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Nelegali diskusija 
sienlaikraštyje 

1981 m. rugsėjo mėn. Kapčia
miesčio (Lazdijų raj.) vidu
rinės mokyklos sienlaikraš
tyje pasirodė tokio turinio 
ateistinis straipsnis: 

Tikintis jaunuoli, matau, 
kaip tu eini pro bažnyčios 
duris, pamirkai pirštus į švęstą 
vandenį ir, permetęs kryžių, 
suklumpi an t kelių. Nuolan
kiai nulenkęs galvą, mušda
mas kumščiu į krūtinę, tu 
nužemintai kartoji: „Pasigai
lėk manęs, Viešpatie!" Didin
ga vargonų muzika dar labiau 
gniuždo tave prie žemės. 

Juk tu, — šaunus jaunuolis, 
geras mokinys, prieš ką tu 
save žemini? Tu tiki, bet tiki 
aklai, negalvodamas. Tad 
sykį ryžkis, pasvarstyk apie 
savo t ikėjimą, paga lvok , 
nebijodamas pragaro, nesiti
kėdamas dėl to prarasti dan
gų... Ar nekyla tau, tikintis 
jaunuoli, mintis, kad dievas 
tėra tik žmonių fantazijoje, 
kad j is yra toks, kokiu svajoja 
būti pa t s žmogus? O jis norėtų 
būti amžinas ir visagalis, tad 
ir dievą įsivaizduoja tokį. 

Kokį žmogų religija labiau
siai vertina? Tokį, kuris nusi
gręžia nuo gyvenimo, atsisako 
šeimos, darbo, niekina mokslo 
pasiektas gėrybes, o pasišven
čia nuolatinėms maldoms, 
kūno marinimui ir kančioms. 
Argi jaunuol i , toks 
žmogus atrodo idealus? Kas 
atsitiktų, jei visa žmonija 
p a s u k t ų šiuo keliu? J u k 
gyventume ir šiandien akmens 
gadynėje. 

Paimkime, kad ir Kristaus 
p r o b l e m ą . Ž m o n i j a t i e k 
nusikalto, jog dievas savo 
sūnų turėjo žemėn siųsti. 
Nejaugi visagalis dievas pats 
negalėjo žmonijos pataisyti, 
atvesti ją j tiesos kelią? Kam 
žemėje plinta ligos, kuriomis 
dievas esą baudžiąs nepaklus
nius žmones? Kodėl jis negali 
sutrukdyti mokslo žmonėms 
išrasti priemones nuo šių savo 
b a u s m i ų ? V a d i n a s i , 
mokslininkas galingesnis už 
dievą, jei išgelbsti jo pasmerk
tą žmogų. 

Jaunuoli, tikėjimas yra 
žmogaus silpnumo, bejėgišku
mo pasireiškimas. J e i tu esi 
tikintis, rimtai pagalvok, kuo 
remiasi tavo tikėjimas, jei 
nebetiki, padėk d raugu i nusi
kratyti neteisingų religinių 
pažiūrų. 

P. Pečiūra 
Rugsėjo 23 d. mokinia i pama

tė sienlaikraštyje pr isegtą tokį 
atsakymą į Pečiūros „kreipi
mąsi": 

Netikintis jaunuoli , ma tau , 
kaip Tu stebi mane, e inant į pro 
bažnyčios duris, mi rkan t į 
pirštus švęstame vandenyje, 
darantį kryžiaus ženklą ir 
klaupiantį a n t kelių. T a v e tai 
stebina? Tu laikai t a i savęs 
pažeminimu ir skat ini mane 
„pagalvoti?" Pagalvokime 
kartu. 

Ar Tau žinoma, k a d Šitaip 
„žeminosi" visi, kur ia is šian
dien didžiuojasi žmonija? Pro 
bažnyčios duris kas sekma
dienį eidavo Kopernikas, 
Kepleris, Heršelis, Niu tonas , 
Galvanis, Amperas , Voltą, 
Faradėjus, Džaulis, Tomso-
nas, Maksvelas, Rentgenas , 
Pasteras — visi j ie buvo 
karštai t ikintys žmonės ir 
kartu pirmojo ryškumo mokslo 
žvaigždės. Tu mokais i apie 
juos iš savo vadovėlių. Bet 
savo vadovėliuose T u nerasi 
nieko apie Nobelio premijos 
laureatę, Indijos vienuolę 
Teresę, kurios pas tangomis 
nuo bado mirties išgelbėta 
dešimtys tūkstančių žmonių; 
nerasi apie tūks tančius katali
kų kunigų, nužudytų hitleri
niuose konclageriuose už tai, 
kad kovojo su nužmoginančia 
fašizmo sistema; n e r a s i apie 
lenkų kunigą Maksimilijoną 
Kolbę, kuris vokiečių koncla-
geryje pasiūlė savo gyvybę, 
gelbėdamas kitą kal in į — 
šeimos tėvą — ir buvo jo 
vietoje nužudytas bado ir 
troškulio mirtimi. Vis i šie 
žmonės — o jų milijonai — 
nesigėdino „pamirkyt i pirš
tus" švęstame vandenyje.. . 

(bus daugiau) 

Dėkojo už paramą 
Falklando kare 

Los A n g e l e s . — Britanijos 
karalienė Elzbieta, jos vyras 
princas Pilypas buvo priimti 
Los Angeles miesto mero ir 
miesto tarybos. Karalienė 
savo kalboje padėkojo Ameri
kos vyriausybei ir jos 
žmonėms už paramą Falklan
do konflikto metu. Ji pasakė 
juodam miesto merui Tom 
Bradley, kad ji neatvyko 
„atsiimti" Los Angeles, nors 
prieš 400 metų Kaliforniją 

prie britų karūnos prijungė 
kapitonas Sir Francis Drake. 

Žymūs Los Angeles žmonės, 
miesto meras Bradley. akto
riai Frank Sinatra ir Bob. 
Hope buvo pakviesti vaka
rienės į San Diego uoste 
stovinčią karališkąją jachtą 
„Britannia". 

Graikų sąmokslas? 
A t ė n a i . — Graikijos vy

riausybė paleido j atsargą 15 
generolų. Spauda rašo. jog 
valstybės saugumas išaiškino 
sąmokslą nuversti vyriausybę 
ir pakviesti Į sostą ištremtą 
karalių Konstantiną. Vyriau

sybė šias žinias paneigia , 
sakydama, kad aukštųjų 
karininkų paleidimas į atsar
gą yra normalus žygis , o 
saugumo dalinių p ra t ima i 
buvo jau seniau planuot i . J ie 
vyksta reguliariai, pagal 
nustatytą planą. 

Buvęs graikų kara l ius 
Konstantinas atsiliepė į žinią, 
kad jis planuoja sugrįžti į 
sostą: „Nesąmonė". 

Revoliucijonieriai 
skelbia paliaubas 

Meks ika . — Salvadoro 
revoliucijos politinė vadovybė 
Meksikoje sukvietė spaudos 
konferenciją ir paskelbė, jog 
popiežiaus Jono Paul iaus II 
vizito metu Salvadoro Revoliu
cinis Demokratinis F ron t a s 
skelbia karo pal iaubas . Kari
niam šio fronto sparnui atsto
vaujanti partizanė A n a Gua-
delupe Martinez patvir t ino, 
kad penkios sukilėlių grupės, 
susijungusios „Farabundo 
Marti" Revoliuciniam Išsiva
davimo fronte, sutiko atei
nantį sekmadienį sus tabdyt i 
karo veiksmus. J i pridėjo, kad 
sukilėliai ginsis, jei valdžios 
kariuomenė juos pultų. 

Argentinoje bruzda 
jauni karininkai 

Britanijos karalienės vizitą Kalifornijoje kiek 
sutrukdė blogas, lietingas oras. Nuotraukoje 

karalienė apžiūri Amerikos marinų korpuso gar
bės sargybą. 

Chicagos respublikonai 
laimėti 

C h i c a g a . — I l l i n o i s 
respublikonai ir nacionalinė 
respublikonų partijos vado
vybė pradėjo Chicagoje rimtą 
kampaniją išrinkti miesto 
meru Bernard Epton. Nustaty
tas tikslas greit surinkti pusę 
milijono dolerių ir įsteigti 10 
kampanijos įstaigų įvairiose 
Chicagos dalyse. Respubli
konų nacionalinis komitetas 
pažadėjo 200,000 doi 
paramos . Kampanijai vado
vaus J a m e s Fletcher, jam 
padės Washingtono konsul
tacijų firmos direktorius John 
Deardourff. Aktyviai daly
vaus Thomas Reynolds, advo
katų firmos Winston & Strawn 
narys, ir John Robson, egzeku-
tyvinis viceprezidentas G. D. 
Searle & Co. Iš Detroito atvy
ko opinijos tyrimų specialistas 
Bob Teeter. 

