiūnas, IL. 
866 d o l . A. ir A. Repšiai, IL. 
600 d o l . dr. A. Matukas, CT. 
550 d o l . M. Kazakaitienė, CT. 
Po 5 0 0 dol . N. N. , WI, B. Paliokas, 

IL. 
450 d o l . M. Žilinskas, Vak. Vokie

tija. 
Po 4 0 0 dol. A. Kazaitis, IL, dr. J. 

Vaitaitis, IL. 
350 d o l . J. Bobelis, NY. 
340 d o l . V. Tamošiūnas, MI. 
300 d o l . J. Jankauskas, IL. 
275 d o l . N. N., NY. 
Po 2 5 0 dol. B. ir P., Cečkus, MI, V. 

ir J. Dovydaitis, CA. 
Po 2 3 0 dol. J ir O. Bartkus, MI, D. L 

ir A. Mačioniai, FL, R. ir A. Pūrai, NY. 
215 do l . kun. St. Matutis, Kolom-
bija. 

Po 2 1 0 dol. A. A. Didžiulis, IL,A.ir 
V. Kačinskai, IL. 

Po 2 0 0 dol. G.A.V., OH, E. Bacevi
čienė, FL, dr. P. ir J. Bagdas, NY, A. 
Baltrūnas, Australija, dr. D. ir S. Ba
naitis, TX, S. Bartkus, MI, A. A. Beres
nevičius, NY, J ir A. Bortkevičius, NY, 

N u o 1 9 4 9 m . B o s t o n e g y v e - k u n . L Dieninis, MI, St. Gasiūnas, IL, 
n ę s P o v i l a s V i r b i c k a s , k u r i o J. Jasulaitis, Australija, prof. dr. P. 
Ž m o n a p r i e š k e l i o l i k a m e t ų i r g i Jucaitis, OH, J. ir M. Juozapavičius, 

buvo atvykusi iš ok. Lietuvos, 
mirė š.m. sausio 26 d. Vilniuje. 
Prieš metus jie grįžo p a s savo 
vaikus: dvi dukras ir sūnų į ok. 
Lietuvą. 

Jasiūnas, IL, Br. ir A. Jucėnas, FL A. 
V. Kačinskas, IL, J. Kapačinskas, IL, 
prof. dr. B. ir J. Kasias, PA, G. Kauf-
manas, VA, O. Kaulakienė, FL, dr. J. ir 
A. Kazickas, CT, P. Kliorys, OH, O. 
Kovachevsky, NY, L. ir P. Krajaus-

9 5 dol . dr. J. Kuodis, MA. 
9 0 dol . J. ir O. Briedis, MI. 
P o 8 5 dol.: dr. J. ir O. Petrikai, FL, 

VI. Staškus, MI. 

P o 8 0 dol.: P. ir J. Ambraziejus, 

tiiiimiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiimiiuiuiiiiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Mapievvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

Kitokia blankai. 
iMurmrrmnrrrnMnuiiiiiiuuuiiuiiuiiiii. 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIlllllllHIIIIIIIIIIIIII 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
T a — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
•iiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiuiuiiiitiiiuiitiiiiniii 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St. — TeL 436-7878 

nmnnnnnrnflimntitiiiifiiiiiimmiiiiit 
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. — 77S-22SS 

«nnniHiiiiimmiiuuii«uininiiiiii»m» 

kas, FL, J. Krištolaitis, OH, J. ir M. MA, Z. Bacevičius, NY, P. ir B. Kapis-
Kuprionis, CA, J. Lekas, IL, M. ir V. kas, RI, S. ir A. Mackevičius, NY, M. 
Lisauskas, CT, G. Leskauskienė, IL, P. Samatienė, DC. 
ir J. Maldeikis, AK. K. Mažonas, OH, P o 7 5 dol .: dr. J. Balsys, MD, D. 

Brazdžionis, CA, A. ir A. Januška, 

atstovai. Svarbu, kad mes 
užp i ldy tume salę . Mūsų 
parapija yra ant ribos, reikia 
ją gelbėti. Kai jie matys , kad 
čia yra masė, tada t ie visi 
atstovai susirūpins ir padės 
mums. 

B a l a n d ž i o 2 5 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis renginys 
Liet. Pi l . klube So. Bostone. 

G e g u ž ė s 2 d. Motinos 
Dienos minėjimas. Rengia 
Moterų klubas Tautinės s-gos 
namuose S. Bostone. 

P O V I L A S V I R B I C K A S 

prel. L. J. Mendelis, MD, T. Mickevi 

f ien\CA;*- S S ^ I ^ f t ' i Š . M X I U o r e n S FL, V. u V š i m k u š ; 
IL, K. Sragauskas, MI, B. ir V. Var
nas, CA. 

P o 7 0 dol .: J. ir O. Jusys, MA, dr. A. 
Milaknis, CA, T. Penikienė, NY, V. 
Urbonas, FL. 

P o 6 5 dol.: R. ir R. Veitas, MA, V. 
Prūsas, IL. 

P o 6 0 dol.: A. ir R. Balsys , NY, G. 
Bulotienė, MI, J. ir A. Dabrila, MA, VI. 

kus, Anglija, F. Motuzas, MI, A. Navic 
kas, FL, I. Obolėnienė, AZ, K. 
Pabedinskas, IL, F. Palubinskas, CA, 
a.a. M. Pasker, FL, L. ir D. Petronis, 
MI, A. Plateris, MD, V. Prižgintas, CA, 
J. ir A. Pumpučiai, NY, kun. V. Rad-
vina, CA, J. Rastenis, OH, K. Rožans-
kas, IL, kun. J. Ruokis, CT, dr. V. Šau
lys, IL, A. ir A. Shatas, FL, J. ir M. 
Sinkus, MI, A. F. Skirius, CA, A. P. 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Skopas, IL, St. Šmitas, MA, St. Staniš- Jackūnas, DC, I ir S. Kauneliai, B. 
kis, IL, K. Stankuvienė ir sūnus L ir Markevičius, CA, kun. J. Pakalniškis, 
A., IL, Br. Strikaitis, NY, O. Thiel, IL, 
J. Truškūnas, IL, Alf. ir I. Tumas, C A, 
J. ir N. Valaitis, CT, M. ir E. Valiukė
nas, IL, dr. Kęst. Valiūnas, NY, M. ir 
V. Valys, OH, A. Viliušis, IL, J. Vin-
ciūnas, IL, P. ir M. Vygantas, TX, A. 
Wirstiuk, MI, G. Zahara, Kanada. A. 
Zuras, N Y. 

NY, K. ir R. Rožanskas, MI, J. Sakas, 
IL, V. Zebertavičius, MI. 

P o 5 5 dol.: M. Kudirkienė, CT, P. 
Lalas, NY, R. ir V. Penikas, NY, St. ir 
P. Skorubskas, MI. 

