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Šiluva kelia 
siaubą bedieviams? 

(Tęsinys) 
1981 m. spalio 24 d. Molėtų 

parapijos 13 tikinčiųjų nuva
žiavo į Raseinius, norėdami iš 
ten patekti į Šiluvą. Autobusų 
stotyje, pagal duotą įsakymą, 
kaip aiškinosi kasininkė, bilie
tų į Šiluvą nepardavinėjo ir 
autobusai nekursavo. Iš taip 
toli atvykę molėtiškiai ryžosi 
likusius 20 km iki Šiluvos 
nueiti pėsčiomis. Bet vos tik 
nuėjus apie 8 km, prie jų susto
jo autobusu važiavę milicinin
kai, o lengvoji maš ina užstojo 
kelią. Išlipę trys milicininkai 
ėmė molėtiškius tardyti : 

— Kur einat? Iš kur jūs? 
Duokite dokumentus! 

Sulaikytieji a tsakė, kad 
dokumentų nesinešioja, o be to 
jie jokio nusikaltimo nepa
darė, kad kokiu pagrindu juos 
sulaikė? 

— Jūs einat apiplėšti klebo
ną, o mūsų pareiga jį saugoti, 
— replikavo milicininkai, — ir 
jei eisite toliau, sumesime 
visus į mašiną. 

Su motinomis ėję vaikai išsi
gando ir pradėjo verkti. Teko 
visiems grįžti atgal, nes mili
cininkų pusėje buvo jėga. 
Sugrįžę į Molėtus, jie visi 
parašė protesto pareiškimą 
LKP sekretoriui Griškevičiui, 
prašydami sutramdyti tikin
čiųjų persekiotojus — milici
ninkus. 

1981 m. spalio 25 d. iš Pagi
rių miestelio (Kėdainių raj.) į 
Šiaulėnus per Šiluvą išvažia
vo Albinas Chščenavičius su 
žmona Danute, dukra Odeta, 
sūnumi Gintaru ir sūnaus 
draugu Rimantu Jas insku. Jie 
norėjo Šiluvoje a n t artimųjų 
kapų nuvežti gėlių ir pasimels
ti. Netoli Šiluvos juos sustab
dė milicijos pareigūnai ir, 
patikrinę dokumentus bei 
mašinos bagažinę, pasakė, 
kad automašina toliau važiuo
ti neleidžiama. Iki Šiluvos 
beliko 5 km, todėl nutarė 
pėsčiomis nueiti. Chščena-
vičiai su dukra ėjo pirmi, o už 
jų, keliasdešimt metrų atsili
kę, ėjo sūnus Gintaras , 10 kl. 
mokinys, ir Rimantas Jasins-
kas , prieš metus baigęs vidu
r inę mokyklą , d i r b a n t i s 
Pagiriuose vairuotoju. Prie 
miškelio stovėję du milicijos 
p a r e i g ū n a i p i r m a ėjusius 
Chščenavičius praleido, o 
Gintarą su Rimantu sustabdė 
ir paklausė, kur jie einą. Tuo 

pat metu prie jų privažiavo 
automašina „Volga", ir mili
cininkai, nieko nepaaiškinę, 
pagriebė Gintarą ir Rimantą 
ir grubiai įgrūdo į mašiną. Tai 
matę Gintaro tėvai bandė, 
pakėlę rankas, sustabdyti 
mašiną ir paklausti, kur veža 
vaikus. Mašinos vairuotojas 
sumažino greitį, o kai tėvai 
priėjo prie mašinos, klaus
dami, kur veža vaikus, staiga 
padidino greitį ir partrenkė 
juos į purvą. Partrenktieji 
atsikėlė ir vos tik jie nuėjo 
nusiprausti prie kelio es
ančiame prūde, kai prie jų 
atvažiavo pilnas autobusiu
kas milicininkų ir pranešė, 
kad jie visi esą areštuoti. 

Šiluvos milicijoje Ginta
rą ir Rimantą tardė moteris, 
neišdrįsusi pasakyti savo 
pavardės. R. Jasinskui užsi
kerta kalba, dėl to jis mokyk
loje buvo a t le is tas nuo 
atsakinėjimo žodžiu ir egza
minų. Išsigandęs jaunuolis 
užsikirto ir negalėjo atsakyti į 
tardytojos klausimus. Tada ji 
išsikvietė milicininkus, kurių 
vienas spyrė Rimantui į krūti
nę ir smogė per sprandą. 
Vaikinas apsvaigo ir nugriu
vo nuo kėdės. Vėliau, sužino
jus, kad jis negali kalbėti, 
t a rdy to ja liepė Rimantui 
parašyti savo vardą, pavardę, 
kada išvažiavo, kas jį suagi
tavo važiuoti. 

Areštuotus Chščenavičius 
taip pat visus tris atvežė į 
Šiluvos miliciją. Juos tardė 
moteris, kuri net paklausta 
nepasisakė pavardės ir parei
gų. Čekiste klausinėjo motiną 
ir dukrą, ar jos tikinčios, ko 
ėjo į Šiluvą, apgailestavo, kad 
tikinti motina perduodama 
savo įsitikinimus dukrai, ją 
luošina. Po to liepė rašyti 
pasiaiškinimą milicijos virši
ninkui Kolelkovui. 

I š Š i l u v o s nuvežę į 
Raseinius surašė melagingus 
parodymus — esą Albinas 
Chščenav ič ius su žmona 
Danute, stabdydami mili
cininkų mašiną, sukėlė ava
rinę situaciją ir liepė jiems 
pasirašyti. Kai atsisakė pasi
rašyti, juos abu nuvedė į teis
mą, kur teisėjas, nepasisakęs 
pavardės, nuteisė už tariamą 
c h u l i g a n i z m ą : D a n u t ę 
Chščenavičienę 30 rub. bauda, 
o jos vyrą Albiną Chščenavi-
čių 7 parom arešto. 

(Pabaiga) 

Viceprezidentas 
Bush Kinijoj 

Pekinas . — Šiandien į Kini
ją atvyksta viceprezidentas 
Bush. J i s pirmiausia sustos 
Hangzhou mieste, o po dviejų 
dienų aplankys Pekiną. Kini
jos spauda vadina Bushą 
„senu Kinijos draugu", nes jis 
dar prieš diplomatinių ryšių 
užmezgimą buvo JAV laiki
nos pasiuntinybės galva. 

Neabejojama, kad Kinijos 
va ldž ios a t s t o v a i b a n d y s 
įtikinti svečią, kad Taivanas 
yra Kinijos teritorija ir jai 
negalima pardavinėti ginklų, 
nepažeidžiant Kinijos suve
renumo. Kinija reikalauja, kad 
Amerika nustatytų terminą, 
kada pasibaigs visi ginklų ir jų 
dalių siuntimai į Taivaną. 

Gegužės 2 d. „Liaudies dien
raštis" rasė, jog atėjo laikas 
išspręsti JAV ginklų pardavi
mo Taivanui klausimą, nes jis 

sudaro grėsmę Kinijos-JAV ry
šiams. Šį klausimą sukėlė 
Washingtonas ir tik jis gali jį 
išspręsti. 

0k. Lietuvoj mirė 
kun. E. Vaišnoras 
Pirmadienį, balandžio 26 d., 

Kupiškio bažnyčios švento
riuje, Panevėžio vyskupijoje, 
buvo palaidotas šios bažny
čios altarista kunigas Eduar
das Vaišnoras. Velionis buvo 
sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Kunigu įšventintas 1930 m. 
Kun. Eduardas Vaišnoras 
mirė balandžio 22 d. Tai jau 
aštuntas šiemet Lietuvoje ir 
antras Panevėžio vyskupijoje 
miręs kunigas. Panevėžio 
vyskupijoje jau yra apie 20 
savo kunigo neturinčių bažny
čių. Nors būdamas silpnos 
sveikatos, kunigas Vaišnoras 
p a g a l i š g a l e s s t engės i 
patarnauti žmonėm, ypač 

Falklando karas 
Kreiseris nuskendo, žuvo apie 600 karių 

Britanijos vyriausybė rekvizavo ir didįjį keleivinį , • _,. . . , , .. 
„Queen Elizabeth II" laivą, kuris plaukia į Pieti
nį Atlantą su 3,000 pėstininkų. Nuotraukoje šis praėjusią savaitę. 

Priimtas jūrų 
teisių įstatymas 

New Y o r k a s . — įvykiai 
Falklando salose nukreipė 
spaudos dėmesį nuo penkta
dienio įvykio Jungt inėse 
Tautose. Čia po devynerių 
metų ginčų ir derybų buvo 
priimtas „Jūrų įstatymas". Už 
jį balsavo 130 valstybių, prieš 
įstatymą -*- 4 (JAV, Venecue-
la, Turkija ir Izraelis). Dar 17 
valstybių susilaikė, jų tarpe 
daug Vakarų bloko šalių. 

Tarptautinė jūrų sutartis bus 
pasirašyta rugsėjo mėn. 
Venecuelos sostinėje Caracas. 
Sutartis įsigalios, kai mažiau
siai 60 valstybių ją ratifikuos. 
Šalia pačios sutarties priimtos 
įvairios taisyklės, protokolai, 
rezoliucijos. Nutarta įsteigti 
Tarptautinę jūros dugno 
valdybą, kurios štabas bus 
Jamaikoje. Įstaiga prižiūrės 
jūros duįno turtų eksploatavi
mą, tvarkys, reguliuos turtų 
padalinimą. 

Jūros įstatymas suvienodins 
teritorinių teisių klausimą. 
Visos pasaulio šalys turės 12 
mylių nuo kranto teritorinius 
vandenis, turės „ekonominę 
zoną",— 200 mylių nuo krantų 
ir, pagaliau, 350 mylių platu
mo jūros dugno turtų eksploa
tavimo teises. Toliau už terito
rinių vandenų nustatyta laisvo 
praplaukimo zona visiems 
pasaulio laivams ir lėktu
vams, civiliams ir kariniams. 
Ta pati laisvo praėjimo teisė 
liečia visus sąsiaurius, kaip 
Gibraltaro ar Hormuzo, Persų 
jūros pietuose. 

Jūros įstatymo konferen
cijos pirmininkas Tommy Koh 
iš Singapūro pasakė, kad ši 
sutartis y ra svarbiausias 
tarptautinis diplomatinis įvy
kis nuo Jungtinių Tautų įstei
gimo dienos. Dar abejojama, 
ar JAV vyriausybė šią sutartį 
pasirašys. Sutartis bando 
atsakyti į klausimą, kam 
priklauso vandenynai. Istaty-

klausydamas išpažinčių. 
Gyvai rūpinosi Bažnyčios 
problemomis, ypač Kauno 
Kunigų Seminarijos padėtimi. 
Jo parašą randame tarp šimto 
trylikos Panevėžio vyskupijos 
kunigų, kurie praėjusių metų 
gegužės pradžioje ilgesniu 
pareiškimu kreipėsi į Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninką vysk. Liudą Povilonį ir į 
kitus Iietuvos vyskupus bei 
vyskupijų valdytojus Kauno 
Kunigų Seminarijos reikalu 

m a s paliečia v isus jūrų 
pr iklausomumo aspektus: 
ekonominį, karinį ir komer
cinį. Įstatymas nustato prin
cipus ir procedūras, kas gali 
naudotis jūrų dugno minera
lais: kobaltu, i^anganu, nike
liu, variu. Minėta pasaulinė 
Tarptautinė jūrų dugno valdy
b a įsteigs savo nuosavą 
bendrovę „Enterprise", kuri 
pajamas iš dugne rastų žalia
vų dalins atsilikusioms pasau
lio šalims, įves „naują 
ekonominę tvarką" . JAV 
delegacija protestavo prieš šį 
sumanymą, nes ta i esąs 
„socializmas", varžąs privačią 
iniciatyvą. Jei JAV ir at
sisakys pasirašyti šį įstatymą, 
jis įsigalios nustatyta tvarka. 

D a u g g i n č ų s u k ė l ė 
klausimas, kaip ir kada būtų 
galima įstatymą papildyti ar 
pakeisti. Ar reikėtų dviejų 
trečdalių visų pasirašiusių 
valstybių, ar — trijų ketvir
tadalių? Privačios kasyklų 
bendrovės Amerikoje protes
tavo, kad joms įstatymas už
deda pareigą tiekti technolo
g ines kasimo priemones 
pasaulinei bendrovei, kuri 
sudarys lyg visagalintį mono
polį. 

Riaušės Varšuvoj 
Varšuva . -- Pirmadienio 

demonstracijos ir riaušės 
Varšuvos senamiestyje. Pilies 
aikštėje, prasidėjo prie Šv. 
Jono katedros Buvo sudrasky
ta daug „socialistinių" vėlia
vų. Korespondentai matė mili
ciją mušant lazdomis jaunus 
protesto dalyvius. Pirmosios 
pagalbos automobiliai daug 
sumuštų nuvežė į ligonines. 

Atskiros demonstracijos įvy
ko prie Varšuvos universiteto. 
Nemažas skaičius buvo susi
rinkęs prie karaliaus Žygiman
to III-jo paminklo. Demonstra
cijų dalyviai reikalavo paleisti 
politinius kalinius, paleisti 
Wale8ą, užbaigti karinį stovį. 
Milicijos būrių vadai šaukė į 
minią: „Susirinkimai uždraus
ti!" Minia atsiliepdavo: „Kam 
jūs tarnaujate?" 

— Naujasis Salvadoro 
prezidentas pasakė spaudai, 
kad jis neieškos su komunistų 
vadais pasitarimų, tačiau 
palaikys su jais dialogą, jei 
tarpininkaus katalikų Bažny
čia ar draugiška užsienio 
valstybė. 

T R U M P A I 
IS V I S U R 

— Sovietų valdžia dar sykį 
atmetė prezidento Reagano 
siūlymą Brežnevui atvykti į 
Jung t ines Tautas ir ten 
susitikti su Reaganu. Krem
lius tvirtina, kad tokiems 
pasimatymams reikia gerai 
pasiruošti, o tam nesą laiko. 

— Kinijos radijas skelbia, 
kad reformuojama centro val
džios struktūra. Bus panaikin
tos 11 vicepremjerų vietos. 

— Izraelio premjeras Begi
nąs pasakė parlamente, kad 
pasibaigus penkerių metų 
laikotarpiui Vakarų Krante ir 
Gazos pakraštyje, kur Camp 
David sutartis numatė pales
tiniečių autonomiją, Izraelis 
reikalaus suverenumo teisių 
šiose teritorijose, kurias Begi
nąs vadino Judėja ir Sama-
rija. 

— Irano saugumo jėgos puo
lė 10 liaudies kovotojų slėptu
vių ir nušovė ar suėmė 50 
revoliucijos priešų. Kovos 
tęsėsi visą dieną, žuvusių tarpe 
buvo 3 moterys. Nušauti ir du 
buvę kandida ta i į I r ano 
parlamentą. 

— Sekretorius Ha igas 
pareiškė senato komitete, kad 
Amerika vengs įsivelti giliau į 
Falklando konfliktą. Jis kalti
no Argentinos vadus nelanks
tumu, užsispyrimu. 

Žuvo Alžiro 
ministeris Yahia 

T e h e r a n a s . — Irano radijas 
paskelbė, jog Irako karo 
lėktuvai puolė Alžiro lėktuvą, 
kuris per Turkiją skrido į Iraną, 
ir jis nukrito. Lėktuve buvo 
Alžiro užsienio reikalų minis
teris Mohammed Ben Yahia, 
kuris planavo penkias dienas 
viešėti Irane. Alžiro ministeris 
pagarsėjo kaip tarpininkas 
Irano-JAV derybose dėl įkaitų 
paleidimo. Visi Alžiro lėktuvo 
keleiviai žuvo. 

Sudarė jury 
Washingtona8. — Teisme, 

kuris svarstys kaltinamojo 
Hinckley bylą, jau sudaryta 
prisiekusiųjų komisija: septy
nios moterys, penki vyrai; 
vienas baltas, 11 juodųjų. Dar 
tebevyksta ginčai, ar kaltina
masis sveikas, ar protinis ligo
nis? Teisėjas laikosi nuomo
nės, kad kaltintojai turi 
uždavinį įrodyti, kad jis buvo 
sveikas. Pranešama, kad prezi
dentas Reaganas nebus kvie
čiamas į teismą liudininku. 