Pats kandida tas Epton pasa
kė, kad „pinigais Chicagos 
nenupirksi". J is nurodė, kad 
pirminiuose rinkimuose merei 
Byrne pinigų tikrai užteko. 
Sakoma, kad ji išleido tarp 9 ir 
11 mil. dol. Vis vien. rinkimų ji 
nelaimėjo. 

Bernard Epton, 61 metų 
amžiaus, žydų tikybos, iš 
Lietu vos kilęs politikas, ilgą 
laiką buvo laikomas gan 
liberaliu politiku. J is 14 metų 
ta rnavo Illinois legislatūroje 
kaip seimelio atstovas, vėliau 
senatorius. J i s buvo išrenka
mas integruotose Hyde Parko. 
Woodlawn ir South Shore 
apylinkėse. Tos apylinkės yra 
i r k o n g r e s m e n o Haro ldo 
Washingtono 1-mojo Illinois 
rinkiminio rajono dalis. 

Respub l ikonų k a n d i d a t ą 
remti pasisiūlė daug demokra
tų , .mašinos" ilgamečių 
darbuotojų. Manoma, kad juos 
paskat ino ne tik tai, kad pirmi
n i u s r i n k i m u s l a i m ė j ę s 
Wa8hingtonas yra juodas, bet 
ir tai, kad jis žada panaikinti 
politinio „patronažo sistemą". 
Daug d e m o k r a t ų veikėjų 
gauna gerus miesto darbus. 
Washingtonas pareiškė, kad ši 
mero Cermako dar 1930 metais 
įsteigta sistema yra „pusiau 
legali". J i užsibaigs su meru 
VVashingtonu, pasakė jis. 

Harold Washington yra 
g i m ę s C h i c a g o j e 1 9 2 2 
balandžio 15 d. J is tarnavo 
karo aviacijoje, baigė Roose-
velto universitetą ir North-
western teisių fakultetą. Jo 
tėvas buvo teisininkas, poli
tikas i r ilgametis demokratų 
partijos „precinkto kapi

tonas" . Washingtono senelis 

buvo metodistų kunigas. 
H. Washingtonas 1965 m. 

buvo išrinktas į Springfieldo 
seimelį, vėliau tapo senato
rium iki 1980 m. J i s išsiskyrė 
su žmona prieš 28 metus. 
Dabar jis susižiedavęs su 
juoda mokytoja Mary Smith. 
Washingtonas savo karjeroje 
turėjo kelis nemalonius pergy
venimus. 1969 m. jis buvo 
trumpai pašai '* tas iš teisinin
kų draugijos už tai, kad ėmė 
algą už patarnavimus, kurių 
jis neatliko. 1972 m. jis pralei
do mėnesį kalėjime už tai, kad 
ketverius metus nemokėjo 
pajamų mokesčių. Pradėjęs 
savo r ink imų kampani ją , 
Washingtonas atvirai pripa
žino, kad jis savo praeities 
nuklydimais nesididžiuoja, jų 
neslepia, juos apgaili. Jis už 
savo nelegalius darbus yra 
užmokėjęs, pasakė jis. 1977 m. 
kandidatavo į merus, pralai
mėjo. 1980 buvo išrinktas į 
Kongresą, perrinktas 1982 m. 

Kai kurių darbininkų unijų 
veikėjai Chicagoje jau paskel
bė, kad jie rems demokratą 
Washingtoną. nors jis ir 
juodas.Unijų vadovybė dar 
turės šį klausimą svarstyti. 

Plieno darbininkai 
daug ko atsisako 

P i t t s b u r g h a s . — Amerikos 
pliene septynios bendrovės ir 
plieno darbininkų profesinė 
sąjunga baigė ilgas 
derybas dėl naujos darbo 
sutarties. Plieno pramonė 
pergyvena sunkumus, daug 
darbininkų buvo atleisti iš 
darbo, labai sumažėjo ir unijos 
narių skaičius. Derybose uni
jos vadai sutiko atsisakyti 
seniau laimėtų algų priedų: 
vienos savaitės apmokamų 
atostogų, vienos laisvos, 
apmokamos dienos, atsisakė 
1.25 dol. per valandą algos, 
sutiko, kad algos nebūtų 
automatiškai keliamos, kylant 
prekių kainoms. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Egipto vyriausybė pa
skelbė, kad Libijos kariuome
nė pasi traukė nuo Sudano 
sienos. Įtempimai pasibaigė, 
pasienis grįžo į normalią padė
tį-

— Gynybos sekretorius 
Weinbergeris pavadino „labai 
rimta padėtim" tai, kad Siri
joje šimtai rusų specialistų 
prižiūri zenitines raketas. 

— Čadas pranešė, kad iš Li
bijos atvyko diplomatinė dele
gacija tartis su Čado preziden
tu Habre, prieš kurį Libija 
kovojo. 

— Izraelio remiama Libano 
dezertyro majoro Haddado 
milicija išplėtė savo kontro
liuojamos teritorijos plotą 
Libano pietuose ir patruliuoja 
Sidono miestą. 

— Vokiečių socialdemokra
tų kandida tas j kanclerio vietą 
Vogei kreipėsi j teismą dėl 
Hamburgo laikraščio straips
nio, kuriame rašoma, kad jis 
buvo Hitlerio jaunimo grupės 
vadas . 

— Lenkijos radijas paskel
bė, k a d suimti dar penki nele
galios „Solidarumo" sąjungos 
veikėjai, platinę atsišaukimus 
prieš valdžią. 

— Peru valdžia dar dviem 
mėnesiam pratęsė karo stovį 
pietinėje šalies provincijoje, 
kur veikia komunistinės kovos 
grupės. 

— Sekmadienį Japoniją 
sukrėtė žemės drebėjimas neto
li Tokijo miesto. Sužeisti 7 žmo
nės. 

— Italijos prokuratūra pra
nešė suimtam bulgarui Anto
novui, kad jis gali būti apkal
t in tas ne tik sąmokslu 
nužudyti popiežių, bet ir pla
nais nužudyti Lenkijos „Soli
darumo" pirmininką Lech Wa-
lesą. 

— Teisingumo departamen
tas pripažino, kad Amerika jau 
nebesukontroliuoja sienas 
pereinančių 

— Atstovų Rūmų narys Ros-
tenkowski. kuris pirminiuose 
rinkimuose rėmė Richard 
Daley. pareiškė, kad demokra
tų kandidatas vVashingtonas 
turės nemažai sunkumų, nes 
skelbia, kad padidins miesto 
mokesčius. Be to, Kongrese 
Washingtonas pasižymėjo 
nedalyvavimu posėdžiuose. J is 
yra vienas iš trijų atstovų su 
blogiausio dalyvavimo statisti
ka, pasakė Rostenkowski. 

B u e n o s A i r e s . — Gerai 
informuoti Argentinos sluoks
niai atidengė, kad vasar io 14 
Argen t ino je vos ne įvyko 
karininkų sukilimas. Dabar
tinė karinė chunta paskelbė 
tik, kad nu ta r ta užbaigti Mal-
vinų (Falklando) karo tyrinė
jimus ir nu ta r t a stipriau kovo
ti prieš korupciją valdžios 
įstaigose. Sakoma, kad to 
reikalavo jaunieji karininkai, 
ruošę sąmoks lą . Kar inė j e 
chuntoje ypač nusivylė karo 
laivyno ir aviacijos vadai , nes 
jų karininkai su dideliu nepasi
tenkinimu skaito Argentinos 
spaudoje apie Malvinų konflik
to pralaimėjimą ir jo priežas
tis. Ypač aviacija jaučiasi 
gerai kovojusi. Daug jaunų 
lakūnų žuvo, kiti „atliko savo 
pareigas", padarydami bri
tams sunkių nuostolių. 

Prezidentas Bignone buvo 
spaudžiamas atsistatydinti , 
tačiau jis paaiškino, kad jis 
tapo Argentinos „nuosaikumo 
s imbol iu" . D e m o k r a t i n i a i 
rinkimai paskelbti spalio 30 d. 
Iki to laike jis turėtų likti prezi
dento pareigose. Chuntos 
vadai su tuo sutiko. 