5 2 . 9 6 dol . A. ir K. Campė, CT. 
(Bus daugiau) 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

DĖMESIO! 
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Liaudies menas ir kitkas 
Drauge9 rt\ wr 

Naujosios Anglijos Pabal-
tiečių draugija kviečia visus 
dalyvauti sol. Dalios Kučėnie-
nės koncerte, kuris įvyks sek
madienį, balandžio 18 d., 3 
vai. p. p., First and Second 
Church sa lė je , 66 Marl-
borough Street, Bostone. 

Dalia Kučėnienė pradėjo sa
vo muzikinį mokslą Argenti-

NY, W. J Markalonis, PA, A. ir V. 
Miknis, FL, J. Palubinskas, IL, Pr. 
Povilaitis, IL, J. ir P. Puodžiūnas, CT, 
A. ir S. Valys, IL. 

175 d o l . kun. S. Morkūnas, IA. 
Po 1 5 0 dol.: L. Černiauskas, C A St. 

Daugėla, CA, dr. E. Repšys, IL, dr. K. ir 
A. Rimkus, IL, A. A. Sruoginis, NJ, Alf. 
Valavičius, CA. 

145 do l . Alf. ir O. Kindurys, FL 
127 do l . J. Virbalis, OH. 
Po 1 2 5 dol.: J. Audėnas, N Y, M. 

Karaška, VA, Alg. ir Z. Ratas, NY, dr. 
A. R. Zalubas, MD. 

124 .86 dol. N. Butkūnas, Austra
lija. 

P o 1 2 0 dol.: Pr. ir Ged. Balanda, 
MI, J. ir I. Rašys, MA, K. A. Tautkus, 
IL, Pr. Visockis, WI. 

Po 1 1 5 dol.: J. Normantas, Austra
lija, St. Stropus, Australija, dr. E. ir L. 
Waingortin, MA. 

111 dol . I. Parulienė, MA. 
Po 1 1 0 dol.: A. ir V. Andrulis, FL, 

Naujosios Anglijos Pabaltiečių Draugija 
kviečia visus dalyvauti 

SoL DALIOS KUCĖNIENĖS 

K O N C E R T E 

T E L E V I Z I J A 
L I E T U V I A M S 

Bostono Lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas, vietoje 
kasmet rengiamo baliaus, 
parodė, kaip buvo jų skelbiama 
„Pirmą sykį l ietuviškame 
pasaulyje! Niekur kitur dar 
neregėta, negirdėta! Video 
teatro komediją .Televizija 
lietuviams' arba kaip Jurgis 
bandė aukščiau bambos iššok
ti, sukurta Bostono lietuvių 
t e l erad i f i lmin inkų (Garso 
bangų) kolektyvo, talkinant 
kitiems ne iš kelmo spir
tiems jauniems l ietuviams. 

Filmas pradedamas spalvo
ta i s užrašais. Viskas paimta i š 
a m e r i k i e t i š k o s t e l e v i z i j o s 
p r o g r a m ų . Tik jų k a l b a 
neužrekorduota, o vietoje jų 
kalba mūsų filmininkai lietu
viškai. Tik ne tai, kas T V 
programose. Filme rodoma 
graži blondinė. Atrodo, ka ip 
tikra lietuvaitė. Ji kalba apie 
l ituanistinės mokyklos vedėją 

n o j e . A t v y k u s į C h i c a g ą į s i g i - G. Giedraitytė, IL, M. Pieteraitienė, 
jo Bachelor of Arts laipsnį iš ir J Paulis, FL, L. Vaieiū 
University of Loyola ir Master 
of Arts laipsnį iš University of p0"viiaitiš, IL 
Roosevelt. Be dainavimo, ji 102 dol. P. Mačemiai, IL 

nienė, IL, dr. P. Vileišis, CT. 
P o 105 dol.: I. Banaitienė, NY, K. 

taip pat pasižymi literatūroje 
kaip rašytoja, poetė ir kritikė. 

1978 m. liepos mėn. Dalia 
Kučėnienė buvo pakviesta kon-

P o 100 dol.: B. Apton, NY, P. Ąžuo
las, NY, dr. K. Balčiūnas, IL, A. Bal
čytis, I L, J. Bagdžius, IL St. Balsys, 
NY, V. Banevičius, PA, L. Bikne-
vicius, IL, O. P. Blekys, IL, dr. N. Bra-

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

Telef. — W A 5-8063 

IIIIIIIIIIIiiUIINIIIIIIIIIIIIIIIiilIltlIlIlIlllIlIl 

TELEVIZ IJOS 
•Spalvotos ir paprastos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
į 2346 W. 69 Sk, tel. 776-1486 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeJ. 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiuiimiiiiiiiuiiiiuiii 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

"Draugo'' adresas: 4545 We*t 
6Srd S t , Cbieago, DL 00629. 
itlIIIlllIllIflIIlIlIIlIIIIIIIIIHIlIlIllIUUIlIIlIM 
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certUOti T a i v v a n e , l a i s v o s i o s žėnaitė-Paronetto, NY, K. Brencius, 
K i n i j o s r e s p u b l i k o j e — ji b u v o IL Br. Budreika-Tender, MA, Kl. 
pirmoji amerikietė dainininkė Čeputis, MI, V. U. Civmskas, IL, kun. 
% . -» . • M. Cyvas, NY, W. Dautas, IL, V. ir O. 
T a m a n e per paskutiniuosius U o v y

y
d a i t į F L Kęst o^kas, 

2 5 m e t u s . B e d a u g u m o s A m e - Kanada, L. Dubauskienė, IL, B. A. 
rikos miestų. Dalia Kučėnienė Dundulis, IL, dr. J. Gale, NY, F. A. 
t a i p p a t y r a d a i n a v u s i E u r o - Galdikas, CA, V. Galinis, OH.drs. R. ir 
poje. Pietų Amerikoje, Kana- A <^draius, CA, kun. Alf. Glavec-
A ' " Af L- ' kas, NY, H. Govarskas, Venezuela, IL, 
d o j e i r A l n K O j e . g Jarembauakas, Australija, Ed. ir J. 

Baltijos draugija laukia vi-
sų sol Dalios Kučėnienės kon «H»wnninini,inniniiHiu.iim«s«. 
c e r t e JURGIS JANKUS 

S e k m a d i e n į , b a l a n d ž i o 18 d., 3 v a i . po p i e t ų 
F irs t a n d S e c o n d Church sa l ė j e 

6 6 Marlborough S t r e e t 
B o s t o n e 

Solistei akompanuoja prof. ENRJQUE ARIAS 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo usnies ir automo
bilio pas mos. 

FRANK ZAPOLIS 
8208% West 95th Street 

Telet GA 4-8654 

Kelias į išmintį ir grožį nie-

Anapus Rytojaus 
Romanas 

J96 Dual DSleido ATEITIS 1978. 
kad neina per žaliuojančias įį^JTauSSr spaustu*. J*] 
lankas, papuoštas lelijų žie- ^ j ^ , a u t oriaus. Kaina su peraiun-
dai8. Žmogui visada tenka timu $7.73, 
žengti sunkiu akmeningu ke
liu. 