Buenos Aires . — Argenti
nos kariuomenės štabas pa
skelbė pirmadienį, kad britų 
sužalotas kreiseris „General 
Belgrano" nuskendo. J ame 
buvo 1,042 įgulos nariai . 
Argentinos laivai pasiųsti į 
nuskendimo vietą. Iš praskren
dančių lėktuvų audringoje 
jūroje matėsi daug gelbėjimosi 
valčių. Paskutinėmis žinio
mis, argentiniečiams pavyko 
išgelbėti 400 laivo įgulos vyrų, 
tačiau 642 dar laikomi dingę. 

Argentina apkaltino britus, 
kad kreiseris buvo pultas už 
200 mylių nuo Falklando salų 
b l o k a d o s z o n o s . D a b a r 
Argentinos laivai ir lėktuvai 
gali pulti britų laivus bet kur 
Atlante, pagrasino Argenti
nos karinė vadovybė. Britų 
pranešimai pripažino, kad 
kreiseris „General Belgrano" 
buvo už blokados zonos, tačiau 
jis sudaręs grėsmę britų lai
vams, stovintiems toliau nuo 
salų. 

Argentinos kreiseris buvo 
statytas prieš 44 metus Ameri
koje, jis buvo pavadintas 
„Phoenix" ir buvo Pearl 
Harboro uoste, kai jį puolė 
Japonijos jėgos. Argentina 
kreiserį nupirko 1951 m. 

B r i t a n i j o s v y r i a u s y b ė 
rekvizavo dar keturis preki
nius ir keleivinius laivus, jų 
tarpe liuksusinį „Queen Eliza
beth II". Jis plaukia su 3,000 
Penktosios pėstininkų briga
dos karių į Falklandus. š i 
brigada neseniai baigė prati
mus Valijos kalnuose. Spėja
ma, kad jai bus skirta okupuo
ti Falklando salas. 

Britų aviacija vakar vėl 
puolė Stanley aerodromą, kad 
jame negalėtų nusi le is t i 
Argentinos lėktuvai. Britų 
spaudoj ir parlamente pasigir
do balsų, kad nereikėjo 
n u s k a n d i n t i A r g e n t i n o s 
kreiserio. Airija atšaukė savo 
paramą Britanijai, kuri su 
laivo puolimu tapusi agresorė. 

Užsienio korespondentams 
Argentinoje nelengva susigau
dyti tarp įvairių štabo praneši
mų apie karo eigą prie Falk
lando. Viename pranešime 
buvo skelbiama, kad britų 
lakūnas pateko į nelaisvę. 
Kitas sakė, kad abiejų numuš
tų lėktuvų pilotai nukrito į 
jūrą, matyt, negyvi ar sunkiai 
sužeisti. Korespondentai taip 
ir nesužinojo britų lakūno, 
p a k l i u v u s i o n e l a i s v ė n , 
pavardės. Korespondentams 
buvo parodytas filmas, kaip 
Stanley aerodrome nusileidžia 
didysis transporto lėktuvas 
„C-130 Hercules". Filmas 
aiškiai susuktas gražiame 
saulėtame ore. Stabo atstovas, 
kapitonas Enrique de Leon, 
ryšininkas su spauda, pabrė
žė, kad filmas darytas praėju
sį sekmadienį 4 vai. 40 min. po
piet. Tačiau tą pačią dieną 
Argentinos žinių agentūra 
pranešė, kad saloje krito smul
kus lietus. Amerikos televizi
jos stotys tuoj prisiminė, kad 
tas filmas apie nusileidžiantį 
lėktuvą jau buvo rodytas prieš 
savaitę. Greta parodžius abu 
filmus, aiškiai matėsi, kad tai 
tas pats lėktuvas. Argentina 
šitokiomis melagys tėmis 
bandė įrodyti, kad Stanley 
aerodromas nesužalotas, lėktu
vai jame kyla ir nusileidžia. 

Britų korespondentai, esą 
„Hermes" lėktuvnešyje, ne tik 
praneša, kad laivas nesuža
lotas, bet sako, kad jis nebuvo 
ir pultas. Reporteriai skai
čiavo visus pakylančius britų 
lėktuvus ir vėl suskaitė visus 
nusileidusius ir nė vieno 

nepasigedo, nors Argentina 
pranešė, kad numuš ta 11 lėktu
vų. 

Po aviacijos puolimų Falk
lando rytinėje saloje taikinius 
apšaudė artilerija iš karo 
laivų, esančių 10 mylių nuo 
kranto. Tuo metu britų laivus 
puolė argentiniečių lėktuvai. 
Vienas naikintuvas ir viena 
fregata buvo lengvai sužaloti. 
Argentiniečių puolimą pasiti
ko britų „Harriers", numušė 
vieną „Mirage" ir vieną „Can-
berrą". Kitą „Mirage" pašovė 
pačių argentiniečių priešlėktu
vinė artilerija, stovinti prie 
Stanley aerodromo. 

Argentinos prezidentas gen. 
Galtieri pasakė, kad .Argen
t ina niekad nepakels baltos 
vėliavos". Užsienio reikalų 
ministeris Mendez pareiškė 
New Yorke, k ad Argentina 
pasirengusi priimti Jungtinių 
tautų rezoliucijos Nr. 502 sąly
gas . Rezoliucija, kaip žinoma, 
reikalauja sustabdyti karo 
veiksmus, reikalauja, kad 
Argentinos karinės jėgos pasi
trauktų iš Falklandų ir ragina 
abiejų konflikto pusių vyriau
sybes ieškoti diplomatinio 
sprendimo pagal JT chartos 
principus. 

Naujieji britų 
kovos lėktuvai 

L o n d o n a s . — Pasaulio 
aviacijos ekspertai susidomėję 
seka, kaip sekasi Falklando 
kovose britų „Harrier" lėktu
vam. Iki šiol šie lėktuvai daly
vavo Port Stanley aerodromo 
puolime, numušė du Argenti
nos lėktuvus, patys neturėję 
jokių nuostolių. Lėktuvas gali 
pakilti vertikaliai, jam todėl 
nereikalingi ilgi pakilimo ar 
nusileidimo takai . Falklando 
salose sudaužius pakilimo 
taką, „Harrier" gali nusileisti 
bet kur lygioje vietoje. 

Vienas lėktuvų silpnumas 
yra menkas jų greitis, apie 60O 
mylių per vai., kas yra pusė 
Argentinos „Mirage" lėktuvų 
greičio. Tačiau britų lakūnai 
naudoja su savo „Harrier" 
lėktuvais įvairius triukus. 
Technika, pavadinta „viffing" 
gali lėktuvą ore sustabdyti 
vietoje. J is gali kristi žemyn, 
šokti į viršų ar į šoną, net skris
ti atbulas. Susikovus dviem 
lėktuvam, britų lakūnas gali 
„praleisti" greitesnį priešo 
lėktuvą, šokti a tga l ir paleisti 
savo raketas, priešui pralėkus. 

Britanijos aviacija pradėjo 
šiuos Hawker Siddeley gamin
tus lėktuvus naudoti jau 1969 
m., tačiau tik paskutiniu metu 
britų marinai įgudo naudoti tą 
„viffing" techniką. Tai revoliu
cinė aviacijos taktika, niekad 
pilnai neišbandyta karo sąly
gose. Lėk tuva i g inkluot i 
moderniausiomis komunika
cijos priemonėmis ir naujau
siomis „Sidewinder" rake
tomis, kurios pasiveja priešo 
lėktuvą, sekdamos jų motorų 
karščio juostą. 

K A L E N D O R I U S 
Gegužės 5 d.: Maksimas, 

Krescencija, Barvydas, Neris. 
Gegužės 6 d.: Svodijus, Bene

dikta, Rokantas, Argą. 

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
7:52. 

O R A S 
Debesuota , su pragied

ruliais, gali palyti su perkūni
ja , temperatūra dieną 75 L, 
naktį 60 1. 

> 
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Motinos dienos proga svei
kiname visas vadoves — skau-
tininkes, visas skaučių,-tų 
mamytes ir močiutes. Linki
me jėgų, ištvermės ir Aukš
čiausiojo palaimos, vedant jau
nimą lietuvišku • skautišku 
keliu. 

"Skautybes kelias" 

Motinos dienoje visas 
mamytes ir močiutes svei
kinam. 

"Aušros Vartų" tuntas 
"Kernavės" tuntas 

"Nerijos" tuntas 
"Lituanicos" tuntas 

SKAUTININKAS BENDRUOMENĖJE 
ALBINAS P O C I U S 

(Pabaiga) 
Visi gerai žinome, kad net 

pat i skautdjos idėja kilo iš 
Mafekingo berniukų, kurie 
padėjo kariams ginti apsuptą 
miestą. 

Varšuvos sukilimo metu 
skautai, slinkdami kanalizaci
jos vamzdžiais, palaikė ryšį 
ta rp išsklaidytų sukilėlių dali
nių. 

Alijantams artėjant prie 
Paryžiaus praėjusio karo me
tu, skautai pirmieji išėjo į 
Paryžiaus gatvių barikadas, 
t ik mes kažkodėl bijome net 
savo šešėlio ir, tingėdami pa
dirbėti Tėvynės labui, norime 
kaip tas romėnų Pilotas, nu
teisęs Kristų, nusiplauti savo 
rankas "politikos vandeniu". 

Kiti vėl sako, nekalbėkime 
apie politiką, kad nepakenk
tume Lietuvos komunistams, 
nes geriau, kad ten dirba lie
tuvis, bet ne rusas. Tai didžiai 
klaidinga nuomonė ir, kas taip 
kalba, arba pats yra naivus 
arba jus laiko neišmanėliais 

Maskvoje prie saugumo poli
cijos yra Disinformacijos sky
rius, kur net 3.000 tarnautojų 
aprūpina viso pasaulio žinių 
agentūras propagandinėmis ir 
klaidinančiomis žiniomis. 

Vilniuje prie Rodinos sky
riaus veikia taip pat disin
formacijos skyrius. Tai jie 
skelbia, kad lietuviai patys po 
karo nenorėjo Karaliaučiaus. 
Taip jie skelbia, kad Romas 
Kalanta buvo pamišėlis. Jų 
įstaiga dergia mūsų disiden
tus ir skelbia, kad tik komu
nizmas gali išgelbėti Lietuvą. 

Lietuvos komunistai nenori 
jokių permainų, nes prarastų 
šiltas vietas ir specialias krau
tuves. J ie norėtų, kad mes 
padėtume jiems išsilaikyti val
džioje. Tačiau jie yra tik mūsų 
Tautos mažuma. Mes jų netei
siame ir jų nesmerkiame, bet 
mes einame su Tautos dau
guma. 

Tautos dauguma į komuniz
mą net iki ir sako, kad 
komunizmas yra rusų oku
pantų tarnaitė. 

Ar nenuostabu, kad tie, ku
rie sako. kad dabar komunis
tai yra mūsų "broliai", nei vie
nas neranda gero Žodžio mūsų 
tautos disidentams ir per
sekiojamai Lietuvos Bažnyčiai. 

Jiems mūsų disidentų ir 
Sibiro tremtinių aukos yra 
svetimos, svetima yra ir mūsų 
tautos kova už tikėjimo laisvę 
ir žmogaus teises. 

Skautijos įstatai sako, kad 
skautas yra tiesus, todėl ir ko
voje už savo tautos laisvę, 
skautas turi tvirtai pasiprie
šinti melui ir ištiesti ranką 
tiems, kurie kovoja už tiesą ir 
gėri-

Mfisų įstatai sako, kad 
skautas padeda artimui nelai
mėje. 

V;-* daug masų tautos sė
si 4 ir bf'Kiy tPn tėvynėje yra 
r.»-'aimfMP, t o d ė l ir s k a u t ų 
v a d o v a s pr-r tas b e n d r u o 

menės organizacijas, kur jis 
dalyvauja, turi ištiesti pagal
bos ranką mūsų tautos tremti
niams ir laisvės kaliniams, 
kad jie nesijaustų vieni ir visų 
užmiršti, nes ne draugai 
komunistai, bet šitie tautos 
kankiniai yra mūsų tikrieji 
broliai ir sesės. 

Niekad nenusiminkite, kad 
lietuviškoje veikloje dirban
čiųjų skaičius yra nedidelis. 
Negeriau sekėsi ir mūsų tė
vams 1918 m. atstatant Lietu
vą. 

Vieni tada išėjo į lenkų legi-
jonus, kiti išėjo į bolševikų 
pulkus, o dar daugiau sakė — 
palaukime, kas laimės, ten 
prisidėsime. 

Išėjo taip, kad lietuviai lai
mėjo, nes jų dvasia buvo tvir
ta ir pasiryžimas atstatyti Lie
tuvą suteikė jėgų nugalėti 
visus priešus. 

Nesijaudinkime jeigu tie, ku
rie čia nenusiiipdė sau aukso 
veršio, juoksis iš jų patriotizmo. 
Atsiminkime, kad ir aušrinin
kai bei varpininkai, Lietuvos 
atgimimo pranašai, buvo iš
juokiami ir žodis litvomanas 
buvo virtęs keiksmažodžiu, bet 
šiandieną Simas Daukantas, 
V i n c a s Kud i rka , J o n a s 
Basanavičius, Petras Vileišis, 
vysk. Motiejus Valančius, Tu
mas Vaižgantas ir Maironis 
yra mūsų tautos pasididžiavi
mas. Nekreipkime dėmesio, ką 
žmonės dabar kalba apie mus, 
bet Žiūrėkime, kad protėvių 
dvasios mus neprakeiktų ir 
ateinančios kartos mūsų ne
pasmerktų. 

Naujoji L S S Vyr . Skaut in inke v.s.fil. D a n u t ė 
Eidukienė k a l b a kovo 28 d. Chicagoje įvykus io je 
LS Seserijos v a d o v y b ė s pareigų p e r d a v i m o — 
perėmimo iški lmingoje sueigoje. Prez id iume i š k.: 
s.fil.dr. R a i m u n d a s Str ikas , A S S pirm., v.s .f i l . 
S i g i t a s Miknai t i s — L S S T r a y b o s pirm., v . s . 
M a l v i n a Jon ik ienė — buv . L S S V S , v.s. J a n i n a 

M i k u t a i t i e n ė — buv . L S S VSP, v . s .kun. Juozas 
V a i š n y s , S.J. , L S Seser i jos kat. d v a s i o s v a d o v a s , 
L i e t u v o s g e n e r a l i n ė konsule s. Juzė Daužvar-
d ienė , v . s . I r e n a Kerelienė — buv, L S S Vyr. 
S k a u t i n i n k e , k u n . Pov i l a s D i l y s — L S S ev. 
d v a s i o s v a d o v a s . 

Nuotr. J. Tamula ič io . 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Gegužės 14 d., penkt. — 
Komiška opera "Faustas" 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Rengia Lietuviškos 
Skautybes fondo Chicagos 
skyrius. 

Gegužės 16 d., sekm. — 
"Aušros Vartų" tunto iškil
minga Motinos dienos sueiga 
Jaunimo centre. 

Gegužės 23 d., sekm. — 
"Kernavės" tunto iškilminga 
sueiga. 9:15 vai. r. šv. Mišios 
jėzuitų koplyčioje. Po pamal
dų sueiga Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Liepos 10-24 d. — Chicagos 
skautų ir skaučių tuntų vasa
ros stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI. 

t ) e t ro i t e 
Gegužės 15 d. — Abiturientų 

balius. Ruošia skautų,-čių tėvų 
komitetas. 

Clevelande 
Gegužės 15-16 d. — Vaka

ronė visuomenei. Rengia Vyr. 
skaučių židinys. 

Birželio 19 d. — Tradicinis 
Joninių laužas. Rengia Cle-
velando skautininkai,-ės. 

Dainavoje 
Gegužės 28-31 d. — "Skau

tiškos susitiktu vės" skautams 
ir skautėms. 

Gegužės 28-31 d. Vyr. skau
čių, sk. vyčių, gintarių ir j . bu
džių suvažiavimas. 

Mažosios Lietuvos filosofas 
ir lietuviškos veiklos Tilžėje 
patriarchas Vydūnas maty
damas, kad dalis lietuvininkų 
nebedrįsta būti lietuviais, bet 
glaudžiasi prie galingesnės 
Vokietijos, savo broliams prū
sams rašė: "Būk pats sau žmo
gumi". Reiškia, nežiūrėk ką ki
tas apie tave sakys, bet daryk 
kaip tavo tėvų kraujas įsako, 
kad prieš savo sąžinę būtum 
ramus, kad pats sau būtumei 
tikras žmogus. 

Skautininko įžodis yra duo
damas visam gyvenimui, to
dėl mes negalime gyventi 
taip, kaip mums patinka, bet 
turime savo gyvenimą regu
liuoti pagal skautybes nuosta
tus tarnaudami Dievui. Tėvy
nei ir Artimui. 