Jauniesiems kar ininkams 
vis laisvėj an t i Argentinos 
spauda sukelia apmaudą, nes 
Falklando konflikto klausimu 
visa kariuomenė įžeidinė
jama. Valdžios vis nebai
giama investigacija sukelia 
įtarimų, kad kariuomenė ban
do slėpti padarytas klaidas. 
Jaunieji karininkai kalba, kad 
gal tų klaidų ir padarė seni 
genero la i , t a č i a u j aun i e j i 
karininkai nars iai kovojo ir 
pa rodė d a u g sugebėj imų. 
Nepabaigiama investigacija 
tik suteikia progą civiliams 
politikams pulti kariuomenę. 

Kitas klausimas, kuris kelia 
nerimą jaunesniųjų karininkų 
tarpe, yra žmogaus teisių 
k l a u s i m ų n a g r i n ė j i m a s . 
Kairioji spauda kaltina kariuo
menę, kad ji kal ta dėl ..dingu
sių1' valdžios priešų. Pripa
žįstama, kad daug jaunų 
karininkų dalyvavo kampa
nijoje pr ieš komun i s tuo 
jančius argentiniečius po 1976 
metų perversmo. Dabar tie 
karininkai bijo, kad. valdžią 
paėmus civiliams politikams, 
jie gali būti laikomi atpirkimo 

nelegalių 
grantų. Prokuroras 

į t n i a 

Smith 

ožiais dėl įvairių žmogaus 
teisių prasižengimų. 

Nerimą kariuomenėje kelia 
ir sunki ekonominė padėtis. 
Karininkai reikalauja pakeisti 
ekonomikos ministerį Jorge 
Wehbe, nes jo potvarkiai labai 
pakirto karininkų gyvenimo 
lygį, nesustabdė infliacijos, o 
tik suvaržė algų kėlimą. 
Argentina užsienio bankams 
skolinga 38.7 bil. dol. Valdžia, 
norėdama gauti tarptautinio 
valiutos fondo paskolų, turi 
įgyvendinti taupymo ir susi
varžymo programą. 

Vasario 14 generolų pasitari
mai nutarė palikti tą patį 
ekonomikos ministerį, tačiau 
nutarė griežčiau varžyti spau
dą, kad ji kariuomenės nekriti
kuotų. Nutarta užbaigti ir Mal
vinų karo tyrinėjimus, nes 
juose glūdi d a u g t a u t ą 
skaldančių elementų. Nutar ta 
griežčiau kovoti su korupcija, 
su įvairiais galios piktnaudoji-
mais. Civiliams politikams 
pranešta, kad jie rizikuoja 
karinės diktatūros prailgini
mu, jei jie nesil iaus tiesio
giniai kritikavę karinių jėgų 
dėl Malvinų ir kitų nepasiseki
mų, nes valdžią gali pagrobti 
jaunesnieji karininkai. 

Prezidentas Reynoldo Big
none paskelbė, kad gene
raliniai rinkimai Argentinoje 
bus spalio 30 d., o valdžia 
išrinktai civilinei vyriausybei 
bus perduota 1984 sausio 30 d. 
Kariuomenė iš valstybes vado-
vybės pasitrauks ir rūpinsis 
tik gynybos reikalais. 

pareiškė senate, jog reikėtų 
griežčiau bausti darbdavius, 
kurie samdo nelegalius darbi

ninkus. 
— Lenkijos karinis diktato

rius gen. Jaruzelski ragino 
komunistus agresyviau veikti, 
plėsti savo įtaką. J i s puolė 
intelektualus, kurie bando silp
ninti socialistinę Lenkiją. 

— Chicago miesto 12-tojo 
,,wardo" aldermanas Aloy-
gious Majerczyk paskelbė, kad 
jis palieka demokratų partiją ir 
balandžio 12 d. rinkimuose 
rems respublikoną kandidatą j 
merus Bernard Epton. 

Irane laužomos 
žmogaus taisės 

2 e n e v a . — Jungtinių Tautų 
2mogaus teisių komisija 
paskelbė pirmą raportą apie 
teisių laužymą dabart iniame 
Irane. Raporte duodama 
statist ika apie žmonių šaudy
mus ir kankinimus. Nuo 
revoliucijos pradžios Irano 
valdžia sušaudė 20,000 
žmonių, kalėjimuose kenčia 
apie 50.000. Teheranas atsikir
to, kad šios žinios neteisingos, 
jos y ra Vakarų propagandos 
vaisius. 

Komisijos raportas švelniai 
kritikavo Lenkiją, kuri kaltini
mus pavadino kišimosi į 
vidaus reikalus. Lenkų atsaky
me sakoma, kad karo stovio 
metu buvo suėmimų, tačiau 
daugumas kalinių paleisti ir 
padėtis gerėja. 

Reuterio žiniomis, I ranas , 
ajatolai Khomeiniui įsakius, 
sekmadienį paleido iš kalėji
mų 8,300 kalinių. Amnestija 
neliečia politinių kalinių, 
paskelbė Teherano laikraš
čiai. 

Parama Saivadorui 
W a s h i n g t o n a s . — Kongre

so nariai jau kritikuoja prezi
dento Reagano sumanymą 
padidinti Salvadoro vyriausy
bei teikiamą karinę paramą 
dar 60 mil. dol. Dar daugiau 
kritikos susilavkė planas 
pasiųsti į Salvadorą daugiau 
karinių patarėjų, kurių dabar 
yra 55. Komentatoriai tvirti
na, kad panašiai buvo ir 
Vietname, kur patarėjai buvo 
didinami ir ten išsivystė 
pilnas karas, atnešęs Ameri
kai daug nuostolių. 

Radijo stotis 
Kubos reikalams 
W a s h i n g t o n a s . — Floridos 

senatorė Paulą Hawkins 
pasiūlė Senatui naują versiją 
įstatymo, kuris įsteigtų Flori
doje naują radijo stotį, kuri 
transliuotų žinias ir komen
taras į Kubą. Tos radijo sto
ties įstatymą pernai priėmė 
Atstovų Rūmai, tačiau Sena
tas jį atmetė. Kai kurie senato
riai tvirtina, kad tokios propa
gandinės stoties nereikia.Kiti, 
biznio sumetimais. krir-'Mvo 
šį planą, nes Kuba pag- -no 
įsteigti radijo bangų trukdy
mo s*"i8, kurios trukdytų 
Amerikos. ypač Floridos, 
komercines radijo stotis ir tuo 
pakenktų jų bizniui. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 2 d.: Jovinas , Elena, 
Eitautas. Naida. 

Kovo 3 d.: Tit janas, Kuni
gunda. Uosis, Tulė. 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 
5:41. 

O R A S 

Saulėta, temperatūra dieną 
55 L, naktį 35 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVE 

Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

BRANGINDAMAS SAVO GARBĘ 
cinį ratą, kuriame atliktos Nežinia kas - gal praėjusio 

sekmadienio pavasar iškas 
oras, o gal todėl, kad Chica-
gos 8kautininkai,-ės j a u seno
kai buvo susibėgę krūvon ir 
vienas kito pasiilgę, — bet į 
trumputes "žaliojo kaklaraiš
čio" iškilmes, vykusias Jauni
mo centre, prigūžėjo jų visas 
pusšimtis. Jaunų ir veteranų, 
grakščių ir metų naš tos pa
lenktų, aktyvo ir pasyvo. 

Bet kai susijungėme ranko
mis į glaudų skautininkų ra
tą, visos gradacijos — patir
tis, organizacinės pareigos, 
amžius — ūmai nustojo egzis
tavę: akimoju kiekvienas ta
pome vienodai svarbiu šios ža
lios grandinės nareliu. 
Vienam jų trukus, subyrėtų ir 
visas ratas... 

Gal mano žodžiai skamba 
truputį pretenzingai, ga l ir pa
toso kiek per daug, bet, sto
v in t šių prasmingų apeigų ra
te, vėl pasitvirtina ilgųjų 
dešimtmečių tiesa, kurią, pa
menu, primindavo i r mūsų 
vyresnysis brolis, Sąjungos 
veteranas v.s. Ant. Saulait is . 
J i s dažnomis progomis žodžiu 
ar "Skautų Aide" tardavo: 
"Įvykdėme, nes dirbome k a r 
tu , s u t a r t i n a i . " J a u n i — se
ni, prityrę — pradedantieji, ak
li generacijų tarpekliams. 