D. Reskin 

UI. gyv. 
mokec$t}. 

prideda 5% 

' I tnUI I I IUI IHlHUUItUl l l l ! 

valstijos 

h> 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St.# Chicago, m. 60829 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo £ "ai. ryto Od 10 vai. vakaro. 
Sakmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
littuviams! 

Kas Šeštadieni iš WEVD Stoties 
New Torke nuo 8 Iki 9 vai. vakaro. 
97.S me«. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Litnuania" programos ka» 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto-
tiea, 8».S FM. (WSOU) 

Direkt DR. JOKOBAS STUKAS 

234 Sunlit Driv* 
Watehimg, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis piečiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

luiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiitiiiiifiiifii 

Remkite tuos biznierius, ku

rie •frrMMl d4eax "Drauge" 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Avvard Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiau* 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Dunojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
imimiifiiiitiiifiiimtiimuuuujiiiiiiiim 
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K a z i o B a r a u s k o 
Iš, "Draugo" Rimties Valandėle* 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 

A. a. kun. Kazimieras Barauskas 
parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velioni sakė, kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. 111. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
llllilUIIUIIIIUlIIIIIIIIIIIIUlIHIiillIlIlIlilIII 



Rašyt. JURGIS JANKUS 
Daū. ADOLFAS VALEŠKA 
Prof. DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS 
Dr. VYTAUTAS KAVOLIS 
Komp. JUOZAS ŽILEVIČIUS 
PETRAS PETRUTIS—"MARGUTIS" 
ANTRAS KAIMAS 

JAV LB Kultūros Tarybos Premijų Šventė 
Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į 

lietuvių kultūra. 
JAV LB KULTŪROS TARYBA 

JAV LB-nės TRISDEŠIMTMEČIO 
SAVAITGALI 

Balandžio 18 dieną, sekmadienį 
12:15 valandą popiet 

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS 
Kultūros Centre, Detroite 
253 »3 W. Nine Mile Road 

= ^ 

J> 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Pittsburgh, Pa. 
SV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 

60 METŲ SUKAKTIS 
Sekmadienį kovo 21 dieną, per 

Povilo Dargio vedamą Lietuviu 
radijo programą buvo atžymėta 
Švento Pranciškaus — St Fran
cis — seselių vienuolijos .60 metų 
sukaktis nuo įsikūrimo Pittsbur-
ghe. 

Iš pranešimo sužinojome, kad 
prieš 60 metų didžiausias pastan
gas įsikūrimui Pittsburgho apy
linkėje — Whitehall, Pa., padė
jo Šv. Kazimiero parapijos Pitts-
burghe kunigai: kunigas Sutkai-
tis ir kun. Magnus Kazėnas-

Svarbiausias įsikūrimo tikslas 
buvo turėti mokytojas, kurios mo
kytojautu lietuviu parapinėse mo
kyklose. Tais laikais Pittsburghe 
ir apylinkėje jau buvo šios lietu
vi v parapijos: Švento Kazimiero 
Pittsburghe, South Side dalyje, 
I Dangų Žengimo Pittsburghe, 
North Side dalyje, Švento Vin
cento Esplen — Pittsburghe ir 
Švento Petro ir Povilo Homstead, 
Pa. 

Atvykusios seselės ne tik pra
dėjo mokytojauti minėtu parapi
jų mokyklose, bet, laikui bėgant, 
jos pradėjo eiti mokytoju parei
gas ir lietuviu parapinėse mokyk 
lose Philadelphijoje, Mahanoy 
City, Clevelande, Detroite, Grand 
Rapids, Kenosha, Hartford, Kan-
sa$"Cfty, Elizabeth, Kearny, New 
Britain, Maspeth Long Island, 
East St. Louis, Rochester ir 
Amsterdam, N. Y. 

Reikia taip pat pažymėti, kad 
seselių nuopelnas yra įkūrimas 
dviejų ligoninių — vienos Mt. 
Vemon, 111., ir antros — Alton, 
111. 

Jos taip pat įkūrė mergaitėms 
Švento Pranciškaus akademiją, 
Whitehall, Pa., Pittsburgho apy
linkėje. 

Sveikiname už jų didelius dar
bus Dievo ir mūsų tautos garbei. 
Taip pat reiškiame padėką Po-

balsuoti. Priminė, kad balandžio 
25 d. Jaunimo centre vyks apy
gardos atstovu suvažiavimas, per 
kurį bus renkama nauja Vidu
rio vakaru apygardos valdyba. 
Ragino visus, kurie nori, daly
vauti Detroite, balandžio 16 — 
18 d., JAV LB trisdešimtmečio 
minėjime. Taip pat pranešė, kad 
birželio 27 d. bus ruošiama jau 
dabar tradicinė Lietuviu diena — 
gegužinė. 

Toliau Lemonto apylinkės val
dybos iždininkas Ričardas Bur
ba perdavė pranešimą apie iždo 
stovį. Linas Šoliūnas trumpai pra 
nešė apie Bažnytinio komiteto 
iždą. Abu iždininkai laibai sąži
ningai atliko savo pareigas. Kont
rolės komisijos narys Bronius Nai 
nys patvirtino, kad iždo knygos 
patikrintos ir kad jos gerai veda
mos. Ypač pagyrė apylinkės iždi
ninką Ričazdą Burbą už tikrai 
puikiai vedamas knygas-

Sekantis pranešimas buvo Le
monto Maironio lituanistinės 
mokyklos tėvu komiteto. Iždinin
kas Mykolas Bucelavičius prane
šė apie mokyklos finansinį sto
vį. Ta pačia proga Viktoras Gar-
bonkus įteikė 150.00 dol. už me
no parodos premijas, kurios bu
vo išdalintos mokiniams po me
no parodos. Šias premijas paden
gė Lemonto apylinkės valdyba. 
Taip pat buvo įteiktas 600 dol. 
čekis, kurį sudarė per Vasario 16 
-tos minėjimą surinktas aukas ir 
dar iš valdybos pridėta auka. 

Lemonto Maironio mokyklos 
direktorė Milita Milašienė trum
pai pakalbėjo apie mokyklą. Per 
1981 —82 mokslo metus Lemon
to Maironio Lituanistinėje mo
kykloje yra užsiregistravę 143 
mokiniai iš 80 šeimų. Dirba 18 
mokytoju ir taip pat veikia kny
gynas su vedėja. Vaikai pasirodė 
per Kalėdų eglutę ir taip pat per 
Vasario 16-tos minėjimą. Ruo
šiasi Motinos dienos programai 
ir planuoja išvyką vyresniesiems 
skyriams į Balzeko muziejų ba
landžio mėnesį. Mokyklai labai 

vilui Dargiui, kuris davė mums d a u g p a r a m o s su renkama per tra-
progą per jo vedamą Liet. radijo 
programą išgirsti apie seselių 60 
metų gyvavimo sukaktį. 