Kas metai su Bažnyčia per 
Velykų šventes prisimename, 
kad po Kančios savaitės atei
na šviesus Prisikėlimo rytas. 
Ateis jis ir mūsų tautai. Su
grįš iš Sibiro tremties išlikę 
gyvi. Partizanų palaikus su
rinks iš raistų ir girių ir palai
dos šalia karių milžinų o ka
da prie Nežinomojo Kareivio 
kapo vėl užsidegs amžinoji ug
nis, tada tauta paklaus mūsų 
iŠPiv ių ir m ū s ų o r g a n i z a c i j ų ir 
p a s k i r ų a s m e n ų , k ą m e s p a d ą 
r ė m e s a v o tau ta i , g y v e n d a m i 
i a ipvč jp p n p s o t a u s s t a i o 

UNION P I E R 

Birželio 19-26 d. — Antra
sis Lituanistikos Seminaras 
skautų,-čių vadovams,-ėms, 
"Gintaro" vasarvietėje. 

Ar galėsime mūsų broliams 
ir sesėms, ten tėvynėje išken
tė j usiems kančios metų bai
sumus, be gėdos pažvelgti į 
akis ir pasakyti, taip aš likau 
ištikimas savo tautai. Aš skel
biau visiems apie jūsų kan
čias ir neleidau išbraukti Lie
tuvos vardo iš pasaul io 
žemėlapių. Tada savo sąžinė
je pajusi, kad skautininko įžo
dį pilnai išlaikai. 

T A R P T A U T I N Ė 
K O N F E R E N C I J A 

Skautų atstovai iš penkioli
kos įvairių pasaulio kraštų 
dalyvavo neseniai Romoje 
į v y k u s i o j e T a r p t a u t i n ė s 
Katalikų Skautų konferen
cijos metinėje sesijoje. Šieme
tinei sesijai buvo parinkta 
tema: „Auklėjimas vedantis į 
tikėjimą". Buvo svarstomi 
katalikų skautų sąjūdžio atlik
ti darbai, ugdant tikėjimą ir 
krikščioniškąsias vertybes 
jaunimo tarpe, aptarti ateities 
uždav in ia i . T a r p t a u t i n i s 
katalikų skautų sąjūdis jungia 
šimtus tūkstančių įvairių 
tautų ir rasių jaunimo, kurie 
b e n d r a u j a t a r p u s a v i o 
broliškumo dvasioje, pavyz
dingu gyvenimu ir artimo 
meilės darbais liudydami 
skau t i škuos ius , krikščio
niškuosius idealus ir tarnybą 
savo tėvynei. 

ŠV. JURGIO ŠVENTE CLEVELANDE 
Balandžio 18 d. Clevelando 

"Pi ienų" skautų tuntas organi-
zu tai dalyvavo Dievo Moti-
noi šventovėje. Kun. G. Ki-
j a u s k a s p a s a k ė š v e n t e i 
pritaikytą pamokslą. Ne vie
nas prisiminėme praeities 
džiaugsmą, kai priekiniuose 
suoluose matydavome sėdintį 
skautišką jaunimą. Po pamal
dų skautai, jų tėveliai ir sve
čiai rinkosi Lietuvių namuo
se, kur įvyko tradicinė šv. 
Jurgio sueiga ir bendri pusry
čiai. Prie bendro vaišių stalo 
pasijutome visi viena graži 
skautiška šeima. Už pažan
gumą skautavime "Tėvynės 
sūnaus" žymeniu buvo ap
dovanoti P . Nasvytis ir A. 
Spirikaitis. Tuntininkas R. 
Belzinskas pristatė visiems R. 
Bajoraitį, kuris prieš 25 metus 
buvo skautų vietininkas Cle
velande. Sueigai baigiantis, 
tuntininkas perskaitė Lie
tuviškosios Skautybes Fondo 
pirmininko C. Kiliulio svei
kinimą VI. Bacevičiui jo 65-
tojo gimtadienio proga ir už 
ypatingą talką Fondui įteikė 
jam dail. V. Igno paveikslą 
"Skautija". V. B. 

ĮDOMUS R E N G I N Y S 

Lietuviškos Skautybes fon
do Chicagos skyrius gegužės 
14 d., (penkt.), 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje ren
gia smagią vakaronę. Meninę 
programą atliks muz. Fausto 
Strolios vadovaujamas "Vai
vos" muzikalinis vienetas. 
Bus statoma komiška opera 
"Faustas" . Vakaronėje bus ir 
kitų įdomybių. Dalyvių lauks 
ir šaltų užkandžių bufetas su 
karš ta kava, ir vertingų dova
nų paskirstymas, malonus pa
bendravimas. Visi kviečiami I 
ir laukiami. 
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Kas nieko nesiekia ir nieko nesimoko, nėra vertas gyventi. 
A. Helps 

praėjusios Motinos dienos ir 
tėvelius — artėjančios Tėvo 
dienos proga. Dalyvavimas vi
soms kernavietėms privalo
mas. Maloniai kviečiamos vi
sos m a m y t ė s , t ė v e l i a i , 
močiutės ir tunto rėmėjai,—jos 
šioje sueigoje ir šv. Mišiose J 
dalyvauti. 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 W. 103 S t . Oak Lawn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
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6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. S. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. of iso HE 4-5849, rez. 388-2253 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
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V e i k l i o j i C h i c a g o s 
skautininke ir labdaringų dar
bų rėmėja v.s. Ona Siliūnienė 
švenčia savo darbingo am
žiaus 70 metų sukaktį. Visa 
Chicagos skautiškoji šeima 
sveikina sesę Onutę ir linki jai 
dar daug metų sveikai ir pasi
puošusiai skautiška šypsena 
darbuotis Dievo, Tėvynės ir 
artimo gerovei. O kernavietės 
savo tunto "mamulės", šios 
sukakties proga reikšdamos 
geriausius linkėjimus, prašo: 
"Globok mus ir toliau, bran
gioji mamunėle, nes mums tik 
viena esate pasaulyje". Tiki
mės, kad Aukščiausias Vado
vas šiuos sesių žodžius išgirs 
ir teiks sesei Siliūnienei svei
katos ir jėgų dar ilgus metus 
su sesėmis dirbti lietuvišką -
skautišką darbą. Ilgiausių me
tų! 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page #06058 
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"Kernavės" tunto iškilmin
ga sueiga įvyks sekmadienį, 
gegužes 23 d. Visos seses (pil
nose ir tvarkingose unifor
mose) renkasi Jaunimo cent
re 9 vai. ryte. Ifi ten, 
rikiuotėje, žygiuosime j jėzui
tų koplyčią, kur 9:15 vai. ryto 
bus Šv. Mišios. Po pamaldų žy
giuosime į Jaunimo centro di
džiąją salę, kurioje įvyks iškil-
m i n g a v e i k l o s s e z o n o 
užbaigimo sueiga. Sueigoje pa-
svpikinsimp savo mamytes — 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
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DR. FRANK PLECKAS 
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Nepilnai išnaudota 

VOKIETIJOS DOVANA 
LIETUVIAMS 

ŽMOGUS IR LAIKAS 
VYTAUTAS VARDYS 

Kryžiuočiai, vokiški prūsai, 
kaizeriniai ir hitleriniai vokie
čiai šimtmečių būvyje yra pa
darę lietuvių tautai daugybę 
begalinių dvasinių ir materia
linių nuostolių bei nuoskaudų, 
niekada neatlygintų. Tačiau to 
negalima pasakyti apie poka
rio meto vakarinius vokiečius 
ir jų valstybę Vakarų Vokieti
ją. J au tuojau po karo jie, pa
tys gyvendami varge bei skur
de, dažnais atvejais padėjo 
mūsų tautiečiams — politi
niams pabėgėliams. 

Tačiau ryškiausia pokario 
meto lietuviams dovana yra 
Vasario 16 gimnazija, sėkmin-' 
gai veikianti Lampertheime — 
Hųettenfelde. Jei ši mokslo 
įstaiga veikia jau daugiau kaip 
tris dešimtmečius, reikia pa
dėkoti Bonnos ir Badeno — 
Wuertembergo vyriausybėms, 
kurios kiekvieneriais metais 
suteikia mūsų gimnazijai efek
tyvią pašalpą bei paramą. 

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės informaciniame biu
letenyje yra paskelbti kai ku
rie mus dominantieji skaičiai, 
su kuriais pravartu susipažin
ti. Štai jie. 1981 metų šios 
mokslo įstaigos pajamų — iš
laidų sąmata siekė 1,143,426 
DM sumą (daugiau kaip pusę 
milijono dolerių). Iš jų gim
nazijos išlaikymui buvo skirta 
778,214 DM. Iš šios sumos lie
tuviams sudėti tereikėjo 65,224 
DM. Gimnazijos mokytojų bei 
tarnautojų algoms Bonna pa
skyrė 660,000 DM, Stuttgartas 
davė 15,000 DM. Vokiečių 
katalikų vyskupai gimnazijos 
reikalams davė 38,000 DM. 

Gimnazijos bendrabučių, ku
riuose gyvena moksleiviai, 
išlaikymas kainavo 365,211 
DM. Badeno — Wuertembergo 
vyriausybė šiam reikalui da
vė 85,000 DM. Likusios lėšos 
gautos iš tėvų įnašų, aukų ir 
įvairių parengimų. Bet to neuž
teko, tai reikėjo pasiskolinti iš 
banko 11,208 DM. Aukų buvo 
gauta 104,528 DM. Čia Vokie-
Jos lietuviai paaukojo 36,353 
DM, BALFas davė 9,933 DM. 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
valdyba ir JAV LB apylinkės 
— 1,009 DM. Rėmėjų būreliai 
per BALFą atsiuntė 19,097 
DM, tiesiog gimnazijai — 3,882 
DM. Pavieniai asmenys iš 
JAV-bių atsiuntė 6,401 DM. Iš 
Kanados gauta aukų 18,407 
DM, iš Australijos — 821 DM. 
iš D. Britanijos — 2,888 ir iš 
Lietuvių fondo — 4,332 DM. 

Gimnazijai padėjo ir 8591 
darbo kuopos lietuviai vyrai, 
atnaujinę tvorą aplink parką. 
Buvo gauta ir daugiau daikti
nių dovanų bei patarnavimų. 
Pagaliau patys gimnazijos mo
kytojai ir tarnautojai gimnazi
jai paaukojo daugiau kaip 
13,000 DM. 

Atrodo, kad vokiečių pa
rama bus užtikrinta ir šiais 
1982 metais. Bonnos vyriau
sybė taupumo sumetimais bu
vo nutarusi pašalpą sumažinti 
10 procentų, tačiau gimnazijos 
vadovai sugebėjo įtikinti Bon
nos finansininkus, kad pa
rama labai reikalinga. Po to 
Bonna ne tik pašalpos nema
žino, bet ją dar padidino. Beje, 
gimnazija dar turi kiek skolos, 
kuri kiekvieneriais metais ma
žėja. 

Ekonominius mokyklos rei
kalus tvarko Kuratorijos val

dyba (pirmininkas kun. Alfon
sa s Bernatonis, iždininkas 
Andrius Šmitas). Gimnazijos | 
direktorius šiuo metu yra iš 
Chicagos nuvykęs žinomas 
pedagogas Jonas Kavaliūnas. 
Su šių mokslo metų pabaiga jis 
iš savo pareigų pasitraukia ir 
grįžta į Chicagą. Tačiau jo iš
vykimas gimnazijos darbo 
nesustabdys, nes jį pakeis ki
t as asmuo. 

Iš paskelbto direktoriaus J. 
Kavaliūno pranešimo matyti, 
kad šiuo metu gimnazija turi 
14 mokytojų etatų, kuriuos 
dalijasi 22 mokytojai. Iš jų 10 
pilnai dirba, o 12 atlyginami 
už dirbamas valandas. I š pil
nai dirbančiųjų yra 9 lietuviai 
ir 1 vokietis, o už valandinį 
atlyginimą dirba 3 lietuviai ir 
9 vokiečiai, daugiausia kai
myninių gimnazijų mokytojai. 

Šiuo metu gimnaziją lanko 
65 mokiniai. Iš jų 13 yra atvy
kę iš užsienio. Abitūros eg
zaminus laiko 5 mokiniai. Tai, 
žinoma, skaičiai labai menki. 
J ie akivaizdžiai rodo, kad pa
saulio lietuviai labai mažai do
misi vienintele laisvajame pa
saulyje lietuviška gimnazija ir 
į ją nesiunčia savo vaikų, tiks
liau — tik labai mažas skai
čius tesiunčia. 

O susidomėti šia mokslo 
įstaiga daugiau reikėtų. Pir
miausia būtų labai negražu pil
na i neišnaudoti mums drau
giškos Vaka rų Vokietijos 
vyriausybės dovaną — stam
bią ilgametę, pastovią subsidi
ją lietuvių gimnazijai. 

Antra. Gimnazija turime do
mėtis ir kaip pavyzdinga aukš
to mokslo lygio mokykla, ku
rioje išeinamas pilnas vokiečių 
gimnazijų kursas ir "kartu" pil
na lituanistinė programa. 
Amerikiečiai moksleiviai turi 
galimybę čia išeiti specialius 
mokslo dalykų kursus, kad grį
žę į JAV-bes galėtų įstoti į 
a t i t inkamas klases ir toliau čia 
tęsti mokslą. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
bent 1-2 metų laikotarpyje išei
ti mokslo dalykai Vasario 16 
gimnazijoje labai žymiai pagi
lina mokinių — berniukų ir 
mergaičių mokslinį lygį bei ži
nojimą, suteikia galimybę pa
žinti Europos kraštus. 

Reikia apgailestauti, kad 
JAV-bių, Kanados, Australi
jos, P. Amerikos lietuviai per-
mažai domisi savo gimnazija. 
Tai rodo mūsų skelbti skaičiai 
— vos 13 mokinių iš užsienio ir 
labai menka ekonominė pa
rama. Tokiu būdu gerosios 
Vakarų Vokietijos dovana nė
ra pilnai išnaudojama, o daž
nai, mokinių skaičiui mažė
jant, kyla pavojus, kad dėl 
mažo jų skaičiaus Vakarų Vo
kietijos vyriausybė nebematys 
reikalo šią mokslo instituciją 
finansuoti. 

Pagalba Vasario 16 gim
nazijai turi būti vienu aukš
čiausių mūsų tikslų. J i turi eiti 
dviem keliais: siunčiant mūsų 
vaikus bei vaikaičius į šią lie
tuviško aukšto lygio vidurinę 
mokyklą ir teikiant materia
linę paramą. Taigi darykime 
viską, kad ši mokykla išsilai
kytų dar ilgą laiką ir liktų mū
sų lituanistinio paruošimo bei 
lietuvybės išlaikymo institu
cija. 

b. kv. 

Juozas Kojelis, žurnalistas, visuomenininkas, redaktorius 

Upės akmuo neišlieka van
dens versmės nenuskalautas, 
o ką bekalbėti apie žmogaus 
gyvenimą laiko tėkmėje. Ro
dos tik vakar kartu su poka
rio pelitine emigracija atvy
kęs į JAV, neužilgo pensijon 
išeina žinomas Kalifornijos vi-
suomenės darbuotojas, akty
viesiems lietuviams visoje 
Amerikoje ir Kanadoje pažįs
tamas Juozas Kojelis. Plates
nei visuomenei nepastebėjus 
— Kojelis I paprastai garsina 
kitus, bet pats nesigarsina — 
neseniai jis atšventė ir 65 me
tų jubiliejų. Gimęs 1916 m. 
gruodžio 2 Viekšneliuose, Tel
šių apskrityje, Kojelis 1940 m. 
baigė Vilniaus universitetą 
klasikinės filologijos srity ir 
dėstė Kretingc~ pimnazijoje 
(1941 - 44), kur g-reitai pasidarė 
ir administratoriaus pavaduo
toju. 

Kojelio gyvenimas, pra
dedant darbu Kretingoje, ryš
kiai atspindi Lietuvos moder
niųjų laikų tragediją ir kartu 
jaunos Lietuvos inteligentijos 
likiminę dramą. Tarp Kojelio 
kolegų ir draugų Kretingos 

gimnazijoje buvo kiti du jauni 
mokytojai: gargždiškis An
tanas Stalmokas ir palagiškis 
Eduardas Balsys. Pirmasis, 
Stalmokas, aktyviai priešino
si 1944 m. rudenį grįžusiai 
sovietinei valdžiai, "Balt
rūno" slapyvardžiu kovėsi 
partizanų eilėse ir už rezisten
ciją užmokėjo gyvybės kaina. 
Gabus muzikas Balsys rado 
kalbą su Maskvos režimu ir, 
laikui bėgant, tapo iškiliu 
kompozitorium, sukūrusiu ofi
cialių, o taipgi daug ir grynai 
meno kriterijais vertintinų 
baleto, operos, filmų ir kitų 
kompozicijų. 