Šiandien Jaunimo centre 
"požemin" susirinkome į savo 
eiles įvesdinti Tarybos Pirmi-
jos pakeltuosius "Lituanicos" 
tun to jaunosios kartos vado
vus į skautininkų ratą. Šie 
broliai, tai vyr. skiltininkai 
Adomas Didžhalis, Jonas 
Rimkūnas, Algis Vaitkevičius 
ir Robertas Vitas. Įžodi pra
vesti tuntas pasikvietė Chica-
gos skautininkų.-ių Ramovę. 

Ramovės pirm. v.s. P. Ne-
dui pasveikinus susirinku
sius, dalyviai įsijungė į tradi-

skautininkų įžodžio apeigos. 
"Brangindamas savo gar
bę...", t r ispalvės pagerbimas, 
sveikinimai. Trumpa, graži 
tradicija, kurios viena dalis, 
mano senu įsitikinimu, tikrai 
prasminga: įžodį kartojame vi
si — ir naujai pakeltieji, ir ža
liojo "šlipso" savininkai . 

Dievuli mano, — kaip gera jį 
kartoti ir priminti sau, kad ka
daise juk pasižadėjome būti 
pavyzdžiu jaunesniesiems. Ar 
visada tokie buvome? Ar nesu
klupome kar ta is savo pritin-
gėjimu, šiurkščiu žodžiu, abejo
nėmis ir pan.? 

Šiandien į savo gretas pri
ėmėme dar keturis brolius: a r 
nuo šios dienos viską pavesiu 
jiems, man dabar jau nesvar
bu? 

Brangindamas savo gar
bę... Džiaugiuosi šiandien, at
likęs skautišką išpažintį. J i 
teikia šviesumo, kad į darbą 
stoja naujos gretos, j i ragina 
vėl pakilti iš apatijos, vėl su
švytėti. 

Naujuosius paskautininkus 
sveikino Vidurio raj. vadeiva 
v.s. A. Paužuolis, v.s. J . Paro-
nis (Tar. Pirm. vardu), sesės 
A. Palukaitienė ir D. Bylaitie-
nė apkaišė brolius gėlėmis; žo
delį ta rė ir tunt ininkas J . Kir-
velaitis, o brolis P. Nedas 
pakvietė naujuosius narius įsi
jungti į Ramovę. Įžodininkų 
vardu žodelį t a rė R. Vitas. 

Kondensuotų- minčių pa-
šnekesėlį apie skautininko 
ypatybes, būdą, darbo metodą 
ir kt. pateikė fiL K. Jėčius. 

Po oficialiosios dalies tėvas 
A. Kezys,SJ., įsijungė akor
deonu, — smagiai padainuo
ta, o vėliau pasivaišinta sesės 
N. Balzarienės paruošta kavu-

Chicagos skautija jau pasiruošusi ir laukia lanky
tojų Kaziuko mugėje šį sekmadienį, kovo 6 d., Jau

n imo centre. A t ida rymas 10 vai. r. 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

VYRIAUSIO SKAUTININKO 
PRANEŠIMAS 

te ir saldumynais. 
brolis Zū 

VASARIO 16-TOJI CHICAGOJE 
Chicagos skautai ir skautės 

vasar io 20 d. bendroje visų 
tuntų sueigoje iškilmingai pa
minėjo Vasario 16-tąją. Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymo šešiasdešimt penktą 
sukakti . Ši šventė Chicagos 
skautijos bendrai minima jau 
trečią kartą ir kaskart vis sėk
mingiau. Reikėtų tik pasirū
pinti, kad joje dalyvautų visi: 
Čia jau vadovų pareiga iš 
anksto informuoti tėvus, įtai
goti skautus ir skautes, pa
kviesti skautininkus.-kes, gar
bės svečius, akademikus, š i 
sueiga turėtų būti visiems pri
valoma, visus apjungianti tau
tišku sąrnonmgumu. skautiš
ka dvasia ir nuotaika. 

Sueiga pradėta 9 vai . ryte 
:-v. Mišioms Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Dalyvavo visi keturi 
Chicagos tuntai su vėliavo
mis, (nors ir ne visi tų tuntų 
nariai). Šv. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė kun. Tarno-
šaitis.SJ. Reikia pasidžiaugti. 
kad šį kartą pamokslas buvo 
pritaikytas šventei, ir jos daly
viams. Mišių skaitinius gra
žia: atliko vyr. skaute R. Stro-
putė, vargonavo g. vyr. valt. 
Alvyde Eitutytė. 

Po pamaldų visiems susi
r inkus Jaunimo centro didžio-
;O;P sa:^p minėnmą prasmin
gu Įvadiniu žodžiu pradėjo j . 
ps. Linas Kučas. Buvo įneštos 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
h imnas , šios dienos pagrindi
niu kalbėtoju buvo svečias iš 
WorrpstP]-f; I-S Brohjog gkau 
tų vy.*ių skvnaua vedėjas ps 
fii. Edvardas Meilus. įr. Jo 
kalba įdomi, žadinanti vilt} 
Lietuvos ^Nepriklausomybės 

atstatymu, ska t inant i ryžtą 
dirbti to atstatymo siekiant. 
Kalbėjo su nuoširdžiu įsitiki
nimu, kurį vykdo savo veikla 
lietuviškoje visuomenėje bei 
oro bangomis, vadovaudamas 
radijo valandėlei, skleidžia 
net ir angliškai kalbančių 
amerikiečių tarpe. 

Šio minėjimo programa bu
vo rimta, bet drauge ir jaunat
viškai entuziastinga. Geroms 
laužavedėms — Rasai šoliū-
naitei ir Ramonai Steponavi
čiūtei vadovaujant, skambėjo 
šūkiai ir dainos. 

Buvo ir pasirodymų. Įspū
dingai pasirodė "Lituanicos" 
tunto "Miško broliai", vado
vaujami v.s. Juozo Šalčiūno ir 
ps. Algio Vaitkevičiaus — pa
skaitydami ištrauką iš žuvu
sio Lietuvos partizanų vado J . 
Daumanto knygos "Partiza
nai už Geležinės Uždangos" ir 
vadovo maldą, pasirodymą už
baigdami savo patriotiniu šū
kiu. Iš mergaičių tuntų ge
riausiai pasirodė kernavietės 
Lina Meiiytė, Renata Varia-
kojytė ir Alida Vitaite. Patrio
tinių eilėraščių pynę šios se
s ė s a t l i k o m i n t i n a i , 
jausmingai. Joms išmokti pa
dėjo v.s. Nijolė Užubalienė. Ki
tų dviejų sesių tuntų pasirody
mai buvo silpnesni, nors 
atlikėjų skaičiumi gausesni. 
Išvada: — pasirodymai turėtų 
būti gerai išmokti, o ne iš po
pierėlių mėginami skaityti. 

Sueigą reikia laikyti sėk
minga, nes ji pasibaigė, ka i 
dar vis norėjosi, kad jį tęstųsi. 
Baigėme bendrame rate su
pintomis rankomis "Lietuva 
brangi" daina. IR 

1983-tieji yra mums labai 
reikšmingi metai, kaip skau
tams, ir kaip lietuviams, šiais 
metais švenčiame tris sukak
tis: 

65-ių metų nuo Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo; 

65-ių metų nuo Lietuvos 
Skautų Sąjungos įsikūrimo; 

60-ties metų nuo "Skautų Ai
do" pasirodymo. 

Neturėtume pamiršti ir kitų, 
mums svarbių, sukakčių: 100-
to metų nuo lietuvių atgimimo 
sąjūdžio žurnalo "AUŠROS" 
pasirodymo; 

50-ties metų nuo mūsų did
vyrių. — Atlanto nugalėtojų — 
Dariaus ir Girėno skridimo per 
Atlantą; 

50-ties metų nuo rašytojo 
kan Juozo Tumo-Vaižganto 
mirties. 

"AUŠROS" šimtmečio minė
jimą atšvęsime Vll-je Jubilie
jinėje Stovykloje, kuri įvyks 
liepos 31 d. iki rugpjūčio 13 d. 
kanadiečių skautų stovykla
vietėje Woodland Trails, Auro
ra, O n t , netoli Toronto. 

Jubiliejinės stovykl s. pava
dintos "AUŠROS" vardu, ruo
šimo reikalais y ra jau nema
žai pasidarbuota. Sudarytas 
organizacinis komitetas iš 
Kanados rajono vadovų, kuris 
palaiko art imus ryšius su LSS 
Tarybos Pirmijos pirmininku 
v.s. Sigitu Miknaičiu. 