/ . Dr-tis 

Lemont, 111. 
DARBINGAS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

JAV LB Lemonto apylinkės 
susirinkimas įvyko kovo 21 d., 2 
vai. po pietų, Ateitininku namuo
se, Lemonte. Susirinko nemažas 
būrys apylinkės gyventojų pasi
klausyti įvairių pranešimu iš 
Lemonto veiklos- Susirinkimą 
atidarė apylinkės pirmininkas 
Viktoras Garbonkus Į prezidiu
mą pakvietė pirmininkauti Bro
nių Nainį ir sekretoriauti Agnę 
Katiliškytę. Bendrą apylinkės 
veiklos pranešimą perdavė Vik
toras Garbonkus. Paminėjo 
įvairius atliktus darbus per 1981 
— 82 valdybos metus. Buvo su
ruošti įvairūs minėjimai, kaip 
birželio trėmimų ir Vasario 16-
tos. Taip pat suruoštas tradici
nis Rudens balius ir gegužinė. 
Valdyba pastoviai remia Lemon
to Maironio lituanistinę mo
kyklą ir dvasiškai ir aukom. Vyk
domi visi Krašto valdybos įsaky
mai ir uždaviniai. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos pirmininkas ir Lemonto 
apylinkės valdybos narys Kazys 
Laukaitis trumpai kalbėjo apie 
artėjančius X tarybos ir VI seimo 
rinkimus. Perskaitė susirinku
siems kandidatu sąrašą ir pabrė
žė, kaip svarbu visiems lietuviams 

dicinį Pavasario balių, kuris šiais 
metais numatytas gegužės 8 die
ną. Neseniai įsisteigė Mokyklos 
motinų klubas, kuris jau stipriai 

veikia. JKas šeštadienį suruošia 
kavinf tėveliams ir taip pat įvai
rius užsiėmimus mokiniams. Tik
rai visiems smagu matyti tiek su
sirūpinusių ir sunkiai dirbančių 
motinų. 

Trumpą pranešimą padarė Do
mas Misiulis atstovaująs Aušros 
kultūrinei sąjungai. Šios organi
zacijos tikslas — surinkti pakan
kamai aukų, kad galėtų nupirkti 
Lemonto apylinkėje Lietuvių na
mus. Tai tikrai didelis darbas, ir 
visi linflci steigėjams tik sėkmės. 

Dr. Linas Sidrys trumpai pa
kalbėjo Ateitininkų namų vardu. 
Pažymėjo, kad atsiranda vis dau
giau progų įvairioms grupėms na 
mais pasinaudoti. Išreiškė viltį, 
kad Lemonto apylinkės LB vi
suomet parems Ateitininkų na
mų darbus ir tikslus. 

Kad sklandžiai vyktų pusės val
dybos rinkimai dviejų metų ka
dencijai, į balsu skaičiavimo ko
misiją buvo išrinkti Liudas Slė
nys, Pranas Norusis "ir Mėta 
Burbienė. Po rinkimų paaiškėjo, J 
kad naujieji valdybos nariai yra: 
Linas Gylys, Romas Burba, Vy
tautas Januškis, Aleksas Karaliū
nas, Kleopatra Buinevičienė ir 
dr. Linas Sidrys. Valdyboje dar 
metams pasilieka Agnė Katiliš-
kytė, Aldona Šoliūnienė, Birutė 
Navickienė ir Modestas Jakaitis. 

Iš Lemonto apylinkės taip pat 
buvo išrinkti 14 atstovų į JAV 
LB vidurio vakarų apygardos at
stovų suvažiavimą, būtent dr. An
tanas Razma, Elena Karaliūnienė 
Bronius Juodelis, Vytautas Šo
liūnas, Rasa Šoliūnaitė, Kazys 
Kriaučiūnas, Kazys Balčiūnas, 
Viktoras Garbonkus, Algis Moc-
kaitis, Laima Garbonkienė, Pet
ras Abromaitis, Juozas Urbonas, 
Domas Misiulis ir Jūratė Jakai
tienė. 

Dr. Antanas Razma pranešė 
apie 1983 metais vykstančias an
trąsias pasaulio lietuvių dienas. 
Per jas bus Dainų šventė, Spor
to šventė, Lietuvių operos pasta
tymas ir Jaunimo kongresas. 

Algis Mockaitis kalbėjo apie 
Bažnytinių reikalų komiteto 
darbus. Lemonto Maironio mo
kyklos vaikučiai pirmosios komu-
nijos prieis gegužės 2 d. De And-
reas seminarijoje. Juos paruošė 
Ona Abromaitienė. Gegužės 16 
d. De Andreas seminarijoje bus 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
PATIKSLINIMAS 

Paskaičiusi "Drauge" kovo 
30-31 d. d. L. Kerulio straips
nį "Lietuvos Nepriklausomybės 
grabnešiai" nenorėčiau sutikti, 

švenčiama kun. J. Prunskio 50 
metų kunigystės sukaktis. Girdė
jome pasiūlymą iš susirinkimo, 
kad per Šv. Mišias būtų išdalin
tas trumpas aplinkraštis, kuria
me galėtų visi paskaityti, kas apy
linkėje darosi. 

Ilgiau diskutuota Aušros orga
nizacijos ir namų pirkimo reika
lais. Be to, Birutė Navickienė per 
susirinkimą sutelkė 84 dol- aukų 
Vasario 16 gimnazijai paremti. 
Apylinkės valdyba dėkoja visiems 
atsilankiusiems. 

Agnė Katiliškytė 

kad į Maskvą tevyko t ik 20 
grabnešių. 

Nepaminėtas pats svarbiau
sias asmuo, Antanas Sniečkus, 
jo būsima žmona (mergautinė 
žydiška pavardė), Justo Palec
kio 20 metų sūnus Vilnius, žu
vęs 1942 m., taip pat generolo 
Vinco Vitkausko žmona. 

Maskvoje nebuvo Antano 
Venclovos, buvo tik jo žmona 
E. Venclovienė. 

Saulės parvežti į Maskvą vy
ko 36 žmonių grupė, kurie ir 
nusifotografavo su sovietų, "did
vyriu" Papaninu. 

Vanda Stašaitiemė 

VANDUO PRIEMIESČIAMS 
Pradedami pravesti vamzdžiai 

teikti Michigano ežero vandenį 
keturiems Chicagos šiaurvaka
rių priemiesčiams. Kainuos dau
giau, kaip 68 mil. dol. 