Juozas Kojelis, kaip iš pra
džių ir visi trys draugai, veikė 
antinaciniame pogrindy. Ta
čiau jau 1943 m. Kojelis buvo 
Gestapo suimtas ir įkalintas 
Ragainės bei Kauno kalėji
muose. 1944 m., artėjant fron
tui, paleistas Gestapo poli-
cinėn priežiūron. pasirinko 
trečiąjį tuometinės lietuvių in
teligentijos likiminį kelią — 
kelią į Vakarus. Rezistencinė, 
kovinga taktika darbuojantis 
Lietuvos interesams jam liko 

būdinga iki mūsų laikų, pana
šiai kaip tai buvo Kretingoje. 

Nuo 1945 iki 1957 metų Juo
zas dirbo pedagoginį, lituanis
tinį darbą dėstydamas Muen-
cheno, Chicagos i r Los 
Angeles mokyklose. 1956-57 
metais dėstė JAV kariuo
menės kalbų mokykloje Mon-
terey, Cal. Iš ten persikėlęs į 
Los Angeles, šiame mieste ir 
pasiliko. Teisingiau, Kojelis su 
šeima įsikūrė Santa Monica 
palmių pavėsy. Guviai susi
tvarkęs ūkinius reikalus, žmo
nos padedamas, ėmė dirbti 
United Airlines aviacijos kor
poracijoje. Tas darbas jam ir 
žmonai sudarė sąlygas nema
žai pakeliauti po pasaulį. San
ta Monicoje Kojeliai išaugino 
ir išmokslino dvi dukras ir sū
nų. Daina ir Linas išsikėlė iš 
Kalifornijos. Juodu abu — ge
rai žinomi vardai pačios jau
niausios mūsų inteligentijos 
gyvenime ir lietuviškajame 
darbe. 

Kojelių vardai ir namai la
bai gerai žinomi Los Angeles 
apylinkės lietuvių tarpe, nes 
Juozas naujame gyvenime 
nenurimo. Todėl jo įnašas į 
vietinį lietuviškąjį — tautinį ir 
religinį darbą yra labai ryš
kus. Iš visos Amerikos taško 
žiūrint, Kojelis išvarė ryškią 
vagą lietuviškosios infor
macijos, lietuviškosios politi
kos ir lietuviškosios žurnalis
t i k o s s r i t y s e i r k a i p 
organizatorius ir kaip auto
rius. Anksti nebepasitenkinęs 
ALTa dėl jos labai atsargios 
politikos, Kojelis stipriai rėmė 
JAV Bendruomenės įsijun
gimą ne tik į kultūrinį, bet ir į 
politinį darbą bei privačią 
naują iniciatyvą naujais bū
dais Lietuvos reikalus išjudin
ti amerikiečių visuomenėje ir 
valdžioje. Jis davė užnugurį L. 
Valiuko sėkmingam projektui 
pravesti Lietuvos reikalu rezo
liuciją JAV Kongrese (toji tu
rėjo įtakos ir įvykiams Lietu
voje). Beveik 20-čiai metų 
praėjus, Kojelis vėl remia nau
ją, ne organizacinę, lietuviam 
neįprastą iniciatyvą paju
dinti Lietuvos reikalus su 
Hannaford "public relations" 
bendrovės pagalba. Tuo Ko
jelis parėmė ir naujų jaunų 
žmonių entuziazmą. Per trum
pą laiką šis darbas ta ip pat ro
do labai gerus rezultatus. Lie-
lietuviškoje veikloje Kojelis Los 
Angeles gal labiausiai bus ži
nomas kaip metinių studijinių 
savaitgalių organizatorius. 
Tie Lietuvių Fronto Bičiulių, 

LIETUVOS LAKŠTINGALOS 
VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų E u r o p o s k o r e s p o n d e n t a s 

Didesnėse Vokietijos tele
v i z i j o s m u z i k i n i o s e 
programose visuomet pasiro
do pereitų metų Eurovizijos 
Grand Prix antros vietos 
laimėtoja Lena Valaitytė. 
Žiūrovą: .s, spaudai, radijo 
klausytojams ji yra žinoma 
kaip mėlynakė, blondinė lietu
vaitė. Kiek teko pastebėti, ją 
labai mėgsta ir spaudos kores
pondentai, talpindami plačius 
pasikalbėjimus bei nuotrau
kas dienraščiuose ir žurnaluo
se. 

Plačiai skaitomas „Welt-
bi ld" žurnalas nesenia i 
patalpino platų pasikalbėjimą 
su Lena jau pradžioje pažymė
damas, kad ji gimė lietu viška-

vėliau ir Lietuvių Bendruo
menės paremiami savait
galiai yra sutraukę įvairių pa
žiūrų paskaitininkų ir pateikę 
nepartinės prasmės Lietuvos 
ir lietuviškos informacijos 
problemų nagrinėjimų, ži
nomų visoje JAV-se. 

Žurnalistikoje, bendradar
biaudamas eilėje laikraščių ir 
žurnalų JAV ir Kanadoje, Ko
jelis paliko didžiausius pėdsa
kus redaguodamas "Į Laisvę" 
žurnalą. Frontininkas iš Lie
tuvos laikų, Juozas redagavo 
žurnalą iš viso daugiau nei pu
sę tuzino metų, pateikdamas 
lietuviškajai visuomenei soli
dų turinį ir aiškų, principinį 
politinį nusistatymą. Lie
tuviškoje skalėje, Kojelį būtų 
galima vadinti moderuotu kon
servatorium. Toks buvo ir jo 
redaguojamas žurnalas: ven
giąs ideologinių ar politinių 
kraštutinumų, ieškąs betgi aiš
kaus kelio, pagrįsto dominuo
jančiomis, laisvoje Lietuvoje 
sukurtomis visuomeninėmis 
vertybėmis ir kovingu nusis
tatymu aplinkos atžvilgiu. 
Ne visiems ta linija ir. ne vi
sada patiko, bet ji padėjo 
lietuviškąją visuomenę išlai
kyti nepasiklydusią nei tikslų, 
nei taktikos atžvilgiais.O tai 
nemažas laimėjimas viet-
naminėje ir porevoliucinėje 
Amerikoje, kurioje į emigra
ciją savo viliojančias rankas 
tiesė tikri ir netikri komunis
tinės Lietuvos pranašai. 

Kojelio kiekviena diena — 
labai ilga, nes savęs negailėjo 
nei Lietuvai, nei lietuviškajai 
visuomenei. Tegu būna tos die
nos ilgos ir palikus lėktuvus. 

Ad multos annos! 

me Memel (kodėl ne Klaipė
doje?). Vieno mėnesio „pažino" 
pabėgėlės gyvenimą, o iki 
septintų metų Lena su motina 
ragavo 24 stovyklų duoną. Tai 
buvęs liūdnas gyvenimas. 
Tačiau vienintelė pasilikusi 
viltis — kasdieninė malda, 
pasitikint kad ji bus išklau
syta. Taip pat, daug džiaugs
mo sukeldavc su motina 
d a i n u o j a m o s l i e t u v i š k o s 
liaudies dainos. Jos taip pat 
padėdavo sunkiame, be vilties 
gyvenime. Kiek ilgiau šeima 
buvo apsistojusi Memmingene 
ir Huettenfeldo lietuviškoje 
gimnazijoje, kuri buvo griežtai 
katalikiška. 

Jeigu Lena pildytų motinos 
norą, šiandieną ji gyventų 
Romos lietuviškame vienuo
lyne. Tačiau, kaip ji pareiškė 
„Weltbild" korespondentui, 
tam reikalingas pašaukimas. 
Tačiau ji nežinanti, ar turėtų 
šiam kilniam darbui visą gyve
nimą jėgų. 

Norėdama prisidėti prie 
motinos mažos pensijos, Lena 
pradėjo pas ūkininką melžti 
karves, vėliau dirbo kaip 
verpėja įmonėje. Bet motina 
kiekvieną dieną Lenai karto
davo: „Siek mokslo — ką turė
si galvoj, nereikės ant pečių 
nešioti". Paskutinis darbas 
buvo Frankfurto raštinėje 
mašininke. Bet talentų pasiro
dyme buvo atidengtas daini
ninkės kelias. 

Po laimėtos antros vietos 
Europoje l e n g v o ž a n r o 
dainininkų konkurse — Lenos 
motina buvo n e p a p r a s t a i 
prislėgta sukelto spaudos, radi
jo ir televizijos „triukšmo", 
iškeliant į padanges gražuolę 
lietuvaitę. Motina, giliai tikin
ti moteris, visuomet prašė 
Dievą suteikti paprastą gyve
nimą. Sunku buvo motiną 
įtikinti, kad menininkai taip 
pat gali eiti eilinio žmogaus 
gyvenimo keliu. 

Baigdama savo pasikalbėji
mą su spaudos atstovu Lena 
p a s a k ė : , , E s u k a t a l i k ė , 
katalikišku keliu einu į gyve
nimą. Jeigu žmonija taikytųsi 
10-ties Dievo įsakymų, pasauli
nis gyvenimas a t rodytų 
žymiai geresnis". 

Gyvendami su vienas kitu, 
žmonės turėtų vienas kitą 
šelpti taip, kad kiekvieno žmo
niškumas tarptų ir augtų, o ne. 
būtų skaudžiamas. 

Vydūnas 
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Žmonija skirstosi į dvi kla
ses: tuos, kurie daro gera ir 
tuos, kurie daro bloga. Jei pri
klausai prie tos antrosios kate
gorijos, savo draugus paversi 
priešais, savo atsiminimus pa
versi kentėjimu, gyvenimą -
nuliūdimu, pasaulį kalėjimu, 
mirtį - pabaisa. 

Emerson 

Kiek laisvo laiko turi tas , 
kuris nežiūri, neklausia, ką 
pasakė, padarė ar pamatė jo 
art imas, bet tiktai žiūri, ką jis 
pats daro, rūpinasi būti doras ir 
teisingas savo darbuose. Nerei
kia ieškoti blogumų kituose, bet 
eiti savo tiesiu keliu, nesiblaš-
kant į šalis. 

Marcus Aurelius 

Kaip nukūriau į paežerę, visai nepamenu: turbūt 
pranėriau pro visas raudonas eismo Šviesas. Skubė
damas pro restorano stalus, linktelėjau į baro pusę ir 
užšuoliavau laiptais aukštyn. 

- V y t a i ! 
Nėra laiko, Ilgakojį, vėliau! 
Tyliai pravėriau duris, suspaudžiau puokštę ir 

įslinkau vidun. Ar ji dar tebemiega? 
Lova buvo nepaliesta. Nebuvo Rūtos nei pne 

lango, nei sienos išpiovoje, kur stovėjo jos mėgiamas 
minkštasuolis. O gal valgykloje, — sakė paruoš 
karališką vakarienę. Apsisukau ir žengiau atgal. 
Tarpduryje stovėjo Ilgasis Jonas. 

— Vytai... 
Jo akys lėmė kažką negero. 
— Rūtą prieš keletą valandų išvežė ligoninėn. 
Rožės sučežėjo ir puptelėjo ant grindų. Nė 

nepažiūrėjau į jas. 
— Ji skundėsi anksčiau galvos skausmu. Kas 

įvyko? 
— Kažkoks priepuolis. Carolina pakvietė greitą

ją pagalbą ir išvežė. 
— Kur ligoninė? 
Peržengiau per puokštę ir nusiritau valgyklon. 

Kas buvo atsitikę? Rūta šiandien buvo tokia nesava. 
Ir išbalus. Tik dabar prisiminiau jos popierinį veidą 
ir įkritusias akis. 

Bill sriūbčiojo alų, bet skardinėlės užbaigti nelei
dau. 

— Skubame pas Rūtą! Jai kažkas negero. 
— Rūta? Palauk, o kur dabar buvai? 
— Pasakysiu vėliau, bėgame. 
Sugriuvome į jo automobilį — Bill pasiūlė man 

atsipūsti ir paaiškinti staigiąją permainą. Nieko 
į negalėjau paaiškinti: širdis tuksėjo sunkiais dūžiais, 
greičiau, Bill, greičiau. 

Jau sutemusi ame ligoninės kieme iššokau laukan 
ir nuskubėjau žvyruotu keliu į baltą pastatą. Ilgo 
koridoriaus šone sėdėjo Carokna, šnirpštė į nosinę ir 
kūkčiojo. 

— Kur Rūta? 
— Mirštančiųjų palatoje, Vytai. 
— Ar tu rimtai? 
— Šį kartą tikrai. Ir galutinai.Daktaras pasakė, 

jog tik valandų klausimas... 
— CaroUna, nevilkink: kas Rūtai yra? 
— Vėžys. Seniai, dar prieš tau čia atsirandant. 

Rūta čia ir atvažiavo numirti... 

P radž ios p a b a i g a 
Iš paskos atkaukši ir Bill, pakelia smakrą į mane, 

žvilgsnyje tamsių akių klaustukai. 
— Nieko nežinau. Bill. Cia Rūtos pusseserė. 
— Vėžys, — ji sako vėl. — Pavasarį daryta 

operacija, bet beviltiška: atidarė ir vėl užsiuvo. Rūta 
žinojo visą laiką. 

Rūta, kodėl man to nesakei? Juk čia ne scena, o 
gyvos dienos. 

— Ir aktorė ji jokia niekad nebuvo, Vytai, — įspė
ja mano mintį Carolina. — Mokytoja, vos vieneri 
metai. 

— Bet dramos studijos nuotrauka? J i man rodė. 
Žinau, pernykštė laida, anglų literatūros klasė. 

Jei atidžiai būtum pažiūrėjęs, ir mane ten rastum. 
— Bet kodėl? Kodėl Rūta slėpė? 
— Ar tu būtum jai pavydėjęs iliuzijos trupinio? 

Trumpas priešmirtinis šypsnys, — juk tik tiek ir 
teprašė. Tu manai, kad buvo lengva j ją žiūrėti... 

Vidurnaktis. Ar galėčiau užeiti pas Rūtą, prašau 
daktaro, kurie šnabždasi su pussesere. Ne, j is sako, 
tu ir pats nenorėtum matyti mirties agonijos... 

Laikrodžio pirštai rodo antrą. Ar tu pameni 
vitaminus, Carolina kukčioja, kuriuos Rūta imdavo? 
Melas, tai buvo vaistai nuo skausmo. 

-- v • 

O Dieve! 
Ketvirta ryto. Argi aš tikrai gyvenau keturias 

dienas iliuzijų mieste? Ar iš tikrųjų čia sukosi karu
selės, dulkėse šoko indėnai, o paežerės restorane 
baltašvarkiai grojo Madrido tango? 

Rūta šioje apokalipsinėje scenoje sukūrė pasku
tinę savo rolę. Abu gerai suvaidinome tame linksmy
bių mieste — viskas vyko tiksliai. — taip didžiojo 
juokdario Likimo surežisuota. Kuris katrą apga-
vome? 

Penkios. Dar vakar ji man deklamavo rūsčią 
vieno anglo poemą. 

Anglo? Savo pačios, šnabžda Carolina: eiles Rūta 
rašė jau gimnazijoje — liūdnas, skausmingas, kaip ir 
visas jos gyvenimas. Kaip ir mirtis. 

Jau šešta. Pro galines duris įniręs spindulys 
nušviečia tolstantį Bill ir pakloja grindysna ilgą 
groteskinį šešėlį.Bill išsmunka į kiemą, jam visai ir 
nesvarbu: savo darbą atliko. Sakė, jog aš turėsiąs 
nuvykti Kanadon ir oficialiai peržengti Amerikos 
sieną. Tada prasidėsiąs naujas tarpsnis. 

Ar iš tikrųjų? Jo jau nėra. Tik skeveldros, kurių 
šiuo momentu negaliu sudėti į jokį įsivaizduojamą 
reginį. 

Aštuonios. Baltas chalatas kviečia Carohną, 
atsistoju ir seku iš paskos. J i turi oficialiai atpažinti ir 
pasirašyti mirties protokole. Daktaras pakelia baltą 
drobulę, Carolina palinguoja galva ir tuoj nusisuka. 
Ant pagalvės pasklidęs šviesių plaukų pluokštas, pro 
jį spinksi mažutis juodas auskaras. Kažkas užspau
džia man gerklę, akių kampeliai peršti, pakeliu ranką 
ir ilgai trinu vokus. 