Jubiliejinė stovykla yra su
skirstyta į keturias atskiras 
stovyklas: 

A. Lietuvių Skautų Brolijos 
stovykla, kurią pavadinome 
"VARPO" vardu, su šūkiu: " O , 
s k a m b i n k p e r amžius vai 
k a m s L ie tuvos ! " ; 

b. Lietuvių Skaučių Seseri
jos stovykla; 

c. Akademinio Skautų Sąjū
džio stovykla; 

d. Bendrijos stovykla, kurio
je stovyklaus skautininkai,-ės. 
vadovai i r vadovės, neturį tie
sioginių pareigų savo šakų 
stovyklose. 

Brolijos stovykla "VAR
P A S " turės 6 pastovykles: 

Vilkiukų pastov., 
Skautų pastov., 
Prityrusių skautų pastov., 

Jū rų skautų pastov., 
Oro skautų pastov. ir 
Skautų vyčių pastov. 
Pastovyklių viršininkai jau 

yra paskirti ir jie sudarinėja 
savo vadijas ir ruošia stovyk
lų programas. Pagrindinės 
mūsų stovyklos "VARPAS" 
vadi j a irgi sudaryta ir visi yra 
įsijungę į stovyklos plana
vimo darbus. 

Sekite "Krivūlę", "Skautų 
Aidą" ir kitą skautišką spau
dą, palaikykite glaudžius ry
šius su savo vienetų vadovais, 
kurie suteiks smulkesnių in
formacijų apie stovyklą. Vi
sos informacijos bus teikia
mos per rajonų vadeivas, 
tiesioginiai per pastovyklių 
viršininkus. 

Jubiliejinė stovykla yra mū

sų garbės reikalas, joje tur ime 
gausiai dalyvauti. Mūsų uni
formos turi būti tvarkingos, su 
visais lietuvių skautų ženk
lais, prisiūtais ar pr isegtais 
nuostatų nurodytose vietose. 
Brolijos vadija yra paleng
vinusi skautiškų uniformų įsi
gijimą ir nustačiusi, kad lie
t u v i a i s k a u t a i į s i g y j a 
gyvenamo krašto skautų uni
formas, tik jas "sulietuvina" 
atitinkamais LSS ženklais . 
Pastovyklių viršininkai išleis 
nurodymus, kokia uniforma 
turės būti dėvima paradų, ri
kiuotės ir darbo metu. Taip 
pat turime būti gerai pasiruo
šę dalyvauti skautiškuose 
užsiėmimuose, iškylose, lau
žuose. Pastovyklių programos 
nustatys užsiėmimų laiką; nie
ko neveikimui vietos nebus! 

Atvykę į Jubiliejinę stovyk
lą bus registruojami t ik tie, ku
rie bus susimokėję na r io mo
kestį už 1983 metus ir turės 
nario liudijimą. LSB Vadijos 
iždininkas s. T. Bužėnas turi 
šių metų liudijimus ir juos tuo
jau išsiunčia nario mokestį 
susimokėjusiems, ^a ig i . pa
skubėkite per savo vienetus 
nario mokesčių mokėjimą susi
tvarkyti. 

Stovyklos vadovybe kiek
vienam užsiregistravusiam 
stovyklautojui išrūpins svei
katos draudimą stovyklavimo 
laikotarpiui. Tik kelionės me
tu — vykstant į stovyklą ir 
grįžtant iš jos — kiekvienas 
stovyklautojas turės turėti sa
vo vieneto draudimą. O šis 
draudimas galioja tik pilna
teisiam vieneto nariui , t.y. 
susimokėjusiam nario mokes
tį- Taigi, neapgaudinėkite sa
vęs ir iš anksto susitvarkykite 
sveikatas apdraudimo rei
kalus. 

Stovyklos mokestis: J A V 
135 dol. dviem savaitėm, ir 75 
doi. — vienai savaitei. Užjūrio 
(Australijos, Europos, Pietų 
Amerikos) skautai b u s nuo 
stovyklos mokesčio atleisti. 
Taigi, mieli broliai, j au dabar 
pats laikas pradėti taupyti 
pinigus, o vienetams reikėtų 
pradėti galvoti, kaip sutelkti 
pinigų nepasiturintiems skau
tams pagelbėti, jų susidariu
sias kelionės ir stovyklavimo 
išlaidas sumažinti. 

Iki stovyklos pradžios be
liko 5 mėnesiai. Ruoškimės ir 
kiekvienas atlikime savo pa
reigas: gerai pasiruoškime sto
vyklauti, pagalvokime apie 
pasirodymus prie laužo sto
vyklas lankantiems svečiams. 
Parodykime mūsų šeiminin
kams kanadiečiams, kaip 
parodėme 1933 m. Pa l angos 
Jubiliejinėje Pasaulio skautų 
įkūrėjui Lordui Robertui Ba-
den-PoweU'iui, kad esame ver
ti lietuvio skauto vardo! 

Budėkime! 

v.s. Vytautas Vidugiris 
LSB Vyriausias 

Skautininkas 

K A Z I U K O M U G Ė 

C H I C A G O J E 

Chicagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė įvyks sekma
dienį kovo 6 d., Jaun imo cent
re. Mugės a t idarymas bus 10 
vai. r.; jį šiemet pradeda "Neri
jos" jūrų skaučių tuntas . Mu
gėje dalyvauja: "Aušros Var
tų", "Kernavės" , "Lituanicos" 
ir "Neri jos" tuntai , Chicagos 
skautininkių draugovė, pulk. 
J . Šarausko skautų vyčių Židi
nys, Korp! VYTIS ir Akademi
nė skaučių draugovė. 

Didžiojoje salėje bus tuntų 
paviljonai su prekystaliais ir 
laimėjimų lentynomis, ASS 
spaudos kioskas. Mažojoje sa
lėje bus "Nerijos" ir "Lituani
cos" tuntų valgyklos. Visuose 
aukštuose veiks kavinės, žai
dimų kambar ia i ir kt. 

Chicagos skautija kviečia vi
sus a ts i lankyt i jų rengiamoje 
Kaziuko mugėje. 

K A Z I U K O M U G Ė 
C L E V E L A N D E 

š ia i s metais Clevelaa 
skautija ruošiasi 27-tai Kaziu
ko mugei. Čia bus prog? v" 
siems pasigrožėti ska d 
bais ir jų įsigyti. 

Mums, skau tams ir >ka -
tems, mugė turi giles ' r-Mkš-
mę. Mugė St es ir br u 
ko tautinio meno ir papročių. 
Taip pa t mes išmokstame sa
vo darbo pastangomis patys 
užsidirbti pinigų, kad galėtu
me savo išlaidas apmokėti ir į 
stovyklą važiuoti. 

Visi Clevelando skau
tiški vienetai: „Neringos" 
tuntas , "Pilėnų" tuntas, "Klai
pėdos" vietininkų a, Vyr. skau
čių "Židinys", Akademikai 
skautai ir skautės, ir Skau
tininkių draugovė jau nuo ru
dens ruošiasi jus visus nuste
binti savo darbų grožiu ir 
gausumu. O tėvų komitetai pa
vaišins visus skaniais lietu
viškais valgiais . 

Kviečiame visus kovo 13 d., 
sekmadienį, tuoj po šv. Mišių, 
rinktis Dievo Motinos para
pijos salėje mugės atidary
mui. Laukiame visų! Mugės 
uždarymo programa įvyks 3 
vai. p.p. 

Iki pas imatymo mugėje! 
Vida Kašubaitė 

S K A U T I N I N K I Ų 
D Ė M E S I U I 

Kaziuko mugės išvakarėse, 
kovo mėn. 5 d., visos dr-vės 
skautininkės prašomos savo 
laimėjimų lentynai dovanas 
atnešti j J . centro 108 kmb, 
tarp 2 - 4 vai. p.p. 

J U B I L I E J I N I Ų 
M E T U Ž E N K L A S 

Menišką J u b . metų ženklą, 
l ipinamą ant vokų, sukūrė 
dail. Romas Viesulas. Siųs
dami laiškus, lipinkime šiuos 
dailius, skautiškus ženklelius, 
plat inkime ir kuo plačiau juos 
skleiskime, skelbdami LSS 65-
rių metų jubiliejų, 
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Amerikoje $45.00 
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y2 metų 
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$20.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 

3:30 — 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

FONDO 
DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Jubiliejinių metų proga ruo
šiamoje stovykloje Kanadoje, 
Woodland Trails Camp (apie 
30 mylių nuo Toronto), numa
tyta šaukti LS fondo darbuoto
jų suvažiavimą. Ruoškimės ja
me dalyvauti — laikas labai 
patogus! 