A. f A. POVILUI BURNELKim 
m ir u s , 

žmoną ONĄ, dukrą V3TĄ, sūnų ROMĄ ir 
MA$5 giliausiai užjaučiame ir kartu liūdime 

jų ŠEI-

JONAS IR JUZE ŽEBRAUSKAI 
KRISTINA IR JONAS GINTAUTAI 

Didžios širdgėlos valandą 

A. f A, Dr. BALIUI PALIOKUI 
mirus, velionies dukroms AUSTEI ir INDREI, jų ŠEI
MOMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

DR. DOMAS MICUTA 
PETRAS P. SPĖTYLA 

Mielam prieteliui 

A. f A. JONUI MOTIEKAIČIUI 
m i r u s , 

jo žmoną ONUTE, sūnų ROMĄ ir jo ŠEIMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

VLADĖ DAMA&IENĖ IR ŠEIMA 

P A K A D E 
A. f A. 

KAZIUI SENIKUI 
staiga mirus š. m. vasario 24 d., nuoširdžią padėką reiš
kiame: kun. F. Kireiliui už šv. Mišias, palydą į kapus ir 
tartą šiltą žodį, visiems lankiusiems velionį koplyčioje, 
užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, įamžinu
siems velionio vardą Lietuvių Fonde. 

Dėkojame grabnešiams, laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už taip rūpestingą patarnavimą sunkioje valando
je ir visiems palydėjusiems velionį amžinam, poilsiui. 

Liūdintys: 
Brolis Juozas, sesuo Kazė 

ir giminės 

Mūsų brangiam Lietuvoje buv. kaimynui 
A, f A. POVILUI BURNEIKIUI 

m i r u s , 
skausmo valandoje Ona Burneikienę ir 
jos vaikus su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame. 

JONAS IR IRENA KAPČIAI 

A. + A. 
LIUCIJAI BŪDIENEI mirus, 

vyrą Stasį ir jos artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

KAZYS JAKŠTAS 
ALDONA IR JONAS JOVARAUSKAI 

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

jo žmonai giedrininkei Stasei ir įos šei
mai reiškiame gilta užuojauta. 

CHICAGOS VYRESNIOSIOS GIEDRININKĖS 

A. f A. LIUDUI TIJŪNĖLIUI mirus, 
žmonai Liucijai, dukrai Nijolei Motekaitie-
nei, sūnui Augustinui ir jy šeimoms nuo
širdžia užuojauta reiškiame. 

MARIJA IR JUSTAS PUNKRIAI 

Mylimai dukrai 

A. f A. ELVYRAI KARKLIENEI 
mirus, gilų skausmą išgyvenančią jos motiną, mūsų mo
kyklos mokytoją, ROŽĘ KRIAUČIŪNIENE, velionės vy
rą JUOZĄ, sūnų RIMĄ, seserį VITĄ, brolį ROMĄ ir jų 
ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

MARQUETTE PARKO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

MOKYTOJOS IR TĖVŲ KOMITETAS 

Mielam 

A. f A. DR, BALIUI PALIOKUI 
mirus, dukroms AUSTEI VYGANTIENEI ir INDREI TI-
JŪNELIENEI ir jų ŠEIMOMS reiškia nuoširdžią užuo 
jautą 

ATEITIES ŠALPOS FONDO VALDYBA 

J. GOBUŽIS 
KUN. F. KIREILIS 
F. MACKEVIČIENĖ 

S. RAUCKINAS 
V. ŠAULYS 

Brangiai dukrelei 

A. -Į- A. Elvyrai Kriaučiūnaitei-Karklienei 
netikėtai iškeliavus amžinybėn, mielą krikšto mamą RO
ŽE KRIAUČIŪNIENE, jos žentą JUOZĄ ir anūką RIMĄ, 
jos dukrą VTTUTE ir sūnų ROMUALDĄ su šeimomis 
giliai užjaučiame ir dalinamės skausmu. 

ZITA IR JUOZAS PETKAI 

EU D EI KIS 
LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So . California A venue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H ermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LALDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpobUc 7-121S 
11028 Southw*st Highuuy, Palos Hllls, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayetta 3-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-ĮSU 

VASAITIS . BUTKUS 
1446 SO. 50th A VU, CICERO, BLL. TeL OLymplc 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. balandžio mėn. 7 d. 

X Vysk- Vmoentas Brtzgys, 
Religinės šalpos pirmininkas, tik 
iš Scrantono vyskupijos lietuviš
kų parapijų gavo rinkliavos re
liginei šalpai 8,755 dol. Kiek-
vieneriais metais tos parapijos 
didina savo įnašus ir vis daugiau 
įteikia lietuvių religinei šalpai. 

X University of IllinoLs a t 
Ghicago Circle praneša, kad atei
nančiais mokslo metais bus pa
rūpinta 10 naujų pilnų stipen
dijų s tudentams, gerais pažy
miais baigusiems kurią nors 
Ulinois aukštesniąją mokyklą 
šių metų pavasari- Stipendijos 
prašymus reikia pristatyt i iki 
balandžio 16 d. Blankus ir in
formacijas teikia Judith Stinson 
(tel. 996-0998). Šia proga dėme
sį turėtų atkreipti lietuviai stu
dentai ,nes UICC dėstoma lie
tuvių kalba ir už poros metų bus 
įsteigta pilna lituanistikos ka
tedra. 

X Valerijono Šimkaus 75-rių j 
metų amžiaus sukakties proga 
buvo vakarienė ir jubiliato pa
gerbimas balandžio 3 d. vakare 
Šaulių salėje. Minėjimui vado
vavo inž. K. Oželis, dalyvavo 
būrys Balfo, Lietuvos atgimi
mo, Vilniaus krašto i r kitų vi
suomeninių organizacijų atsto
vų, kur ie pasakė sveikinimus. 

x S t . Xavier Oollege, kurioje 
yra i r daug lietuvių studentų 
(3700 W. 103 S t , Oak Lawn, 
Dl.) a t idaro meno darbų parodą, 
į kurią kviečia ir susidomėjusius 
studentus bei jų tėvus. Paroda 
bus iki balandžio 23 d. Antra
dieniais — penktadieniais nuo 
10 iki 5 vai. p . p., šeštadieniais 
— nuo 12 iki 5 vai. p . p . 

X J . Vailokaitis, Beveriy Sho-
res, Ind., A. Juknevičius, Miami 
Beach, Fla., Kęstutis česonis, 
Ellicott City, Md., L. Pačkaus-
kas, Union Pier, Mich., P . Ales-
kaitis, San Diego, Cal., D . Milas, 
Baltimore, Md., Antanas Bertu
lis, H o t Springs, Ark., visi užsi
sakė naujausių leidinių, plokšte
lių ir medžio drožinių. 

X Anicetas Grigaliūnas ir Va
lė Jančauskienė, iš Chicagos, ap
silankė "Drauge" ir įsigijo nau
jausių leidinių. 

X Inž. Raimondas Korzonas, 
Chicago, UI., visuomenininkas, 
a ts iuntė 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

X Dr. K. Katinus, gyv. Ka-
lamazoo, Mich., šiomis dienomis 
persikėlė gyventi į Tucson, 
Ariz., pratęsė "Draugo" prenu
meratą ir ka r tu pridėjo 17 dol. 
auką. Labai ačiū už paramą. 