Koridoriuje vėl paimu Carolinos ranką, bet 
žodžių nesurandu. Sudiev. Apsisuku, pamoju savo 
bendrakeleiviui ir pasuku prie didžiojo išėjimo. 

Užpakaly tyliai susiveria sunkios vestibiulio 
durys, ir mudu vėl atsiduriame lauke. Promenados 
šonuose vos šnarėdami snaudžia kaštanai, takas 
skęsta ankstyvo ryto šešėliuose. 

— Kur dabar? — paklausia bendrakelionis Bill... 
(Pabaiga) 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 5 d. 

BOSTONO 23NIOS 
BALSUOKIME 

Gegužės 8 — 17 dienos de
mokratiškojo principo dienos 
— laisvai ir garbingai balsuo
jant už JAV LB X tarybos na
rius ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės VI seimo atstovus. 
Visi lietuviai be pažiūrų skir
tumo, atmetę asmeniškus nu
siteikimus, balsuokime už ge
r i a u s i u s iš ge r i aus ių jų 
kandidatus į X-tąją JAV LB ta
rybą ir VI-jj Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą. Visi lie
tuviai kviečiami ta privilegija 
pasinaudoti. 

Išrinkime tuos, kurie mūsų 
visų bendru sutarimu bus įpa
reigoti tausoti ir puoselėti lie
tuvybės išlaikymą, jos kultū
ros kėlimą ir tautos ryžtą 
kovoje už Lietuvos garbę ir jos 
laisvę. Visose LB apygardose 
ir visose LB apylinkėse yra su
darytos palankios balsavimui 
sąlygos. Tenelieka nė vieno ne
balsavusio asmeniškai arba 
paštu. 

Mes rūpinkimės gauti balsa
vimo lapelius, jei balsuotu-
mėm paštu. Viso to ieškokime 
ir teiraukimės savo apylinkė
se, nelaukdami, kol apylinkių 
komisijos mus prašys ir ra
gins. 

LB Bostono apygardoje bal
suojame: 

I JAV LB X-tąją tarybą už 
šiuos kandidatus: Vytautas Iz-
bickas — 61 m. inž., Almis J. 
Kuolas — 30 m. inž., Eduardas 
V. Meilus, Jr. 27 m. chemikas, 
Aldona Kairienė, 52 m., soc. 
darbo specialistė, Česlovas 
Mickūnas, 57 m., inž. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Vl-tojo seimo atstovus 
renkame iš šių kandidatų: Vy
tautas Izbickas, Almis J. Kuo
las, Eduardas V. Meilus, jr., 
Česlovas Mickūnas ir Stasys 
Rudys — 75 m., mokytojas. 

Balsuojame Brocktone — J. 
Stašaitis — 617 — 586 — 3878, 
Cape Code — M. Biliūnas — 
617 — 775 — 8073, Providence 
— J. Saulėnas — 401 — 231 — 
3649, Worcester — J. Šteinys — 
617 — 798 — 2791. 

Visais balsavimo reikalais 
kreipkitės čia paduotais telefo
nais 
LB Bostono apygardos 

valdyba 

LB-NĖS M I N Ė J I M O 
ATGARSIAI P E R R A D I J Ą 

Laisvės Varpas balandžio 
25 d. perdavė įdomų pasikal
bėjimą Petro Viščinio su LB-
nės IX tarybos prezidiumo pir
mininku inž. Vytautu Izbicku 
apie įvykusį Detroite LB-nės 
veiklos 30 metų sukakties mi
nėjimą. Išryškinęs visus to mi
nėjimo aspektus, inž. V. Izbic-
k a s į s i m i n t i n i a u s i a i s 
momentais iš to minėjimo nu
rodė Voice of Amerika atstovo 
Jean Pell kalbą ir iškilmingas 
pamaldas su turiningu prel. 
Jono Balkūno pamokslu apie 
LB-nės tikslus ir pasklebtus 
lietuviškų parapijų metus. Tas 
pamokslas tiek sujaudino pa
maldų dalyvius, kad jie pa
mokslininką pagerbė sponta
nišku atsistojimu ir ilgu 
plojimu. O Voice of America at
stovas Jean Pell savo kalba 
įrodė, kad jis gerai pažįsta So
vietų Sąjungos sistemą ir reži
mą, taip pat labai gerai orien
tuojasi Lietuvos reikaluose. 
Būdamas NBC atstovu Mask
voje, jis kelis kartus lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje, kur bu
vo susitikęs ne tik su valdžios 
pareigūnais, bet taip pat su lie
tuviais, susirūpinusiais savo 
tautos ateitimi. 

Tokios aktualios ir greitos 
informacijos perdavimas iške
lia Laisvės Varpą į reikšmin
gos lietuvių susižinojimo tar
nybos aukštumas. Minėtame 
LB-nės minėjime Detroite da
lyvavo tik du Bostono ir apy

linkės atstovai: inž. V. Izbic
kas iš We8twood ir Jonas 
Rūtenis iš Cape Cod. Bet vi
siems buvo įdomu patirti, kaip 
tas minėjimas praėjo. Tai bent 
iš dalies sužinojome iš Laisvės 
Varpo perduoto pasikalbėjimo 
apie tą minėjimą. 

SENIAUSIAS R A D I J O 

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj, 
vadovaujama Stepono J . ir 
Valentinos Minkų, atšventė 
radijo programų 48 metų su
kaktį sekmadienį, kovo 21 d., ir 
įžengė į 49-tus metus. 

48 metų sukaktuvių proga 
buvo surengtas koncertas ir 
šokiai pagerbti pereitų metų 
išrinktą "Miss Lithunaia of 
N.E." Joan Ronukaitis iš S.B. 
Koncerte ir šokiuose dainavo 
pirmą kartą Bostone vienetas 
iš N.Y. "J inai ir Trys Gin
tarai", kuriame dainavo Vy
tautas Daugirdas, vieneto 
vadovas, Danutė Striugaitė, 
Juozas Nakutavičius - Nakas 
ir Zenonas Jurys. Sis vienetas 
linksmino susirinkusią publi
ką s a v o į v a i r i o m d a i 
nom. Minkai dėkojo vienetui 
už jų gražų ir įdomų pasirody
mą. 

Minkai taip pat dėkingi vi
siems už dovanas laimėji
mams ir už iškeptus skanu
m y n u s . D ė k i n g i I r e n a i 
Williamson, Onai Ivaškienei, 
Elenai Valiukonienei ir Aloy
zui Astravui. "Mamės ir Pa
pės" polkos kontestą laimėjo 
Ona Bartašiūnienė ir Petras 
Jaruševičius. Jaunimo polką 
laimėjo Danutė Grauslytė iš 
Hudson, N. H. su savo broliu 
Ričardu. Valso kontestą lai
mėjo Marta Iljinienė su Hen
riku Šatkum. Tango kontestą 
laimėjo Danutė Striugaitė ir 
Zenonas Jurys, svečiai iš N.Y. 
Dėkingi mielai šeimininkei 
Monikai Plevokienei ir jos 
pagelbininkėm už labai ska
nius lietuviškus valgius ir vi
siem, kurie dirbo parengime: 
Vytautui Jurgėlai ir Aleksand
rui Akulei už platinimą paren
gimo bilietų, žurn. Povilui 
Žičkui už aprašymą. 

45-SIS LAISVĖS 

V A R P O RENGINYS 
Pavasariniam Laisvės Var

po koncerte programą atliko 
Bostono vyrų sekstetas, ku
riam jau 19-us metus vado
vauja, kompozitorius Julius 
Gaidelis. Sekstetą sudaro te
norai: Helmutas ir Norbutas 
Lingertaičiai; baritonai: Bro
nius Banaitis ir Ričardas Liz-
denis ir bosai: Vytautas Eiki-
nas ir Pranas Šimkus. Seksteto 
pirmininkas yra Vytautas Ei-
kinas. 

Kompozitorius Julius Gaidelis ir Petras Viščinis 

Į šį Laisvės Varpo renginį 
susirinko gražus būrys lietu
vių. Programoje sekstetas atli
ko: Ramovėnų maršą, Piaun 
broliukai, Balnok tėveli, Už
stalės daina, Vilties daina, Ne
munėli, Nemunėli, Kariai, Bar
karolė, Tik tave, Ruduo, 
Zivago, Papartis, Pienė, Aras, 
Tu neužmiršk, Ten už kalnų, 
Lauksiu tavęs ateinant ir dar 
eilę kitų, kada vis nenustojo 
plojimai. 

Šis Bostono vyrų sekstetas 
yra labai mėgiamas ir mielai 
atlieka programas, jeigu tik 
yra pakviečiami. Žinoma, tai 
yra pasišventėlių ir lietuviš
kos dainos mylėtojų darbas. 
Repeticijos ir kelionės pareika
lauja daug laiko. Tas daroma 
tik iš meilės lietuviškai dainai. 

Pasibaigus koncertinei da
liai, Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis, dėkodamas 
sekstetui ir jų vadovui taip kal
bėjo: Gausus Bostono ir apy
linkės lietuvių atsilankymas į 
šį koncertą, karštos jo dalyvių 
katutės ir kuklūs gėlių žiedai 
tesudaro jums bent simbolišką 

padėką ne tik už šio koncerto 
programos atlikimą, bet taip 
pat už visą jūsų nenuilstamą 
darbą, puoselėjant lietuvišką 
dainą toli už tėvynės ribų. Kai 
kiti mūsų kratosi nuo bet ko
kio lietuviško darbo, aiškinda
miesi, esą pavargę, jūs randa
te laiko ir reikalo jau 19-tuosius 
metus ruošti vis naujas dainas 
ir lankyti su jomis net toli
miausias lietuvių kolonijas šia
me krašte. Tokiu savo atsidėji
mu lietuviškai dainai jūs 
didžiai pasitarnaujate lietuvy
bei ir keliate Bostono lietuvių 
vardą kitų šio krašto lietuvių 
tarpe. Pagarba ir padėka jums 
už tai. 

Ypatinga patriotinės lietu
vių visuomenės padėka pri
klauso komp. Juliui Gaideliui, 
vienam iškiliausių ir kūrybin
giausių lietuvių kompozitorių 
už Lietuvos ribų. Jis kuria sim
fonijas, operas, kantatas, įvai
rius kitus instrumentinius ir 
vokalinius veikalus, bet taip 
pat randa reikalo visą laiką 
dirbti su lietuvių chorais, seks
tetais, trio ir kitais vienetais, 
reikalingais šių dienų lietuvių 
visuomenei stiprinti ir jos dva
siai kelti. Nuo atvykimo į Bos
toną dienos jis vadovavo Bos
tono vyrų chorui, vėliau 
mišriam chorui, dar vėliau mo
terų trio, o šiuo metu vadovau
ja ne tik sekstetui, bet taip pat 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos chorui Brocktone, lituanis
tinės mokyklos chorui Bosto
ne. Tuo jis sudaro pavyzdį, 
kaip galima ir reikia suderinti 
didelį talentą su praktišku dar
bu, būtinu lietuvybės gyvybei 
išlaikyti. Jei dėl vienų ar kitų 
nenugalimų priežasčių išyra 
vienas choras, jis tuoj organi
zuoja kitą. Šia prasme jis švie
čia kitiem, kaip žvaigždė tam
sią naktį. Tai sąžiningas 
vykdymas priesaikos, kurią 
kiekvienas mūsų davė, bučiuo
damas Lietuvos žemę ir pasi
žadėdamas atlikti visa tai, kas 
reikalinga ir galima jos gero
vei ir laisvei". 

Šie Petro Viščinio žodžiai bu
vo palydėti ilgais plojimais. 

Šio parengimo proga šioje 
pačioj salėj buvo lietuviškos 
spaudos ir plokštelių stalas. 
kurį suorganizavo Antanas Še
duikis iš Brocktono. 

A P I E M ŪSU MITYBĄ 
Balandžio 24 d. Lietuvių Mo

terų Federacijos Bostono klu
bo susirinkime prelegentė bu
vo prof. Janina Budreikienė. 
Su prelegente supažindino klu
bo pirm. Elena Vasyliūnienė. 
Prof. Budreikienė esanti viena 
iš nedaugelio lietuvių moterų, 
kuri be jokios reklamos einan
ti per gyvenimą, pati mokyda
masi ir kitus mokydama. Lie
tuvoje ji baigusi universitetą 
kaip chemikė — farmacininkė. 
Gyvendama Vokietijoj, moky
tojavusi UNRA gailestingųjų 
seserų mokykloje ir ten pat bu

vusi vaistinės vedėja. Atvyku-
si į Ameriką vėl griebėsi moks
lo. Simmons kolegijoj gavo 
magistro laipsnį iš medicinos 
pataiogijos. Iš maisto chemi
jos išklausė kursus Northeas-
tern, Massachusetts ir Har-
vard universitetuose. Yra 
dirbusi Mass. General ligoni
nėj ir kitose klinikose. Dabar 
profesoriauja Mounth Ida jun-
ior kolegijoj. 

Prelegentės paskaitos tema 
buvo: Šių dienų mitybos moks
lo apžvalga. Maistas esąs žmo
gaus sveikatos pagrindas. Blo-
g a i a r v i e n a š a l i š k a i 
maitinantis ardoma sveikata. 
Nuo maisto priklauso vaiko 
augimas, proto vystymasis ir 
pan. Blogas ir neišbalansuo
tas maistas žaloja ne tik žmo
gaus kūną, bet ir smegenis. Ge
rai mitybai žmogui į parą 
reikia apie tris stiklines pieno, 
vaikams kiek mažiau. Toliau, 
žuvis, paukštiena, kiaušiniai, 
sūris ir pan. būtinai reikalin
gi. Tik svarbiausia, nereikia 
padauginti. Organizmui reika
lingas tam tikras skaičius ka
lorijų, o kas per daug, ta i tuki
na žmogų. Duona geriausia 
pilnų grūdų, o daržovės tai 
įvairios. Būtina ir labai svar
bu vitaminai ir įvairūs mine
ralai. Trūksta kai kurių mine
ralų, slenka plaukai, genda 
dantys. Bet vitaminai ir mine
ralai dažniausiai gaunami iš 
maisto, jeigu tas mais tas yra 
įvairus. Aiškino, kokio maisto 
ir kiek reikalinga žmogui, ko
kie vitaminai iš kokio maisto 
gaunami. Negaunant pakan
kamai vitaminų ar mineralų iš 
maisto, galima juos pirkti ats
kirai. Padauginimas vitaminų 
irgi yra kenksmingas. Maisto 
kiekis yra nustatomas pagal 
žmogaus svorį- Po paskaitos 
buvo daug klausimų ir prele
gentė į juos atsakinėjo. Be to, 
davė visiems susirinkusiems 
svorio, kalorijų, vitaminų, mi
neralų ir kt. lenteles, kuriose 
nurodoma, kiek kur tokių me
džiagų yra, kiek jų reikalinga 
ir kas kenksminga. Paskai ta 
buvo labai įdomi. Po paskai
tos visos moterys ėjo į klubo už
kandinę, kur vaišinosi ir dar 
šnekučiavosi. 

RENGINIAI 

Baisiojo b i rže l io m i n ė 
j imas Bostone įvyks birželio 
12 d., šeštadienį, 6 vai. vak. Šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje bus pamaldos už išvež
tuosius, o po pamaldų salėje 
minėjimas. Rengia Jono Va
nagaičio šaulių kuopa. 

Laisvės V a r p o r u d e n s 
konce r t a s vyks spalio 17 d. 
lietuvių Pil. d-jos salėje So. 
Bostone. 

K a r i u o m e n ė s š v e n t ė s mi 
nėj imas vyks lapkričio 21 d. 
Lietuvių Pil. d-jos salėje So. 
Bostone. Rengia Jono Vana
gaičio šaulių kuopa. 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. '/lst St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D KUHLMAN. B.S, Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo C "«! ryto Od 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

LIETUVOS BYLA ) 
GARSINAMA 

TASMANIJOJE 
Lietuvių Katalikų religinės 

šalpos ir Lietuvių Informaci-! 
jos centro vedėjas kun. Kazi
mieras Pugevičius praleido' 
dar1 ingą savaitę Hobarte, ten į 
paskleisdamas vėliausių žinių 
iš Lietuvos. 

Australijos lietuvių sielova
dos pakviestas, jis išvyko į 
Australiją pusantro mėnesio 
darbo kelionei, kurios t ikslas. 
— supažindinti visuomenę su 
jo vadovaujamos religinės šal
pos ir Informacijos centro veik
la bei vesti gavėnios rekolekci
jas. 