DR. KENNETH J . YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-644'e 

Jei neatsiliepia, skambin t i 374-8004 
Priima ligonius pagal suc; ' .arima 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel . HE 4-5849 
Vai.: pirm., antr., ke tv . ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel . — CR 6-2400 
ai. pagal susitarimą p r m. ir ketv 1-4 
' antr.. ;r penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vi 

• 1 
DR. IRENA KURAS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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Leninistų "pažangumas": 

VIETOJ DIEVO 
LIAUPSINA STABĄ 

"Daina, daina , saulės duk
ra! Su tavim mes gulim, ke
liam" — eiliavo kažkuris ne
priklausomos Lietuvos poetas, 
gražiai nusakydamas lietuvio 
tradicinį prisirišimą prie šios 
liaudies meno šakos. 

Jei į tartume, kad bolševi
kinė Lietuvos "Tiesa" rašo tie
są, pamanytume, kad ir sovie
tiniai žmonės panašiai "guli ir 
kelia" — tik ne su daina, o su 
— Leninu... Skaitant sovie
tinę spaudą, susidaro įspūdis, 
kad Lietuvos ir visos tarybi
nės imperijoa gyventojai tie
siog nesitveria iš meilės tam 
Leninui. 

Bet mes žinome, kad taip nė
ra. Žinome gan paprastu bū
du — iš patyrimo ir palygi
n imo. Geri k r ikšč ionys , 
pavyzdžiui, mąs to ir kalba 
apie Jėzų ne tik tada, kada 
"reikia" (per pamaldas ar reli
gines rekolekcijas), bet ir šiaip 
sau, be jokios ypatingos pro
gos, net ir aplink virtuvės sta
lą susėdę padiskutuodami, ką 
Jėzus mokė mus daryti ir ko 
nedaryti eilinėse gyvenimo 
situacijose. Tačiau kiek esame 
sutikę žmonių, atvažiavusių 
(netgi tik vizitui) iš Lietuvos, 
tiek dar nesame nė vieno iš jų 
girdėję minint — nei Lenino 
vardo, nei "Lenino priesakų" 
(ypač mėgs tama "Tiesos" fra
zė!). 

Negalėtume pasakyti, kad 
tie iš Tarybų Sąjungos pas 
mus atvykę svečiai tik tylėtų 
ir apie nieką nekalbėtų. Prie
šingai, jie daug ką šneka ir 
klausinėja: ypač įdomu jiems 
sužinoti, kaip verčiamės mes 
čia ši tame supuvusiame bur
žuaziniame pasaulyje. Stebisi 
jie, kiek daug čia visko krau
tuvėse, kaip lengva pirkti ir 
parduoti n a m u s ir automobi
lius, kiek daug čia visokių in
teresingų knygų ir žurnalų, lie
tuviškų ir nelietuviškų. O ir 
apie savąjį gyvenimą jie, akį 
primerkę, šį tą papasakoja. 
Ėmė trūkti mėsos, sakė vie
nas , tai ir valgome kasdien ka-
viarą. Kitas pasididžiavo, kad 
jojo šeima jau keli mėnesiai, 
kai gardžiuojasi galvijų kano
pomis — ir čia pat suprunkštė 
arklišku juoku... Bet apie "di
dįjį Leniną" (kita "Tiesos" 
mėgstama frazė) — ničnieko, 
nė žodelyčio. Nebent tik vie
name ar ki tame anekdote, kar
tais ne visai jau taip švankia
me... 

Tad savo meilę didžiajam 
Leninui tarybiniai žmonės 
nuo mūsų ausų labi slepia. Už
ta t neslepia jos "Tiesa". Ne tik 
kad neslepia tos meilės, bet nė 
nesistengia paslėpti joje ky
šančio dehumanizacijos ele
mento. "Iš Lenino mokomės 
gyventi, dirbti, nugalėti", tvir
tina "Tiesa" ir toliau taip tę
sia: 

"Penkiasdešimt devyneri 
metai praėjo nuo tos sausio 21-
osios, kai sustojo plakusi Leni
no širdis. Bet partijos, visos 
tarybinės liaudies planuose, 
veiksmuose, darbuose tebėra 
gyvas ir nugali Lenino geni
jus. Pagal Leniną tarybiniai 
žmonės t ikrina savo komunis
tinį įsitikinimą, principingu
mą, idėjinį ištvermingumą. Su 
Lenino priesakais sutikrina
me savo gyvenimo ritmą". 

Kokia baisi mintis: su Leni
no priesakais sutikriname sa
vo gyvenimo ritmą... Žodžiu, 
yra kažkokie mirtingo padaro 
(ar jo vardu) paskelbti įsaky
mai, pagal kuriuos žmogus 
privalai sureguliuoti visą sa
vo gyvenimą, iki širdies pulso 
imtinai. Kokia nuoga totalis-
tinio mentaliteto išraiška! 
Koks siaubingas žmogaus 
dvasinės autonomijos panei
gimas: 

Ar Vakarų pasaulyje net ir 
lojaliausias liberalas yra bet 
kada pasakęs: su J, F. Kenne-
džio priesakais sutikriname 
savo evvenimo ntmą0 Ar su 

SKAUSMINGAS KELIAS 
I JUNGTINES TAUTAS 

Jeffersono, ar su Lincolno? Ar 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais mes bet kada sakėme: 
su Smetonos (kad ir tautos va
do!) priesakais sutikriname sa
vo gyvenimo ritmą? Ar su 
Krupavičiaus, a r su Šleževi
čiaus, a r net su visų gerbia
mų Basanavičiaus ir Kudir
kos? Ne, žinoma, kad ne: 
Vakarų žmogui taip sakyti 
reikštų save išsistatyti visų 
racionalių žmonių pajuokai. 

Bet "Tiesos" t a s nepristab-
do. J i ir toliau savo varo: 

"Leniną kiekvienas iš mūsų 
a t randame visą gyvenimą. [Ar 
tikrai kiekvienas? Ar t ikrai vi
są gyvenimą?] At randame stu
dijuodami jo turtingą paliki
mą, jo bendražygių ir draugų 
p r i s i m i n i m u o s e . Mokomės 
kaip iš genialaus mokslinin
ko, kurio žvilgsnis prasis-
kvebdavo į pačias gyvenimo 
gelmes, apimdavo visas žmo
nijos žinių sritis". — Taigi, 
Leninas "viską matė" ir "vis
ką žinojo"... 

Ir taip toliau. Iki pabaigos: 
"Lenino idėjos nemirtingos. 
J o s buvo, yra ir bus tarybinio 
žmogaus gyvenimo kompa
sas" . — Amžinas tarybinio 
žmogaus pasmerkimas šiur
piam likimui! 

Sveikos dvasios asmeniui 
sunku šitokias liaupses skai
tyti dėl to, kad jose jaučiama 
kokti išvirkštinė "religija". 
Paneigę tikrąją religiją ir jos 
transcendentinį turinį, mark-
sistai-leninistai jos vietoje pa
statė stabo garbinimą. Bet 
ka t ras protingas žmogus, pa
neigęs Dievą, begali reikšti be
sąlyginę ištikimybę stabui? 

Paliekant ramybėje "neže
miškąjį" Leniną, tenka klaus
ti, ar jis iš viso buvo (žmogiš
kais kriterijais matuojant) 
"gilus mokslininkas". (Kas 
kas, bet niekas labiau nesiu
tina agitpropo, negu abejonės 
Lenino "moksliniu genijum". 
Gaila, kad po ranka nebetu
rim tos ne per seniausios "Tie
sos" laidos, kurioje kaip tik 
duota valios tokiam nesuval-
dytam siutui.) Iš rimto moks
lininko visų pirma lauktina 
kritiškumo — ne vien kitiems, 
bet ir sau — o taip pat , T. 
Venclovos žodžiais tariant , ir 
protingo skepticizmo dozės. 
Sitų savybių, rodos, Leninui, 
kaip tik ir trūko. 

Vienas liudijimas — gar
saus filosofo bei matematiko 
Bertrando Russellio, kuris 
1920 m. lankėsi Rusijoje ir ta 
proga asmeniškai su Leninu 
susitiko. Savo autobiografi
joje apie šį susitikimą Russel-
lis taip rašė: "Leninas, su ku
riuo turėjau valandos ilgio 
pokalbį, mane nuvylė. Nema
nau, kad jį ir anksčiau būčiau 
laikęs dideliu žmogum, tačiau 
mudviejų pokalbio metu man 
labiausiai sąmonėn įstrigo jo 
i n t e l ek tua l i n i s r i bo tumas , 
siaurokas marksistinis or
todoksiškumas, na, ir aiškiai 
pastebima velniukiško piktu
mo gyslelė (a distinct vein of 
impish cruelty)". Tokia ates
tacija iš Russellio, kuris, beje, 
kaip ir Leninas, nekentė krikš
čionybės! (Bet tai vienintelis 
dalykas, ką šiedu vyrai turėjo 
bendro.) 