X J . KačiHauskas, Lemont, 
111., lietuviškos knygos mylėto
jas, vėl apsilankė "Drauge", įsi
gijo naujausių leidinių ir įteikė 
10 dol. auką už kalėdines korte
les i r kalendorių. Labai ačiū. 

X Angelė Jonynas, Mereden, 
Conn., užsisakė naujausių leidi
nių i r pridėjo 5 dol. auką. Ačiū. 

x Elzbieta Anužis, Cicero, 111., 
Stanislava Gritėnas, Melrose 
Park, UI., Vytautas Lumbis, St. 
Petersburg Beach, Fla.. Bronius 
Antanavičius, R. L, visi įvairio
mis progomis atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Labai ačiū 

x Ona Pauhenė skaniai pavai
šins svečius atsilankiusius į t r a 
dicinį dzūkų balių gegužės mėn. 
15 d. Jaunimo centre. Staliukus 
rezervuoti tel. 925-9159, 523-1883 
ir 927-5980. fpr.). 

X Dengiame ir taisome visa 
rūšių stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
t i Skambinkite Arvydui Kielai 
teL 434-9655 arba 737-1717. 

(sk.). 

X Antroji Premijų šventė De 
troite vyks balandžio 18 d. J o j e 
dalyvaus visi laureata i i r d a u g 
svečių. Premijų švente L B Kul 
tūros ta ryba n o r i pagerbt i v i su s 
nusipelniusius savo sr i tyje r a šy 
tojus, menininkus, t e a t r a lu s , 
mokslo žmones i r kt. K a r t u b u s 
ir Lietuvių Bendruomenės 30 
metų sukakt ies minėjimas. P r e 
mijų mecenatas y r a Lietuvių 
Fondas. 

X Dr . Jadvyga Dubinsldenč 
po ilgesnių atostogų Miami 
Beach, Fla., gr įžo į Chicagą. 

X Ona PulkaunikJenė, pralei
dusi žiemą Los Angeles d u k t e r s 
šeimoje, grįžo j Beveriy S h o r e s 
ir vėl aktyviai įsijungė į visuo
meninį darbą. 

X Ant ras Kaimas, 1981 m e t ų 
JAV L B Kultūros t a r y b o s t e a t 
ro premijos laurea tas , a t l iks an
troje Premijų šventėje t r u m p ą 
programą. 

X Panevėžiečių klubo pobūvis 
rengiamas gegužės 1 d. Šaulių 
salėje, Brighton P a r k e . 

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKČIAI ARTĖJANT 

Minime savo ir kaimyno am
žiaus sukaktį , švenčiame savo 
t a u t a i i r valstybei nusipelniusių 
asmenų šventes . Prisimename 
laiko skaičiais į rašy tas istorinių 
įvykių da t a s . Tokių datų t iek 
daug, kad k a r t a i s ir nebespėja
me visų pr ideramai atžymėti, o 
k i t a s ne t užmirš tame. 

Ar t ė j a mūsų didvyrių Dariaus 
ir Girėno 50 metų tragiškos 
mir t ies sukakt i s . Jų vardai y r a 

| į rašyt i mūsų istori joj . Puntuke 
ir k i tų paminklų grani te , vyres
niųjų gyvoje a tmintyje ir šir
dyse. J ų va rda i l iks gyvi d a r 
ilgai a teinančiose kartose. 

Ateinančiais m e V i s pagarbiai 
minėsime jų drąsų žygį prie jų 
garbei p a s t a t y t ų paminklų ir sa
lėse. Norime, kad penkiasde
š imt metų mir t ies paminėjimas 
pal iktų pėdsakus ilgiems lai
k a m s . P r a š o m e J A V pašto de-
per tamentą , k a d išleistų sukak
tuvinį p a š t o ženklą, pagerbiant 
jų atminimą. Toks pašto ženk
las angį. vadinasi — A Oomme-
morat ive Pos t age Staanp. 

X Loret to ligoninė t u r i namo-1 Reikalas y r a labai rimtas, 
kas kaimynines mokyklos m o - ! sva rbus ir skubus . Lė ta darbo 
kiniams, kaip saugot is e i smo P 1 "** 2 * J a u S t o k a i pajudmta, 
nelaimių ir pereiti gatves, rk į ! lieka tęs t i . : : > , : , - , -
šiol mokė Aus t in mokyklą, o 

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
I^Mfi^L* 4« įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių 
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Šventų Velykų proga sveiki
nu visus "Tėvynės Žvaigždu
tės" bendradarbius ir skaityto
jus. Visi melskimės, kad prisi
kėlęs Kristus priartintų Lietu
vos prisikėlimą. 

REDAKTORIUS 

dabar priims i r 
kyklos mokinius. 

DePriest m o 
lo, 
šo, 

P i rmiaus ia kiekvienas para-
k a d ir labai t rumpą laišką 

da policijos a ts tovė Cynth ia K a -
ne, pr iklausanti Chicagos poli
cijos saugaus važiavimo sky 
riui . 

Pamokas d u o - ; p a š t o t a rnyba i parašytą savo 
r a n k a a r p a t s nurašydamas pa
ruoštą tekstą. Asmeniniai pra
šymai y ra d a u g svarbesni, negu 

VELYKOS 

Jėzus buvo atvestas s u kry
žiumi a n t kalno. J i s kr i to po 
kryžiumi tris kar tus . Simonas 
padėjo Jėzui jį nešti. Ka i Kris
t u s užlipo ant kalno, t ada J i s 
buvo prikaltas prie kryžiaus. 
Trečią dieną prisikėlė i š numi
rusių. Kristaus prisikėlimo šven
t ę vadiname Velykomis. 

Liudas Butkys, 
Rochesterio lit. m-los moki

nys, ( ' ' l i tuanistinis švietimas 
Rachesteryje") . 

VELYKŲ KIŠKIS 

Vieną gražią dieną Velykų 
kiškis šokinėjo keliu. Buvo Ve-

grupinis p rašymas . Kiekvienos I tykų rytas . Krepšelyje j i s tu-

x Simas Kudirka žada aplan
kyti lietuvių kilmės vaikų s t o -

I vykią Dainavoje rugpiūčio 1 3 d. 
Tą dieną lietuvių kilmės vaikų 
stovykloje skir iama Lietuvių ko
votojų už laisvę diena, S imas 
Kudirka t a r s žodį i r supažin
dins s u savo odisėjine kelione 
į laisvę bei paaiškins lietuvių 
tautoje vykstantį pasipriešini
mą kamunizmo priespaudai. S to
vykla bus šių metų rugpiūčio 
8-15 dienomis su įvairia ir g r a 
žia programa. 