Į Hobartą vyko trečiadienį, 
kovo 17 d. Ta vakarą susitiko 
su Australijos pabaltiečių or
ganizacijos HELLP veikėjais 
jo globėjų Kantvilų namuose. 
HELLP mėnesinį Baltic News [ 
biuletenį redaguoja Algis Taš-
kūnas. 

Kun. Pugevičiaus pirmas 
viešas pasirodymas Hobarte 
buvo kovo 18 d. Švč. Širdies ko
legijoje New Towne, kur jis 
klausytojams nušvietė dabar
tinės Lietuvos padėtį. Po kal
bos vyko spaudos konferenci
ja, kurią vedė kun. Greg 
Jordan, Jėzuitų kolegijos rek
torius. Į konferenciją atsilan
kė vietiniai spaudos atstovai, • 
įskaitant ir televizijos atsto
vus. Popiet kun. Pugevičius bu
vo prelegentu Karmelio kalno 
kolegijoje, Sandy Bay. Vakare 
specialiai sušauktame pobū
vyje jis intymiau supažindino 
susirinkusius pavergtųjų tau
tų rėmėjus su šiuolaikiniu žmo
gaus teisių judėjimu Lietuvoje. 

Kovo 19 d. kun. Pugevičius 
paminėjo LKB Kronikos de
šimtmetį, pasakydamas ketu
rias kalbas Hobarto apylinkės 
gyventojams. Su kalbomis jis 
aplankė Šv. Virgilijaus, Šv. 
Domininko ir Šv. Marijos kole
gijas. Didžiausias bei plačiau
siai išgarsintas jo pasirody
mas įvyko tą vakarą Hobarto 
miesto rotušėje. Ten jis kal
bėjo tema "Inside the Soviet 
Union — Life Under the So-
viets". Pažymėtina, kad kun. 
Pugevičiaus paskaitas lydėjo 
Lietuvių Informacijos centro 
skaidrių programa apie Lietu
vos pogrindį bei latvių filmą 
apie gyvenimą sovietų lage
riuose. Pasirodymų metu buvo 
dalinamas Baltic News biule
tenis. Kun. Pugevičiaus pilnai 
darbotvarkei Hobarte vadova
vo bei ja rūpinosi Algis Taškū-
nas, talkinant HELLP na
riams. 

Nuo kovo 20 d. kun. Pugevi
čius lietuviams vedė rekolekci
jas Šv. Teresės bažnyčioje. Net 
arkivyskupas Sir Guidford 
Young specialiai anksčiau at
vyko iš vyskupų konferencijos 
Sydnėjuje dalyvauti lietuvių 
religinėse apeigose Hobarte 
sekmadienį, kovo 21 d. Tą die
ną kun. Pugevičius aukojo lie
tuviams Mišias. Jam taip pat 
teko du kartus sakyti pamoks
lus kitataučių Šv. Juozapo baž
nyčioje, į kurią susirinko dau
giau kaip 500 parapiečių. 

Pirmadienį, kovo 22 d., jis 
kalbėjo krikščionių studentų 
bei pavergtųjų tautų draugų 
klubui Tasmanijos universite
te. Po paskaitos jis susitiko su 
Hobarto prokuroru Brian Mil-
ler, kuris yra lietuvių bičiulis. 

Kun. Pugevičius iš Tasma
nijos praneša, kad Hobarto 
mažosios lietuvių kolonijos 
veikla yra įspūdinga. HELLP 
organizacijos dėka Hobarto lie
tuvių ryšiai su jų krašto bei 
apylinkės veikėjais yra labai 
glaudūs. Visose Tasmanijos 
lankymosi vietovėse kun. Pu-
gevičių pristatė bei jo rūpimus 
klausimus viešumon kėiė kita
taučiai profesionalai, kurie to 
bulai supranta bei remia lietu
vių ir aplamai pabaltiečių 
siekius. 

Ką žmonės vadina likimu, 
tai paprastai yra tik jų pačių 
kvaili bruožai. 

A. Schopenhauer 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S 
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M. A. * I M K U S 
INCOMU TAX SERVlCK 

NOTAKI PUBUC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILJKTIBES PKAASMAi »r 

i. i tokie blankai. 
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iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

GOSIMOS PABGELS EXPRES6 
3001 W. 69th S i , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIUIUIIIIIIIIIIIIK 

B E A L E S T A T 1 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Taz, Insuranca, Notary PubUc 
2951 West 63rd S t — Tai. 4M-7S7S 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
v įsų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

ninurrrrrrnmmnuiiiUiiitHiiiiiiiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimas — Pardavimo* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A ve. — 778-2234 
MIItlillllllimilIlUllllUIIIIUIlUIlIUIlilMat 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

I E Š K O M A P I R K T I 

PIRKSIU GERAM STOVY SOFA ir 
2 FOTELIUS. Skambint tarp 

8:30 ir 9 vai. ryto tel. GR 6-0786 

IEŠKO NUOMOTI 

Master Plumbing 
LicaoMd, 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 

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

T e l e t — WA M 0 6 3 

MARQUETTE PARKE prie 69-os par
duodamas mūr. namas — 2-jų butų 
po 3 miegamus ir 4 kamb. beismente. 
Atskiri šildymai. Apsauga nuo potvy
nio. 2 maš. mūr. garažas. Telef. — 
776-4513. 

-
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. 69 S t , tel. 776-1486 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 876-5996 
INifUIII!l!M!!UUI!llllllllllll!IIIIIUIIIIUIII 

10% — 20% — 30% pigiau mokčgH 
ui apdrauda nuv ugnies ir automo
bilio pas OMU. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

IŠNUOMOJAMA — EOB BENT 

FLORIDOJE — Gražioje St. Peters-
burg Beach vietovėje, netoli jūros iš

nuomojama 5 kambarių butas — na
mas su baldais. Teiiautis po 5 v. vak. 
telef. 652-8747. **)fl*A 

FOR RENT FORD CITY CONDO — 2 
bedrooms, 1% baths, appl., pool, ten-
nis and Carpeting. Tel. 687-1418. 

HELP WANTED — VYRAI 

NEED 

DRAFTSMAN 
for Mechanical Engineering per-
taining to boilers and auxiliary 
ecĮuipment. 

Should be able to develop 
drawinga from sketehes, data 
sheets and instructions given by 
design engineers. 

Write to 
LEN CHRIST0PHER 

P.O. Box 700JfO 
Ft. Lauderdale, Fla. S3306 

DĖMESIO! 

miiiiiiHiiMiiifiimiiiiiimiiiiiuimiuiiiti! 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LJU įprašoma *r. J. Vaišnoros. MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologinė, ji d& (ao 
n»lų vietovių aprašymo ir dėl jo* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa-
atskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vle 
jovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galima ją i ; gyti 
'Drauge**. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimi 

PAIEŠKOJIMAI 
Ieškomi giminės, artimieji bei drau

gai mūsų tėvų. PRANCIŠKUS PUJA-
NAUSKAS iš Lazdijų parapijos, Su
valkų, ir ONA KIŠGAILAITE iš Šila
lės parapijos, Kauno, susituokė Pitts-
burghe, Penn. šv. Kazimiero bažnyčio
je 1916 m. spalio 23 d. Jei juos kas 
pažinojo ar ką nors iš jų giminių Lie
tuvoje, maloniai prašome atsiliepti 
šiuo adresu: 

MRS. FRANK PUJANAUSKI 
749 N. Montgomery St, 

Port Washington. Wisc. 53074 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiin) 

DIENOMS NUZYDINT 
Skaitymai senesniesiems 

Redaktorius PRANAS ENSKAITIS 

Knygos pradžioje "2odis Skaityto
jams" stipriai pabrėžiama, kad šia 
knyga norime parodyti, kad ir lietu
vis pensininkas dar yra gyvas, judrus 
ir pozityvus, kad jis kovoja ir stengia
si būti atsparus visoms laiko negero
vėms. 

Leidinyje yra 5ių autorių raštai: 
Kazimieras Barėnas, Vladė Butkienė, 
Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al
bertas Jankūnas, Andrius Norimas, 
Valentina Oselienė ir Rūta Klevą VI-
džiūnienė. 

Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 psl. 
Kaina su persiuntimu $0.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «3rd St. 

Chicago, m. 60629 
111. gyventojai dar prideda 42 et 

valstijos mokesčio. 

iiiiiiiiiui;r:iiiiiiiii!iiiiiiiiifiiiiiiiiiiimiii 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE„ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

flBiiiiinnpHn 

Perskaitę "Draujfą", duokit* 
jj kitiems pasiskaityti. 



/S' 
Gegužes 8-tą d., šeštadieni 

8:00 vaL vakaro 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS AUDITORIJOJE 

6700 South Califortiia Avenue 
•V 

1 ] GRANDINĖLES ANSAMBLIO KONCERTAS 
Programoje: Lietuviško tautinio šokio raida nuo kaimo seklyčios iki miesto scenos su 

soU Aldona Stempužiene - Švediene, "Nuo Sudaulclnio iki Kupolinio" — Vadovas Liudas Sagys 

Bilietai gaunami 
GIFTS INTERNATIONAL 
2501 West 71st Street 

Tel. — 4711424 
Ruošia PUS Ryšiy Centras 

i 
# 

NUOTAIKOS RINKIMAMS ARTĖJANT 
JURGIS JANUŠAITIS 

Gegužės 8 - 9 ir 15 - 16 d. vi-j nes, užgrobia Bendruomenės 
soje Amerikoje vyksta lietuviu i "valdžią", atseit, turima galvo-
Bendruomenės rinkimai. Rinksi- į je tuos baisiuosius "frontinin-
m e JAV LB X-tąją tarybą ir at- j kus". Su tokiu žmonių teigimu 
stovus į Vl-tąjį Pasaulio lietuviu j negalima sutikti. LB šių metų 
Bendruomenės seimą, kuris vyks į kandidatų sąrašuose tų valdžios 
1983 m. Pasaulio Lietuvių dienų 
metu Chicagoje. 

"grobikų" labai mažas skaičius, 
gal net mažiausias. Tuo tarpu 

Tenka pasidžiaugti, kad ir šį j visi kandidatai įvairuoja savomis 
kartą tiek į LB tarybą, tiek ir į pažiūromis, įsitikinamais, dau-
PLB seimą kandidatų nestokota.! giausia nepriklauso jokiai "parti-
Jie visi lietuvių visuomenei yra jai". Tad toks užmetimas, net 
gerai pažįstami iš lietuviškos įtaigojant lietuviams nebalsuoti 
veiklos. Aktyvūs bendruomeni- ir nedalyvauti rinkimuose, neturi 
ninkai. Įvairaus amžiaus, profe- mažiausio pagrindo. Laisva va
ši jų ir pažiūrų. Džiugu, kad są
rašuose matome jau daug jaunes
nės kartos, išsimokslinusių, bend
ruomenini darbą dirbančių kan
didatų. Tai liudija, kad LB pasi
rinkta? daribų kelias yra teisin
gas, k a d - bendruomeninės veik
los rūpesčiais gyvenančių nesto
kojame. Tenka nuoširdžiai pa
sveikinti kandidatuojančius, lin
kint geroiausios sėkmės siekiant 
laimėjimo. 

Balandžio 2 d. LB Vidurio 
Vakarų- apygardos surengtoje va
karonėje buvo proga susitikti su 

Ha — dalyvauti ar nedalyvauti 
rinkimuose. Tačiau negera, kai 

lietuvis niekina lietuvį ir dar to-
i kį, kuris aukojasi bendram lie
tuviškam darbui. 

Kritikuojamas ir paštu balsavi
mo būdas. Ta ip pat neteisinga. 
Juk ir amerikiečių rinkimuose 
įvairiais atvejais pilietis gali bal
suoti paštu, net bet kur rinkimų 
metu būdamas. Kodėl mes lietu
viai tokiu būdu negalime nau
dotis? 

Artėjant LB rinkimams paro
dykime daugiau tautinio solida
rumo, geros valios, rūpesčio LB 
ateitimi. Tik vadovaudamiesi 
gera valia, pagarba žmogaus 
žmogui, kad ir kitaip galvojan
čiam ir dirbančiam, galėsime at
likti daug prasmingesnių darbų. 

LB rinkimai tebūnie mūsų vi
sų bendras rūpestis ir bendras 
darbas. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
SVARBŪS RINKIMAI 

AKIJE-II LAIMĖJO 
Illinois gubernatorius James 

Thompson taupumo sumetimais 
planavo balandžio 30 d. uždaryti 
aklųjų institutą, esant į 1151 So. 
Wood, Chicagoje. Tačiau dauge
lis prašymų paveikė, kad insti
t u t a s paliekamas neuždarytas 
bent iki 1983 m. birželio 33 d. 
Didžioji dalis inst i tuto biudže
to , siekiančio milijoną dolerių, 
ateina iš federalinio iždo. 

AREŠTUOJA 
NETEISĖTAI ATVYKUSIUS 

Chicagoje ir kituose JAV 
miestuose pradėti areštuoti ne

teisėtai atvykusieji, kurie uži
ma amerikiečių darbus , paskui 
kar ta is ima bedarbio kompensa
cijas. Nelegaliai atvykusieji 
bus išsiunčiami j sali , iš kurios 
ttvyko. 

" A š MYLIU TAVE" 

"Chicago Sun-Times" dienraš
ty balandžio 27 d. buvo išspaus
dintas Begemaiis deimantų ben
drovės skelbimas apie parduo
damus aukso ir sidabro meda
lionus. Įdėti ir d u medalionai \ 
su lietuviškais užrašais "Aš 
myliu tave"'. 

A . f A . 
O N A I G E D M I N I E N E I 

m i r ų s , 
jos dukrai Saulei Šatienei ir seimai 

reiškiame nuoširdžię užuojautą. 

ALĖ IR JONAS ČEREŠKOS 

IRENA IR BRONIUS GALINIAI 

Kas treti metai yra renkama 
nauja JAV-bių Lietuvių Bendruo
menės taryba, kurios uždavinys 
yra išrinkti krašto valdybos pir
mininką, nustatyti veiklos gai
res, paruošti ateities darbų pla
nus, patvirtinti vėliau pirm. su-

Kandidatais, arčiau juos pažinti! darytos valdybos narius ir prižiū-
ir išgirsti jų pasisakymus LB veik
los klausimais. Dalyvavo net 21 
kandidatas. Jiems buvo pastaty
ta įvairių klausimų, liečiančių 
LB darbus dabar ir ateityje. Pa
liesti kultūrinės veiklos, lituanis
t inio švietimo,. Lietuvos laisvini
mo, santykiai su mūsų kitais 
veiksniais' klausimai. Buvo susi
laukta tikrai įdomių į klausimus 
atsakymų. 

rėti, kad visi užsibrėžti darbai 
būtų atlikti. Tai labai svarbi iš
eivijos lietuvių institucija šiame 
krašte. Naujos, jau dešimtosios, 
tarybos rinkimai, kuriuose gali ir 
kviečiamas dalyvauti kiekvienas 
lietuvis, sulaukęs 18 metų, vyks 
birželio 8 — 9 ir 15 — 16 savait
galiais. 

JAV-biu LB-ės Pietryčių apy
garda, į kurios ribas įeina Phi-

Kandidatai pasisakė už stipriai ladelphijos, Baltimorės, Washing 
LB apylinkės veiklą, lituanistinio; tono, Piet. New Jersey ir kitos 
švietimo stiprinimą, išlaikymą, j Liet. Bendruomenės apylinkės, 
už plačią kultūrinę veiklą, o taip turi keturis gerai žinomus, pla-
pat už pastangas Lietuvos laisvi- j čiai visuomenėje pasireiškusius 
n imo baruose. Būsią skirtas dė- j kandidatus:v 

mesys ir mūsų lietuviškai spau-j L j u o z a s c ^ ^ 5 1 m a m l > 

dai bei jos išlaikymui. Atvirai pa- ' chemikas, buvęs JAV LB krašto 
s a k y t a ir apie mūsų nesutaria v a i d y b o s bei tarybos pirm. 2. Al 
mus, jų žalą ir ko tokiomis ne-
santaikomis siekiama. Pabrėžta, 
kad išrinktieji tarybos nariai turi 
aktyviai dalyvauti LB tarybos 
šaukiamose sesijose, tiesiogiai įsi
jungti į savo LB apylinkės veiklą, 
kuri taip pat rūpinasi lituanisti
nių mokyklų išlaikymu, kultūri 
ne apylinkės veikla, solidarumo 
mokesčių išrinkimu, narių infor
mavimu ir L L 

Susipažinę su kandidatų nuo
monėmis, matėme, kad visi kan
didatai gerai pažįsta LB prob
lemas, suvokia jos darbus. Jų 
atėjimas į LB tarybą tikrai neštų 
reikiamos naudos. 