Kita vertus, Leninas jokiu 
būdu nebuvo slunkius (toks 
kaip. pvz., demokratas Kerens-
kis). J i sa i juk sukūrė Tary
bų Sąjungą. O tam. be abejo, rei
kėjo savotiško „genijaus", nes 
tokio dalyko pasaulio istori
joje dar nebuvo. Yra 
tik vienas "kūrybinis aktas", 
kuris, mūsų įsivaizdavimu, bū
tų dar "geniališkesnis": pir
majam istorijoje paspausti vi-
są pasau i j suna iKinanč io 
atominio karo mvetuką! 

M. Dr. 

Sausio 13 Europos par
lamentas priėmė rezoliuciją, 
raginančią šiam par lamentui 
p r i k l a u s a n č i ų v a l s t y b i ų 
vyriausybes Sovietų Sąjungos 
aneksuotų ir rusais koloni
zuojamų Pabaltijo valstybių 
k l a u s i m ą fo rma l i a i ke l t i 
Jungtinių Tautų dekoloniza
cijos subkomisijoje. Tad kokios 
perspektyvos, kad tą klausimą 
Jungt inės Tautos svars tys ir 
kad jis bus mums pa lankia i 
išspręstas. Ieškodami atsaky
mų, žvilgterkime į istorinį 
mūsų bylos į Jungt ines Tau ta s 
kelią. 

Prieš tr i sdeš imt metų 

1953 metais JAV Kongreso 
atstovų rūmuose buvo įkurtas 
komitetas komunistų agresijai 
tirti. Tokia idėja iškilo Ameri
kos Lietuvių Tarybos delegaci
jos priėmimo pas prezidentą 
Eisenhovverį metu. P a t s prezi* 
dentas ir jo valstybės sekreto
rius John F. Dulles komunistų 
agresijos tyrinėjimai buvo 
labai palankūs, tad kliūčių šios 
idėjos įgyvendinimui kaip ir 
nebuvo. Pačioje pradžioje 
komitetui buvo paves ta tirti 
vien tik Pabaltijo valstybių 
i n k o r p o r a v i m o į Sovie tų 
Sąjungą klausimą. Vėliau 
kompetencija buvo praplėsta ir 
komitetas tyrinėjo visų Sovie
tų Sąjungos pavergtų tautų bei 
satelitinių valstybių pajun
gimo istoriją. Keičiant komi
teto kompetenciją, keitėsi ir jo 
oficialus pavadinimas. 

Pirmoje fazėje populiariai 
vadinamas „Kersteno komi
te tas" rinko sovietų agresijai 
į rodyt i d o k u m e n t a c i j ą i r 
paruošė rekomendacijas kraš
to vyriausybei. Įrodomosios 
medžiagos buvo sur inkta daug 
ir vertingos. Pi rmajame komi
teto raporte buvo siūloma 
Jungt inėms Tautoms pateikti 
rezoliuciją, r e i k a l a u j a n č i ą 
Sovietų Sąjungą iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos skubiai 
išvesti kariuomenę ir a t šaukt i 
pol i t inį ir a d m i n i s t r a c i n į 
personalą. Pabaltijo valsty
bėse esančią situaciją komi
tetas aptarė kaip grėsmę 
pasaulio taikai. Nors galu
t iname raporte šios, specialiai 
Pabaltijo kraštus liečiančios, 
rekomendacijos ir buvo išleis
tos, tačiau siūlymas visų sovie
tų teisioginėje ir netiesioginėje 
priklausomybėje esančių tautų 
klausimą judinti Jungt inėse 
Tautose pasiliko. 

Lietuvos pavergimą liečian
čią medžiagą rinkti komitetui 
talkino Amerikos Lietuvių 
Taryba. Altą čia įdėjo daug 

J U O Z A S KOJELIS 

darbo ir pinigų. Tačiau nei 
Lietuvos, nei kitų pavergtų 
tautų byla į Jungt ines Tautas 
nepateko. Mat, komiteto reko
mendacijas nepalankiai suti
ko valstybės departamentas. 
Nei Altą, nei kitų tautinių 
grupių politinės vadovybės 
spaudimo į valstybės depar
tamentą neorganizavo. Kaip 
dabar, ta ip ir tada Altos 
nuomone paklusnumas valsty
bės departamentui esanti 
didžioji pilietinė dorybė. Tuo 
būdu kelio vedimas į Jungtines 
Tautas per lengvai buvo 
sustabdytas. 

Pr ie š va l s tybės 
depar tamento valią 

1961 metais Jungt ines Tau
tas, kaip tarptautinį forumą, 
kuriame turėtų būti keliamas 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
k l a u s i m a s , vėl pajudino 
Californijos lietuviai. Ši min
tis, pradžią gavusi vienoje 
lietuviškoje organizacijoje, 
pritarimą rado plačiuose lietu
vių, latvių ir estų sluoksniuo
se. Rezoliucijas, raginančias 
JAV-bių prezidentą Pabaltijo 
valstybių pavergimo klausi
mą iškelti Jungt inėse Tautose, 
senatui pateikė sen. Thomas 
H. Kuchel, atstovų rūmams — 
kongresmanas Glenard P. 
Lipskomb. Akcijai iš Los 
Angeles vadovavo Rezoliu
cijoms remti komitetas. 

Šio sąjūdžio planuotojai tiks
lui pasiekti buvo pramatę tris 
etapus: pravesti rezoliuciją, 
nuteikti vyriausybę, kad jai 
duotų eigą, ir laimėti bylą 
Jungt inėse Tautose. Pirmasis 
etapas sėkmingai buvo baig
tas 1966 metais, kai senatas 
vienbalsiai priėmė jau prieš 
metus atstovų romuose priim
tą H.C.R.416. Šio etapo finalas 
buvo labai dramatiškas, nes 
rezol iuci ja i s u s t a b d y t i į 
Washingtoną buvo atvykęs 
pats Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris A. 
Gromyko. Iš to galima padary
ti išvadą, kaip ta rezoliucija 
kėlė nerimą Maskvoje. 

Kersteno komiteto darbas 
buvo visų Amerikos lietuvių, 
išskyrus komunistus, remia
mas . Nepalankus valstybės 
departamento nusistatymas 
darbą sustabdė. Mat, valsty
bės depar tamentas pritarė 
sovietus kaltinančios medži-
gos rinkimui, tačiau nenorėjo 
įstatyminių įsipareigojimų pa
gal komiteto rekomendacijas. 
Rezoliucijoms remti komiteto 
darbas buvo sunkesnis nuo pat 

pradžios, nes valstybės depar
tamentas iš viso tokios rezoliu
cijos nenorėjo ir sau talkinin
kų susilaukė iš pačių lietuvių 
tarpo. Pasipriešinimą rezoliu
cijai valst. departamentas 
rėmė labai suktu motyvu: 
Jungtinėse Tautose iškeltoji 
byla pralaimėtų, ir tai tik 
pablogintų Pabaltijo valsty
bių būklę. Šį argumentą pasi
gavo Rezoliucijų komiteto 
oponentai ir suklaidino nema
žą skaičių geros valios žmonių. 
Rezoliucijų komitetui teko 
grumtis ir su valst. departa
mento, ir su aitria saviškių 
opozicija. Tačiau buvo laimė
ta. Bet ir šiuo kartu Lietuvos 
byla į Jungtines Tautas nepa
judėjo. Rezoliucijoms remti 
komiteto darbuotojai, nuvar
ginti šešerių metų sunkaus 
darbo ir gan piktos saviškių 
opozicijos, tolimesnę savo 
veiklą sustabdė. 

Ir vėl į 
Jungt ines Tautas 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba kartu su estų, 
latvių, gudų, turkmėnų ir 
ukrainiečių centrinių organi

zacijų vadovybėmis paruošė ir 
1980 metų pabaigoje Juntinių 
Tautų 35-tos gen. ansambiėįos 
nar iams įteikė memorandumą 
Sovietų Sąjungos dekoloniza-
vimo klausimu. Memorandu
me įtikinančiai pavaizduota 
rusų kolonialinės imperijos 
kūrimo istorija ir charakteris 
su brutaliu nerusų tautoms 
žmogaus teisių paneigimu ir 
piktomis rusifikacijos užma
čiomis. Jungtinių Tautų nariai 
prašomi Sovietų Sąjungai 
pritaikyti tą pačią procedūrą, 
pagal kurią buvo dekoloniali-
zuotos ki tos kolonia l inės 
valstybės. 