X Danutė Janut ienė, Berke-
ley, Call., mūsų bendradarbė ir 
rėmėja, pratęsė " D r a u g o " p r e 
numeratą, užsisakė naujaus ių 
leidinių už 40 doL ir d a r pr idėjo 
10 dol. auką s u gražiais l inkėji
mais. Labai dėkojame už viską. 

x Emilija Gaška, Chicago, 
DL, Juozas Grigaliūnas, St . Pe 
tersburg Beach, Fla. , a t s iun tė 
po 10 dol. aukų. Laba i ačiū. 

X Anelė Knezenienė, Bris tol , 
Conn., G. J . Taoras , Cleveland, 
Ohio, pratęsdami p renumera ta s , 
atsiuntė po 7 dol. aukų. L a b a i 
dėkojame. 

X Ant. Budzinauskas, W a t e r -
bury, Conn., An tanas Zaparac-
kas, Highland Beach,, Fla., L. 
Bajorinas, Southfield, Mich,, J. 
Liutkonis, So. Boston, Mass . , 
įvairiomis progomis a t s iun tė po 
5 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Inž. Alfonsas Alčla-uskas. 
Tampa, Fla,, l ietuviškos knygos 
mylėtojas, vėl užsisakė nau jau 
sių leidinių u ž didesnę sumą su 
gražiu laiškučiu: "Lieku dėkin
gas už Jūsų patarnavimą. P r i 
imkite geriausius l inkėjimus iš 
saulėtos Floridos ateinančių šv. 
Velykų proga. Lai Dievas la imi , 
na Jūsų darbus" . Dėko jame už 
linkėjimus. 

organizacijos, sąjungos, draugi
jos, klubo i r kitokių vienetų val
dybos savo va rdu rašo prašy
m u s ir r ag ina nar ius nuolat pri
mindama at l ikt i t ą pareigą. 
P r a š y k i m e p a r a m o s i r savo val
sti jų gubernator ių , senatorių, 
kongresmanų, ki tų įtakingų as
menų, ve te ranų ir legijonierių 
postų komandierių. Prašykime 
parapi jų klebonų, mūsų spau
dos ir lietuviškų radi jo valandų 
vedėjų nuola t ga rs in t i tą svar
bų reikalą. Surinkime tūkstan
čius parašų. 

Nesakykime — k a s iš to bus, 
kažin a r apsimokės, j au per vėlu 
ir t . t . Būkime kiekvienas to 
didelio d a r b o dalininku. Mažai 
iš mūsų p rašoma — pusvalan
džio laiko i r keliasdešimt centų. 
Žinoma, t a m t i k r a s skaičius 
tautiečių t u r ė s paaukot i ir dau
g iau laiko. I šp ra šymas Gariaus-
Girėno ženklo bū tų mūsų didelis 
laimėjimas, o t iems didvyriams 
didesnis paminklas , negu raidės 
gran i te . T a s mažas popieriaus 
gabal iukas kalbėtų apie juos 
milijonams. Visi skubiai sto
kime į darbą. 

P r a š y m u s s iųs t i : 

Citizens S tamps Advisory 
Ooramittee % U. S. Postai 
Service, Washington, D. C. 
2O2G0. 

ir 
The Hoa . VVllliam F . Rolger, 
Pos tmas t e r General of t h e 
United Sta tes , vVashington, 
D. C. 20260. J . Ž. 

rėjo daug saldainių ir kiaušinių. 
Šis kiškis buvo truputį kvailas. 
J i s manė esąs Kalėdų senelis. 
J i s nuėjo į krautuvę, t e n nusi
pirko raudonas kelnes ir raudo
nus marškinius. Dabar j a m rei
kėjo stirnų. J i s nuėjo į gyvu
liukų krautuvę, kad nusipirktų 
stirnų. Jie neturėjo stirnų. Ta
da jis nusipirko 1000 pelyčių. 
J i s pradėjo j a s mokyti . Jos 
greitai išmoko. Tai per šias Ve-1 
lykas nenustebkite, jei pamaty
site tūkstantį skrendančių pely
čių su kiškiu, kur is lenda per 
kaminą. 

Erika Aleksiūnaitė, 
Lemonto "Maironio" l i t mo

kyklos mokinė. ("Gintaro 
šalis") . 

VELYKOS I B PAVASARIS 

Man patinka pavasar is todėl, 
kad paukšteliai pradeda čiulbė
t i , gėlės pradeda žydėti i r žolė 
žaliuoti. Pavasarį lietus dažnai 

P:r kryžių į prisikėlimą. 

Jenas Minelga 

VELYKŲ KRISTUI 

Maldauju, Kris tau 
Dangaus Valdove, 
Širdelę mano 
Pave r sk šventove. 

Maldų vainikais 
Papuoš t j a noriu 
Cia p a t — pavėsy 
Šventų altorių. 

Dedu gėlytę 
Pr ie Tavo kojų, 
Su j a Tėvynės 
Kančias aukoju. 

Globok mamytę, 
Palaimink tėtį, 
O m a n leisk niekad 
Nenusidėti. 

Piešė Lidija Stroputė 

taip p a t parodom, k a d didžiuo
jamės savo t a u t o s praeitimi. 

Vilija Vieraitytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

VEUkL mokinė. 

GALVISŪKIS NR. 131 

Onutė, prieš eidama į mokyk
lą, a n t elektrinės keptuvės pa
kepdavo sau 3 riekutes duonos. 
Kiekvienos riekutės vienos pu
sės kepimas užtrukdavo pusę 
minutės. Į t ą keptuvę tilpdavo 
tik dvi r iekutės. Per kiek laiko 
ir kokiu būdu Onutė iškepdavo 
sau t a s t r i s duonos riekutes? 
Onutė buvo taup i mergai tė ir 
elektros energijos be reikalo ne
naudojo. (10 taškų) . 

GALVOSŪKIS NR. 134 

(Žiūrėkite brėžinėlius). Mato
te nupieštus 6 trikampius. A r 
jų ta rpe y ra panašių? Jei ta ip , 
nurodykite numerius. (5 t a š 
kai). 

w 

lyja. Pavasarį nėra sniego, gali
m a bėgioti ir dviračiais važinėti. 
Pavasarį būna Velykos. Velykų 
rytą visos mažos mergaitės eina 
gėlių barstyti. A š taip p a t ėjau 
gėlių barstyti. 

Eglė Stonytė, 
Detroito "gSburio" lit. m-los 

mokinė. ("Skambutis*'). 