Tad kokia gi mūsų visų parei
ga? Svarbiausia, kiekvienas LB 
narys, o juo esame visi, turi da
lyvauti LB rinkimuose ir pasisa
kyti už jam patinkamus kandida-

nuo 11:30 iki 1:00, geg. 15 nuo 10 
iki 2 ir geg. 16 n u o 11:30 iki 1:00. 

Philadelphijoj rinkimus praves 
komisija, susidedanti iš Antano 
Gailiušio, Jūratės Stirbienės, Ge
dimino Dragūno ir Renatos Ba-
raitės. Visi bus aprūpinti balsavi
mo medžiaga. Iškilus neaišku
mams, prašoma kreiptis į aukš
čiau suminėtus komisijos narius. 
Kadangi rinkimai labai svar
būs, plati informacija kiekvieną 
šeštadienį lietuvių ir anglų kalbo
mis bus teikiama per Lietuvių 
Bendruomenės radijo valandė
lės programas. Rinkimų komisi
ja viliasi, kad Philadelphijoj ne
liks nei vieno lietuvio, neatida-
vusio savo balso, nes Lietuvių 
Bendruomenė trisdešimties metų 
slinktyje yra atlikusi didžiulęius 
darbus ir yra užsitarnavusi vi
suomenės moralinės paramos 
ateities siekiams-

Bronius Vaškaitis 

Musų kolonijose 
Providence, R. I. 

J A V L B RINKIMAI 
gimantas Gečys, 48 m. a m ž , in
žinierius, buvęs JAV LB krašto 
valdybos bei visuomeninių reika- ] v d k l i a p y l i l l k ė s rmkiminė ko
lų tarybos pirm. 3. Gabriel ius, ^ ^ „ „ ^ rinldmų p r a v e . 
Mironas, 46 m amz., ^ ę k y b o s l d i m u i Komisiją suda ro : J o -
konsultantas, dabartinis Phi ladel- ' 
phijos LB apylinkės pirm. 4. Ri
mantas Stirbys, 29 m. amž., tech
nikas, besidarbuojąs su jaunimu. 

Minėtu metu taip pat bus ren
kami atstovai į šeštąjį Pasau
lio lietuvių Bendruomenės seimą, 
kuris vyks ateinančiais metais 
Chicagoje Į jį sutiko kandida
tuoti šie LB-nės veiklos puoselė
tojai: 

1. Feliksas Andriūnas, 69 m. 
a m ž , ekonomistas, buvęs JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. fi
nansų reikalams. 2. Teresė Ge
čienė, 44 m. amž., pedagogė, bu-

_ . . . . i vusi Philadelphiios LB apyhn-
tus. To musų tautine pareiga rei- , . , , , • o T r C - i -
. . . „ . . , V., . kes valdybos pirm. 3. Juozas Gaila, 

51 m. a m ž , chemikas, buvęs JAV 
kalauja. Dažnai kritikuojame, 
kad kai kurie mūsų veiksniai 
sudaromi ne demokratiniu būdu. 
Tai palikime spręsti tiems, kurie 
tuo rūpinasi. Nemanyčiau, kad 
vertėtų net kritikuoti tokių veiks
nių sudarymo sistemos. LB turi 
savo įstatus, taisykles, vykdomuo
sius organus ir vadovaujasi nuo
statais bei nutarimais. LB tvarko
si demokratiškais pagrindais. Tik 
visuotinių rinkimų keliu mes ga-

LB krašto valdybos bei Kultūros 
tarybos pirm. 4. Linas Kojelis, 26 
m. amž., valstybės tarnautojas, 
buvęs Washingtono apylinkės 
valdybos pirm. 5. Gabrielius Mi
ronas, 46 m. amžiaus, prekybos 
konsultantas, dabartinis Phila-
delphijos apylinkės valdybos pirm. 
6. Jonas Stelmokas, 65 m. amž., 
architektas, buvęs Philadelphijos 

I apylinkės valdybos pirm. 
lime išrinkti vadovaujančius as
menis tokius, kuriais pasitikime, | Balsuoti bus galima dviejo-
kurie sugeba dirbti LB darbus. ^ vietose: 1. Lietuvių namuose, 
Ir šių metų kandidatų sąrašuose 2715 E. Alegheny Ave., Phila 
mes tokių žmonių t u r ime Ir atei- delphia, gegužės 9 
nančiuose rinkimuose turime 
gausiai dalyvauti, balsuoti asme
niškai ar paštu (leidžia taisyk
lės) ir tuo įrodyti, kad mes mo
kame naudotis demokratiškomis 
teisėmis. 

nuo 1 vai. 
iki 3 vai., gegužės 15 ("Vilties" 
choro koncerto metu) nuo 6 vai. 
iki 10 vai. ir geg. 16 nuo 1 vai. 
iki 3 vai. 

2. šv. Andriejaus parapijoj, 19 
ir Wallace Sts., Phila:, balsus ga-

Kai kur skardena balsai, kad į I Įima atiduoti geg. 8 nuo 1 iki 2 v. 
LB skverbiasi vienos partijos žmo- geg. 9 (po lietuviškos sumos) 

nos Saulėnas — pūmuninkas, 
Ona Venckuvienė ir Matas Kai
rys — n a r i a i 

Kai eiliniam žmogui reikalai 
suprantami, išklauso patar imų 
ir ne visus pri ima. Laisvi rin
kimai y r a p roga sužinoti tikrąją 
rinkėjų nuomonę. N ė r a įsaky
mų nei mitų, o t ik sudaryta ga
limybė pareikšt i savo nuomonę. 
Providence i r apylinkėse g y \ e -
nantieji lietuviai kviečiami bal
suoti už pas i r inktus kandida-
tus,- tes į X-ją, L B ta rybą i r 
VI-jį Pasaulio Lietuvių seimą. 

Balsavimai b u s gegužės 16 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje, po kiekvienų pamaldų. 

Balsavimas laiškais: atžymė
tus lapelius prašoma grąžinti 
rinkiminės komisijos pirminin
kui Jonui Saulėnui, 4 City View 
Circle, No. Providence, R. I. 
029O8 iki gegužės 16 dienos. 

A. V. 

ROMUALDAS SPAUS 

Rinktines noveles 
Knygoje y r a 10 novelių: Bal

sai debesyse. Bitninkai . Sude
ginta praei t is . Mirties angelas. 
Išr iš imas. Nepabėgęs. Ponia 
Gledhill. Meilužis. Sąskai ta . Dvi
dešimt ketur ios valandos. 

Išleido Vilt is , 1981 m., 328 
psl. Ka ina su pers iunt imu $8.95. 

Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 45tf W. 6Srd S*. 
Chicago, IL 60629 

VTENEBIŲ METŲ MIRTIES SDKjgCTIS 

mL 

A . f A. 
DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 

mirus, skausmo prislėgtai jo žmonai dr. ELENAI, duk
rai dr . EGLEI ir sūnui dr. JULIUI reiškiame gilią už
uojautą ir kar tu liūdime. 

GENOVAITĖ BULOTIENĖ 
RAMUTIS BULOTA SU ŠEIMA 

A. a Petronėle 
Šiugždiniene 

(Buv. Kopienė) 

Jau suėjo vieneri metai, ka i 1981 m. geg. 4 d. tragiš
kai žuvo mūsų mylima žmona, motina, uošvė i r senelė. 

Nors la ikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. La i gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra 
mybę. 

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi prisiminti ją 
savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras JONAS, sūnūs 
RICHARD ir ADOLFAS, dukterys 
BERNARDINA ir JUZĖ bei jų šeimos 

A, f A. 
Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 

mirus, j o žmonai Dr. ELENUTEI ir jų ŠEIMOMS 
reiškiame giliausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Los Angeles ,filia Samogitiae" korporantės: 

M. BYT AUT AITE -KIZIENĖ 
J. STEKLECKAITĖ - ŠEPETIENĖ 

D. RUSTEIKAITĖ - ALSEIKIENĖ 

P A D Ė K A 
A. f A. 

JONAS MOTIEKAITIS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1982 m. 

kovo 30 dieną ir palaidotas balandžio 1 dieną Denveryje, 
Colorado. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už mums pareikštą užuojautą. 

ŽMONA ONA ir SŪNUS su ŠEIMA 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S ¥. UMMiĮ) 

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

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a Averrue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

46Q5-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Hi<i(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinrniiiiiiii'j 

1 DR. ANTANAS KUČAS f 

1 ARKIV, JURGIS MATULAITIS Į 
§ MATULEVIČIUS | 
1 Gyvosios krikščionybės apaštalas § 
| Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi Į 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie | 
= Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- = 
I lišką veiklą i r apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kr ikš- 5 
= čionybę. Jo palairnintoju paskelbimo byla yra pr ie pabaigos s 
^ .Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti = 
\ Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. | 
7 Veikalas y ra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais, r 
E Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

į DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629 | 
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMiiiiuimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiii. 

SS = * 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Šis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams Žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Ulinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

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

Chicago, III. 60629 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AL rOMOBII IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
2424 W. 69th STREET TeL KEpoblic 7-1213 
11028 S«uthwt»t Hjglmay. Palos HHls, IU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALJFORNIA AVE. Tel. LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1S11 

VASAITIS - BUTKUS ~ 
1+46 SO. 5ttfa AVE., CICERO, ELL TeL OLcropir 2-1003 

# 

<#*- t m -
i • • - *
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DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gegužės mėn. 5 d. 

X Ses. Margarita Bareikaitė, 
Putr.amo vienuolyno vyresnioji, 
buvo atvykusi į Chicagą daly
vavo Ateitininkų tarybos posė
dyje, aplankė save motiną ir se
serį Mariją Remienę ir vienuo
lyno artimuosius. Gegužės 3 d. 
ji aplankė 'Draugą", painfor
mavo apie seselių vasaros darbų 

X "Draugo" atkarpoje šian- p l a n u s « N e r i n g o s r s t ovyklą ir 
dien baigiame spausdinti Juozo k i t u s dubaSm Antradienį ji jau 
Toliušio novelę "Devynios die- i š s k r i d o a t g a l j Putnamą. 
nos". Rytoj pradėsime Vlado 
Ramojaus "Dienai einant vaka- X Švč. M. Marijos Gimimo 
rop". Pirmoji šių atsiminimų I parapijos biuletenyje, skirtame 
dalis buvo spausdinta atkarpoje : gegužės 2 d., suminėtos šioje pa. 
pereitais metais. jiapijoje dirbančių kunigų kuni

gystės sukaktys. Kun. V. Miko-
x Irena Kerelienė eina abitu- Į laičiui gegužės 1 <1. suėje 39 m., 

rientų motinų talkos komiteto j kun. A. Zakarauskui, parapijos 
pirmininkės pareigas. Kitos ko
miteto narės p a : Ramutė Bar-
tuškienė, Dalia Kučėnienė ir 
Rita Penčylienė. 

X Sol Algis Grigas savait
galyje buvo išvykęs į New Yor-
ką repeticijoms latvių kom. Al-
fred Kalninš operos "Banuta", 
kuri bus statoma New Yorko 
Carnegie salėje su simfoniniu 
orkestru birželio 5 d. Operą sta
to latvių koncertinis vienetas, 
diriguojamas Andrejs Jansons. 
A. Gilgas atliks pagrindines ba
ritono Daumanto ir boso Val-
gudžio roles. Metropolitan ope
ros solistė Maraleen Niska at
liks pagrindinę soprano Banu-
tos rolę. 

X LB Brighton Parko apy
linkės X-sios LB tarybos ir sei
mo atstovų rinkimai vyks gegu
žės 8-9 d. ir 15-16 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. M. Šimkaus 
(Real Estate) raštinėje, 4259 .S. 
Maplewood, įėjimas iš 43 gat
vės. Visi Brighton Parko LB 
apylinkės lietuviai kviečiami rin
kimuose dalyvauti. 

X Apie 15 kitataučių redak
torių — čekų, vokiečių, latvių, 
lenkų, žydų — dalyvaus gegu
žės 5 d. Amerikos Lietuvių Ta
rybos ruošiamuose pietuose Ra
munės restorane pasitarti dėl 
bendros veiklos. 

x LST Korp! Neo-Iithuania 
rengia gegužės 16 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p. Jaunimo centro 
salėje tautos žadintojo poeto 
Maironio 50-ties metų mirties su
kaktį. Paskaitai pakviestas poe
tas Stasys Santvaras, meninę 
dalį atliks solistai Roma Mastie-
nė ir Algirdas Brazis, Akompa
nuojant muz. Aloyzui Jurgučiui. 
Įėjimas laisvas. Visi kviečiami 
dalyvauti ir prisiminti didįjį 
mūsų dainių. 

x P. Paramslrienė, VVashing-
ton, D. C-, Liudas Kulnys, Sud-
bury. Ont., Kanada, Paul Vyš
nia, North Bay, Ont., Kanada, 
pratęsdami "Draugo" prenume
ratas, atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

X JAV Lietuvių Bendruome
nės X-os Tarybos vyriausioji 
rinkimų komisija prašo apylin
kių komisijas rinkiminėse būsti
nėse paraginti balsuotojus, kad 
jie rašytų laiškus ir prašytų 
Amerikos pašto tarnybą išleisti 
S. Dariaus ir S. Girėno sukak
tuvinį pašto ženklą. Prašo rin
kimų patalpose ženklo reikalu 
prisegti ant sienos skelbimą ir 

klebonui, gegužės 3 d. — 41 me
tai, kun. A. Markui gegužės 14 d. 
— dveji metai ir kan. V. Zaka
rauskui gegužės 29 d. sueis 51 
metai. Sveikina visus parapija 
ir visi juos pažįstantieji lietu
viai. 

x Ridas Daukus, a. a. inž. Ba
lio Daukaus sūnus, su žmona, gy 
veną Australijoje, ilgesnį laiką 
viešėję JAV, apsilankė Chicago-
je, kur gyvena Rido motinos 
brolis Vytautas Linartas. Ire
nos ir Vytauto Linartų lydimi 
aplankė įdomesnes miesto vie
tas, susipažino su lietuvių vi
suomeniniu bei kultūriniu gyve
nimu. 

X šv. Kryžiaus ligoninė kar
tu su kitomis ligoninėmis gegu
žės 9-15 d. paminės Ligoninių 
savaitę, kuri yra paskelbta vi 

CHICAGOJE 
IR APYLINKES 

LIETUVĘ PAKVIETĖ 
VERTINTI STUDENTUS 

Izabelė Motekaitienė, buv. 
Kauno Valstybinės operos so
listė, jau dvidešimt metų dirba 
savo privačioj dainavimo studijoj 
Bridgeporte. J i taip pat daly
vauja Amerikos Dainavimo Mo
kytojų sąjungos veikloj, kuri 
pasireiškia vasaroms pasitobu
linimo kursais, suvažiavimais su 
paskaitomis ir koncertais Ameri
koj ir už jos ribų. Sąjunga vei
kia pasiskirsčiusi į daugybę 
skyrių, kurie kasmet surengia 
studentų perklausas ir konkur
sus atrinkti metų geriausius 
solistus, kurie apdovanojami 
stambiomis piniginėmis premijo
mis ir galimybėmis į solisto kar
jerą. 

Balandžio 25 d. įvyko Cnica-
gos skyriaus studentų perklau
sa Roosevelto universitete. Da
lyvavo studentai ne vien iš 70 
privačių studijų, bet ir iš didžių
jų muzikos konservatorijų — 
kaip Northwestern, Roosevelt, 
American ir kt. 

Studentų vertinimo teisėja bu
vo pakviesta ir Izabelė Motekai
tienė. Studentai buvo vertina
mi pagal dainavimo išvystytą 
techniką, solisto asmenybę ir 
muzikalumą. Tarp vertinamų 
dalyvavo ir t rys Motekaitienės 
studijos auklėtiniai: Audrė Bu
drytė, Cathy Alletto ir Teri 
Ferro. Jos buvo kitų teisėjų 
vertinamos ir atžymėtos geriau-

Jff%. ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 8206 W. 65th Ptace, Chicago, IL 60629 

soje Amerikoje. Ta proga bus šiais pažymiais dėl solisto sa-
specialiai supažindinta su Ii- j 
goninės darbu ir rūpesčiu ligo- i 
niais, o taip pat ligoniams bus 
nurodoma, kaip reikia išmintin
gai naudotis ligoninės patarnavi
mais. 

x Jaunimo Sąjungos susirin
kimas birželio 8 d. 2:30 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Tema — artė
jantis Jaunimo kongresas. 

x Jonas Bal batas, Cleveland, 
Ohio, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. au
ką dienraščio stiprinimui. J. Bal-
batą skelbiame garbės prenume
ratorium, o už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x A. Urbonas, Ont., Kanada, 
atsiuntė 4 dol. auką. Po 3 dol.: 
A. Jakubėnas. kun. P. Brazaus
kas. Po 2 dol.: A. Sušinskas, 
Kostas širvinskas, E. Mickeliū-
nas, M. Augaitis, J. Baužys, M. 
Neberieza. Ačiū 

vybių. J. Dgaugl. 

x Vytautas Požėla, Omaha, 
Nebr., kartu su prenumerata, 
atsiuntė ir 12 doL už kalėdines, a c e r o A v e -

CHICAGOS 
ŽINIOS 

60 MTL. DOL. MUZIEJAMS 

Aštuoniems Chicagos miesto 
muziejams remontuoti ir plėsti 
1983-1987 m. numatyta panau
doti 60 mil. dolerių. 

MILIJONAS SKYLIŲ 

Skelbiama, kad praėjusios žie
mos šalčiai Chicagos gatvėse pa
liko milijoną skylių. Mere J. 
Byrne paskelbė, kad bus pa
naudota 185.7 miL dolerių už
taisyti ar naujai išgrįsti 148 
mylias miesto gatvių. Jau iki 
metų pabaigos bus sutvarkyta 
104 mylios gatvių, panaudojant 
96,5 mil. dolerių. Lėšos bus 
imamos iš fondo, kuris buvo 
skirtas pravesti greitkelį prie 

korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Petras Vaitiekūnas, Or-
mond Beach, Fla., užsisakė nau
jausių leidinių ir dar pridėjo 
5.60 dal. auką lietuviškos kny
gos paramai. Labai ačiū. 

x Vladas Gelažius, St. Peters-
burg Beach, Fla., atsiuntė 7 dol. 
auką. Po 5 dol.: Albinas Gir-
dauskas, Antanas Mikštas, iš 
Chicagos. Janina Skama, Cice
ro, UI. Labai dėkojame. 

x Stasys Dargis, Chicago, 
UI., pratęsdamas 'Draugo" pre
numeratą, atsiuntė 15 dol. už 

NAUJI LAIVAI 

Chicagos policija gavo du nau
jus, 45 pėdų laivus, kurių kiek
vienas kainuoja po 300,000 dol. 
Žie laivai turi geresnius radaro 
įtaisus ir stipresnius motorus. 
Pavadinti K. Kaner ir R. Stru-
gala, tarnyboje žuvusių polici
ninkų pavardėmis. 

VOKIEČIAI NUPIRKO 
SPTEGEL 

Paštu prekiaujančią Spiegei 
bendrovę, kurioje yra dirbę ir 
nemažai lietuvių, dabar yra nu
pirkusi Otto Versand bendrovė 
Hamburge, ši vokiečių bendro-

paruošti prašymo pavyzdžių. Vy- kalėdines korteles ir auką. Nuo- vė yra viena didžiausių paštu 
riausioji rinkimų komisija iš 
anksto dėkoja už talką šitame 
svarbiame reikale. (pr.). 

x Ritos Khorienės vadovau-
jamas choras ir orkestras įdo
miai papildys "Grandinėlės'' nau
ja šokių programą "Nuo Su-
daužtinio iki Kupolinio" gegu
žės 8 d., 8 vai. vak. Marijos 
oukšt. mokyklos auditorijoje. 
Bilietai gaunami 'Gifts Inter
national" prekyboje, 2501 W. 
71 St. Tel.: 471-1424. Rengia 
PLJS Ryšių centras. (pr.). 

x Ar josu bankas 3r taupy
mo bendrovė moka jums 89£ už 
taupomąją sąskaitą — CPass-
book)? Jei ne — kreipkitės j 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.). 

širdus ačiū. prekiaujančių firmų pasaulyje. 

Svečiai Putnanvo seselių r&mejų vakarienėje. IS kairės: Aldona Sulaitienė, 
Juozas Sulaitis, Monika Kripkauskiene ir Birutė Briedienė. 

Nuotr. Jono TamuUičio 

MOTINA 
— MEILĖS SIMBOLIS 

Didesnė dalis žmonių pasauly
je y r a moterys. Dauguma iš jų 
yra motinos. Motina yra labai 
svarbus žmogus pasaulyje. Ji 
paaukoja visą savo gyvenimą 
vaikams. Ji juos augina, prižiū
ri ligoje, maitina, aprengia, mo
ko, paruošia gyvenimui. Net 
kada vaikai išeina iš namų, vis-
tiek jie turi vietą savo motinos 
širdyje. Turėti motiną yra labai 
svarbu, nes niekas vaikui tiek 
meilės neparodys, kiek motina. 
Vaikas, grįžęs iš mokyklos ar 
draugų, visuomet turi su kuo 
pasikalbėti, pasiguosti, pasida
lyti įspūdžiais. Motina visuomet 
supras savo vaiką. Mes turime 
džiaugtis turėdami motinas, jas 
mylėti ir gerbti. Be mamos bū
tų labai sunkus gyvenimas. Mo
tina y ra tokia svarbi gyvenime, 
kad turėtų būti meilės simbolis. 

Monika Spudaitė, 
Toronto "Maironio" lit m-los 

mokinė. Kanada. ("Mūsų 
pasaulis"). 

LIETUVA, TĖVELIAI IB Aš 

Mano močiutė ir senelis bėgo 
iš Lietuvos, kai mano mama bu
vo t ik mažiukė. Ir mano tėvelis 
tada dar buvo mažas. Mano tė
veliai man pasakojo apie tą bė
gimą. Aš niekada nebuvau Lie
tuvoje. Aš norėčiau šią vasarą 
skristi į Lietuvą. Man patin
ka Lietuva, nes ji yra mano tė
vynė. Ten yra labai gražu, nes 
mano močiutė taip sako. Aš 
tikiu, kad yra gražu, nes ir dau
giau kas taip sako. Mano mo
čiutės tėtė mirė Lietuvoje, kai 
rusai jį uždarė į kalėjimą, šį 
kartą a š tiek žinau apie Lietuvą. 

Lina Modestaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

4 sk. mokinė. 
Sis rašinėlis LB Gage Parko 

apylinkės paskelbtame konkurse 
laimėjo trečią vietą. 

KAIP Aš PRALEIDAU 
VELYKAS 

Prieš Velykas aš su savo se
nele marginau margučius. Kai 
atėjo Velykos, mes ridenom 
margučius. Paskiau pasiėmėm 
Veiykų Kiškio dovanas. Turėjo
me svečių ir visi su jais valgė
me. Paskiau aš su savo drauge 
žaidžiau. 

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

mokinė. ("Skambutis"). 

VELYKŲ KIŠKUTIS 

Tomukas buvo našlaitis ir gy
veno vienas miške, apleistame 
namelyje. Vieną kartą beuogau
damas, Tomukas pamatė kiškelį, 
pagautą spąstuose. Kiškelis bu
vo toks silpnas ir vos vos gyvas. 
Tomukui pagailo kiškelio ir jį 
paleido. Atsidėkodamas kiškelis 
kiekvieną dieną atnešdavo daž
nai alkanam Tomukui po kiauši
nį. I š kur kiškelis gaudavo kiau
šinius, Tomukas niekaip negalė
jo įspėti. Jis klausdavo kiškelio, 
bet t a s tik nusijuokdavo ir nu
striksėdavo atgal į mišką. 

Vieną dieną Tomukas sugal
vojo Ji pasekti, bet tai nebuvo 
lengva: kiškelis greitai bėgo 
per miško tankumynus, dažnai 
toli palikdamas berniuką. Bet 
Tomukas nepasidavė. Persilau
žęs per didžiausią tankumyną, 
pamatė gražiausius auksinius 
rūmus, kuriuose gyveno laumė. 

Pamačiusi Tomuką, laumė su
prato, kad tai yra kiškelio drau
gas. Ji paklausė, ar nenorėtų 
Tomukas apsigyventi kartu su 
ja ir kiškeliu ? Berniukas labai 
apsidžiaugė. Kitą rytą laumė 

Jonas Minelga 

ROŽĖS MAMYTEI 

Pasuko ledas į marias, 
Upeliai taškos putom. 
Gegužis lapais puoš girias, 
Mamos darželį — rūtom. 

Laukai žiedeliais nubanguos.. 
Priskinsiu jų, Mamyte, 
Žibutės mėlynos languos 
Šįryt mačiau nuvytę. 

Pabirs šalti rasos lašai, 
Lyg deimantai, nuo rožių. 
Jos mano meilės pranašai, 
Mamyt, priimk be žodžių. 

atnešė jam nepaprastai gražų, 
visokiomis spalvomis išdažytą 
kiaušinį. Tomukui t a s kiaušinis 
buvo toks gražus, kad niekaip 
negalėjo juo atsigėrėti. Tai pa
mačiusi, laumė pagalvojo, kad ir 
kitiems vaikams reikėtų suteik
ti tokį džiaugsmą bent vieną 
kartą per metus. Tučtuojau ji 
pasišaukė Tomuką ir kiškelį, pa
aiškindama, kad vieną dieną 
metuose kiškelis galės padova
noti po išmargintą kiaušinį vi
siems vaikams. Ta diena bus 
Velykos, o jis vadinsis Velykų 
kiškutis. 

Tuoj visi t rys sėdo prie dar
bo — dažyti margučius. 

Andrė j a Kabliauskaitė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

5 sk. mokinė. 

daug čiulba. Kartais jis neti 
kanda. Jis gyvena tik narvely
je. Jis yra naminis paukštis. 
Aš jį labai myliu. 

Jonas Mačiulis, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

mokinys. ("Gintaro šalis") 

, GALVOSŪKIS NR. 151 

Vienam prekybininkui reikia 
nuvežti prekes į aerodromą ly
giai 9 vai. ryto. Jei jis važiuotų 
30 mylių per valandą greičiu, 
tai aerodrome jis būtų 8 vai. ry
to. Jei važiuotų 20 mylių per 
valandą greičiu, ta i ten būtų 10 
vai. ryto. Reikia sužinoti, koks 
atstumas nuo prekybininko gy-
venamossios vietos iki aerodro
mo ir kokiu greičiu jis turėtų 
važiuoti, kad į aerodromą atva
žiuotų jam paskirtu laiky, t y. 
9 vai. ryto? (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 152 

(Žiūrėkite piešinėlį) Parašy
kite, kurioje JAV valstijoje yra 
ši vietovė? (5 taškai). 

Piešė Jūratė Jankauskaitė, 
Kr. Donelaičio lit. mok. 6 sk mokinė 

PAVASARIS 
Kai sniegas ištirpsta, ateina 

pavasaris. Žolė sužaliuoja ir gė
lytės pradeda žydėti. Visi mėg
sta pavasarį. Vaikai bėga į lau
ką žaisti. Važinėjasi su dvira
čiais ir mėto sviedinius. Sugal
voja naujų žaidimų. Pavasarį 
baigiasi mokslo metai mokyklo
se. Tada vaikai turi daug laiko. 
Eina su tėvais į parkus ir va
žiuoja prie ežerų. Aš labai mėg
stu važiuoti į Dainavą. Ten yra 
gražiau negu mieste. Ten at
važiuoja daugiau vaikų. Pas
kiau einame lenktynių žaisti. 
Taip išbūnam visą dieną. 

Nida Černiauskaitė, 
Detroito "žiburio" lit. m-los 

mokinė. ("Skambutis"). 

ŽVEJOJIMO VARŽYBOS 
Pereitą vasarą mes buvome 

nuvažiavę pas mūsų dėdę Au
gustiną. Ten buvo nemažas eže
rėlis, kuriame buvo labai daug 
žuvų. Vieną dieną buve labai 
šilta. Tą dieną Augustinas pa
skelbė žvejojimo konkursą. Aš 
laimėjau trečią vietą ir gavau 
bulvinį medalį ir pinigų. Buvo 
laikas važiuoti namo. Po dviejų 
dienų, pasimaudę pakelyje, mes 
atvykome namo. 

Gailius Draugelis, 
Rochesterio lit. m-los moki 

nys. ("Lituanistinis švietimas 
Rochesteryje"). 

MANO PAPŪGfcLfc 

Mano papūgėlės vardas yra 
Petriukas. Paukščiukas labai 
gražus. Jo spalvos yra geltona, 
žalia, mėlyna ir juoda. Jis labai 

GALVOSŪKIS NR. 153 

(Žiūrėkite piešinį). Gerai įsi
žiūrėję į piešinį pamatysite kei
stų dalykų. Tuos visus dalykus 
surašykite, kurie jums atrodys 
ne tokie, kokie turėtų būt i (5 
taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 154 
(Žiūrėkite brėžinį), čia ma

tote futbolo žaidėją, kuris suda
rytas iš įvairių skaičių. Para
šykite tuos skaičius. (5 taš
kai). 

GALVOSŪKIS NR. 155 

Jonas, Petras, Antanas ir An
drius gyvena viename mieste. 
Jų profesijos: pardavėjas, elek
trikas, vaistininkas ir polkinin-
kas. Petras ir Jonas yra kai
mynai ir į darbą važiuoja visada 
kartu. Petras vyresnis už An
taną. Jonas laimi prieš Andrių 
žaidimą domino. Pardavėjas ei
na į darbą pėsčias. Poucininkas 
negyvena kartu su vaistininku. 
Elektrikas ir poUcininkas su
sitiko vienintelį kartą, kai elek
trikas pažeidė gatvės judėjimo 
taisykles. Palicininkas vyresnis 
už elektriką. Kokia kieno pro
fesija? (10 taškų). 

GALVOSŪKIO NR. 131 
ATSAKYMAS 

Onutė t a s riekutes kepdavo 
taip: Pradžioje padėdavo į kep
tuvę dvi riekutes ir po 30 se
kudžių vieną iš jų perversdavo 
ant kitos pusės, o antrą išėmus 
iš keptuvės, į jos vietą įdėdavo 
trečią riekutę. Praėjus sekan-
čiom 30 sekudžių, pirmąją rie
kutę ji išimdavo ir į jos vietą 
įdėdavo antrąją (pirmiau ap
keptą), o trečiąją riekutę per
versdavo an t kitos pusės. Pra
slinkus dar 30 sekudžių, visos 
3 riekutės buvo apkeptos. Tuo 
būdu tas 3 riekutes Onutė ap
kepdavo per pusantros minutės. 

GALVOSŪKIO NR. 132 
ATSAKYMAS 

Miestų ir miestelių vardai: 
Akmenė, Alytus, Alanta, Anykš
čiai, Biržai, Dotnuva, Garliava, 
Telšiai, Tverai, Želva. 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAS 

Trikampiai nr. 1 ir 5 yra pa
našūs. 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAI 

1) Rožės, aguonos, gvazdikai, 
2) Miltai, cukrus, ryžiai. 3) Li
nai, rugiagėlės, neužmirštuolės. 
4) Pavojų, 5) Pienas, grietinė. 
6) Safyras, turkis (turąuoise). 
7) Vyšnios, obuoliai, pomidorai. 
8) šiaurinė meška, šermuonė
lis, triušis. 9) SNavy blue, Baby 
blue, Royal blue. 10) Valenti
no dieną. 

LIGONINĖJE 

Ligonis išsitraukia piniginę ir 
skaičiuoja pinigus. 

— Prašau neskubėti, atsiskai-
tysi po operacijos — sako gydy
tojas. 

— Ne, a š tik noriu žinoti, 
kiek turiu pinigų — atsako ligo
nis. 

REKLAMA 

— Tai sakai pati naujausia 
medžiaga? 

— Tiktai vakar gauta tiesiai 
iš fabriko. 

— Ar j i neišbluks? 
— Ką jūs ! Daugiau kaip mė

nesį kabojo vitrinoje ir nieko 
jai neatsitiko. 

SVETINGAS ŠEIMININKAS 

Kai svečiai baigė svečiuotis, 
šeimininkas juos {palydėjo pro 
duris. 

— Prašau nesivarginti ir ne-
lydėti mūsų, — sako svečiai. 

— Aš patiriu didžiausią ma
lonumą ir džiaugsmą, kai išlei
džiu svečius, — sako šeiminin
kas. 

LIETUVTC TAUTOSAKA 
Su myriu (mirtimi) nejuo

kauk. 
Žemė esam, žeme pavirsim. 
Kas ant pilvo — visi mato, 

kas į pilvą — nieks nemato. 
(Liudvinavas) 