LIETUVA, TĖVAI I R AŠ 

SMAGI OPERETĖ 

Paga l Gilberto i r Sullivano 
melodijas kompozitoriaus K. 
Day a t k u r t ą operetę "Thespis 
or Gods Grown Okl", stato Pa ry 
t ea t ras , 1225 W. Belmont, Chi
cagos š iaurėje . 

federacijos 
pirmininkas Anatolijus Miltinas Laisvės Lygos konferencijoje 

Artėja laikas, ka i turėsiu pa
likti savo namus, tėvus i r rast i 
iš ko pragyventi. Ta rp manęs i r 
tėvų y r a didesni skirtumai, negu 
amžius. Gal ryškiausiai skiria
si mūsų nuomonės, mintys i r 
jausmai apie Lietuvą 

Priežastis šiems skir tumams Į 
yra Antrasis pasaulinis karas. 
J o metu įvyko daug pasikeiti-. 
mų. 'Lietuva prarado savo ne- Į 
priklausomybę. Sis įvykis mano 
tėvus, jų tėvus bei jų šeimas 
privertė palikti Lietuvą ir p o 
eilės metų vargo atsirast i Ame
rikoje. Karo metu mano tėvai 
pergyveno nemažai baisių įvy
kių: skraidančius bombonešius, 
maisto trūkumus ir siaubingą 
kelionę per Atlantą. 

Tie nuotykiai ir pergyvenimai 
sustiprino mano tėvų meilę Lie
tuvai. Ta meilė y ra karštesnė, 
negu mano. 

Visada girdžiu senelių, tėvų 
ir mokytojų pasakojumis apie 
Lietuvą. Xeįmanoma suskai
čiuoti atpasakotus įvykius. 
Anksčiau šie pasakojimai ne
daug atkreipė mano dėmesį. Lie
tuva man atrodė kaip kokia se
noviška mitologinė šalis. Kai 
1978 m. ankstvva rudeni aplan

kiau Lietuvą, s ta iga ji pas idarė 
t ikra, moderni i r net gražesnė 
negu sapne . Dabar, ap lankęs 
tėvų tėviškes ir k i t as j ų myli
mas vietas , geriau supran tu sa
vo tėvų jausmus. 

Nor s m e s skiriamės, tač iau 
mūsų sąjūdis pasilieka t o k s 
pats . G a l greit ateis la ikas m a n 
perimti savo tėvų pareigas. Ma-
no manymu, aš su savo bendra
amžiais tęsim t a s pareigas, a t 
sakingai i r žengsim vis p i rmyn į 
priekį. A š žinau, daugelis lietu
vių n ė r a optimistiškai nusiteikę, 
taip k a i p aš. J i e j au skelbia, 
kad jaunimas y r a nu tau tė jęs . 
Aš j iems štai ką patar iu , duo
kite m u m s progos! Daugel is i š 
mūsų d a r nesame baigę pradžios 
mokyklos. Mes dar ne turė jome 
progos pasi re ikš t i Kol a š šioje 
žemėje gyvensiu ir kol konkur
sai bus skelbiami, mūsų t a u t a 
nemirs. Laisvės Lietuvai! 

Gytis Liulevičras, 
Dar iaus - Girėno lit . m-los 

8 s k mokinys. 
š i s rašinėlis Gange P a r k o apy

linkės paskelbtame konkurse 
laimėjo pirmąją premiją. 

GALVOSŪKIS N R . 132 

(Žiūrėkite ra idyną) . š i a m e 
raidyne y r a dešimt Lietuvos 
miestų ir miestelių vardų. Su
radę apibrauki te ir l ape surašy
kite j ų vardus . Už kiekvieną 
miesto pavadinimą gausi te po 
vieną t a š k ą 

H 
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Atsakykite į šiuos klausimus: 
klausimo pabaigoje parodyta 

skaitlinė rodo, kiek žodžių (pa-
vaxiinimų) reikia parašyti . 

1) Parašyk raudonų gėlių pa
vadinimus (3) . 2) Parašyk bal
tus maisto produktus (3). 3) 
Mėlynai žydinčių gėlių pavadini
mus (3). 4) Ką reiškia raudo
nas ženklas (pvz., susisiekime) 
(1). 5) Baltos spalvos gėrimus 
(2). 6) Mėlynos spalvos bran
giuosius akmenis (2 ) . 7) Rau
donos spalvos vaisius (3). 8) 
Baltos spalvos gyvulius (3) . 9) 
Mėlynos spalvos atspalvius — 
angliškai (3) . 10) Kurioje mei
lės šventėje gaminami raudoni 
papuošalai (1) ? U ž kiekvieną 
atsakymą gausite po 1 tašką. 

GALVOSŪKIO NR. 111 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite judėjimo tvarką. 
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DEDMUOJAMfiS 
TAUTOS PRAEITIMI 

Lietuvių t a u t a y ra daug iš
kentėjus, bet vis tiek labai s t i 
pri, todė l mes galime j a di
džiuotis. Būdama a n t r ą k a r t ą 
okupuota rusų, nenustoja vil
t ies i r mėgina vėl a tgaut i laisvę. 
Po a n t r o s okupacijos daug par
tizanų slapstėsi miškuose, mė
gindami padėti savo tėvynei. 
Turime žmonių (kaip Romą Ka
lantą) , kurie paaukojo savo gy
vybes dėl Lietuvos laisvės. Si
mas Kudirka ta ip pa t daug iš
kentėjo, kol pagaliau pasiekė 
laisvą kraštą — Ameriką. Y r a 
daug lietuvių, kurie aukojasi sa
vo tau ta i , priešinasi okupantui , 
kai j iems draudžiama ei t i į baž
nyčias, melstis mokyklose, a r 
net kalbėti lietuviškai. 

Mes. čia gyvendami, mokyda
miesi i r kalbėdami Lietuviškai. 
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(Žiūrėkite brėžinį). Mama 
išėjo | kiemą peiliu nupiaustyti 
rožių nudžiūvusias šakeles. Kar
tu pasiėmė mažą berniuką. Mo
tinai nematant , berniukas per 
toli nubėgo, pradėjo verkti, nes 
nežino, kaip surasti mamą. Pa
dėkite jam! (5 t a ška i ) . 
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PAŽYMIAI 

Ričardas: — Mama, aš šian
dien mokykloje gavau šimtą. 

Mama: — Labai gerai, Ričar
dai. Įdomu, iš ko gavai tokį ge-
*~ą pažymį? 

Ričardas: — Keturiasdešimt 
už skaitymą, trisdešimt už sp^-
Imimą ir trisdešimt už ari tme
tiką. 

n) bi-*} w)ftv- n 

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAS 

Nupiešti nurodytai galvai rei
kėjo visų skaitlinių nuo 0 iki 9. 

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAS 

Gyvulių ir paukščių varda i : 
1) Avis, 2) višta, 3 ) kiaulė, 4) 
antis, 6) karvė, 6) gaidys, 7) 
šuo, 8) katė , 9) pelė, 10) veršis 
(karvės vaikas) . 

GALVOSŪKIO NR. 114 
SPRENDIMAS 

Jonui ir Petrui kelyje susiti
kus, jiedu bus t a m e pačiame 
atstume nuo Kauno. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Kad Velykų pyragai geri ir 
skanūs nutiktų, Verbos rytą gu
linčius vaikus ir suaugusius pla
ka kadugio šakele ir sako: 
"Verba plakė, linksmai sakė, 
(sekmadienį) nedėlioj Velykos". 

(Šiaulėnai). 