Tiesioginio atsiliepimo į šį 
memorandumą nesulaukta, 
tačiau atsiliepimas atėjo iš 
Europos: 1981 metų pradžioje 
šeši Europos parlamento na
riai, keturi britai ir du danai, 
Europos parlamentui pateikė 
rezoliuciją, kuri Europos užsie
nio reikalų ministeriams siūlo 
Pabaltijo valstybių klausimu 
susitarti dėl pozityvios akcijos 
J u n g t i n ė s e Tautose ir jį 
perduoti Jungtinių Tautų 
dekolonizacijos subkomisijai. 

Praėjusi visą parlamentinės 
procedūros kelią, rezoliucija 
Europos parlamento pilnatyje 
buvo priimta š.m. sausio 13 d. 
Iki šiol dar neišryškėjo, kokios 
teisinės prigimties yra priimto

ji rezoliucija: a r rekomenda
cija, ar nu tar imas . Jei r.itari-
m a s , de š imt i e s Eux,pos 
v a l s t y b i ų v y r i a u s y b ė s 
įpareigojamos ją vykdyti ir 
yra labai gerų vilčių, kac šį 
kartą Pabaltijo valstybių b>a 
atsidurs Jungtinėse Tautos* 
Jei rekomendacija, tai toli 
mesnė eiga priklausys nuo 
laisvųjų pabaltiečių, ypač 
Europoje, veiklumo. Tačiau bet 
kuriuo atveju PLB valdyba 
kartu su Vliko valdyba ir 
Europos k raš tų Lietuvių 
Bendruomenėmis labai sku
biai turėtų sudaryti nuolatinę 
delegaciją pr ie Europos 
•parlamento rezoliucijos eigai 
sekti, ryšiams su parlamen
tarais palaikyti, medžiaga 
aprūpinti, pasaulio lietuvius 
informuoti. Visų kitų kontinen
tų Lietuvių Bendruomenės 
nedelsdamos daro pasiruoši
mus t am momentui, kada 
rezoliucija pasirodys Jungti
nėse Tautose. Tada visa jėga 
reiktų prašyti savo kraštų 
vyriausybes, kad Europos 
valstybių iniciatyvą mūsų 
reikalu paremtų. 

Nėra abejonės, kad rusai 
draskysis iki paskutiniųjų, kad 
rezoliucija ten nepatektų, o jei 
patektų — kad nebūtų svarsto
ma. 

Negalima turėti iliuzijų, kad 
rezoliucija, ne tg i p r i im ta 
Jungtinėse Tautose, Lietuvą 
išvaduotų. Bet bylos svarsty
mo faktas Jungtinėse Tautose 
būtų milžiniškas okupantui 
smūgis. Dr. Vytauto Vardžio, 
politinių mokslų profesoriaus 
ir daugelio knygų autoriaus, 
nuomone, Pabaltijo valstybių 
okupacija yra sunkiausiai 
a p g i n a m a s sovietų t a rp 
tautinis nusikaltimas. Todėl 
jie visaip stengsis, netgi 
iki pasitraukimo iš posėdžių, 
kad tik nereiktų viešai šio 
klausimo diskutuoti. 

Ar mūsų byla pateks į 
Jungtines Tautas ir ar ten bus 
s v a r s t o m a , didele dal imi 
priklausys nuo mūsų pačių. 
Rezoliucija Europos parlamen
te atsirado be mūsų pastangų, 
lyg Dievo dovana iš 'dangaus. 
Ar ši netikėtai atsiradusi gali
mybė sujungs mus nesava
naudiškam, šventam Lietuvos 
laisvinimo darbui, ar vėl 
apsvaigsime tariamu mūsų 
..vadų" dideliu laimėjimu ir 
kovos neragavusiems „didvy
riams" ant galvų krausime 
laurų vainikus? Parodys atei
tis. 

Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
Birutė Bagdonienė ir dr. Ar.' 

dienų Lttą telkimo pirmininkai 
.anas Razma. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Tiesa lieka visą laiką ieško
ma ne dėl to, kad jos nebūtų 
randama, o dėl to. kad ii 
niekada neišsemiama. 

Juozas Girnius 

DUOBĖS 
J U R G I S J A N K U S 

Į bažnyčią ar kur į svečius važiavo porinėm 
liumpsinčiom karietom, o Genys, sako, dairėsi net 
automobiliuko, tik pa t s vis nedrįso pasimokyti 
važiuoti, laukė, kol A n t a n a s baigs agronomo 
mokslus ir sugrįš į ūkį gyventi , ar nugyventi, kaip 
šaipėsi vienas kitas ka imynas , nes visi matė, kad jis 
labiau nešėsi į ponus, negu į ūkininkus, nors šiaip 
mudu su juo neblogai sutarėm. Kol buvom gimna
zijoje, keletą metų net v ienam suole sėdėjom. Mudu, 
atrodė, lengvai pr i tapdavom ir Pakarklių Skubinėję. 
J is gal kaip svajojamas žentas , aš kaip šiuo metu 
reikalingas ir pigus mokytojas. Net ir kai mergaitės 
išsirito iš gimnazijos, ir joms neberūpėjo matema
tikos dalykai, nesijaučiau gujamas lauk. Kas žino, 
ką vienas sau senis Skubąs galvojo. Gal lūkunavo, 
kas iš to bimbiliuko išeis. Je igu nebūčiau čia pat iš 
kaimynystės, į teisėjus ar advokatus išėjęs, gal ir 
visiškai priimtinas būčiau, nors aš pats tuo metu 
apie jokias žentystes negalvojau. 

Su mergaitėm per metų metus buvau labai arti
mai suaugęs, ir tėvų pažiūros visiškai nerūpėjo Net 
nežinojau, kuri geriau patiko, bet tuo ir galvos 
nekvaršinau. Abi buvo ar t imos ir geros. Vitalija 
pašėlti, Danutė r imtai pašnekėti . Ir aš patč gal 
labiau mokėjau rimtai kalbėti , negu šėlti. Gerai šėlti 
irgi reikia išmokti, o aš tam laiko niekada neturėjau. 
Jeigu kada nuotaikos pagau ta s ir baudžiau, tai jutau, 
kad šėlstu skolintu šėlimu, kad visiškai neturiu savo 
šėhmo formos, kuri t ampa lyg ir įgimta visą gyveni-
mą tik ir tešėlstantiems. Geniu Antanas tai nuvo 

toks: aukštas, plačiapetis, auksaplaukis, mėlynakis, 
skardžiabalsis, pilnas juoko, nenustygstančio judru
mo. Artodė. kad iš žemės tvinstanti gyvybės sultis 
jam per kraštus liejasi, putoja, kaip gerai išsivaikš
čiojęs alus. 

Šiokiomis dienomis visiems buvo pakankamai 
darbų, net ir Antaną senasis Genys prie ko nors 
prilenkdavo, bet sekmadienių popietėms buvo didžiu
lis Skubų sodas, smagūs pušynėliai ir ežeras. Kar
tais įsismaginęs Antanas pasisprausdavo pažas-
tėsna abi mergaites ir pasileisdavo pakalnėn į ežerą. 
Aš palikdavau vienas iš paskos bindzenti. Neretai ir 

Pavydėdavau Antanui ir grožio, ir jėgos, ir mosto, 
.ai nubindzendavau, jie jau būdavo valty. Man 

reikėdavo tik atrišti, pasistumti nuo kranto ir 
pačiam įšokti. Čia jau ir aš buvau šio to vertas. 

Iš tėvo paveldėtas tenoras tuoj nulėkdavo ežeru, 
prie jo prisijungdavo Vitalijos kiek spiegiąs sopra
nas. Danutės altas ir Antano bosas. Visi keturi 
dainavom gimnazijos chore ir čia pervarydavom 
visą repertuarą. Kai to neužtekdavo, pridėdavau 
pluoštą sutartinių. Cia jau tikrai galėdavau parody
ti, ką iš tėvo paveldėjau ir ką išmokau. Paežerės 
gyventojai sakydavo, kad mes keturi padainuojam 
gražiau,, negu visas parapijos choras. 

Paskum eidavom maudytis. Tada kaime dar 
nebuvo mados, kad vyrai maudytųsi kartu su mote
rim, tai turėdavom išsiskirti. Jos tuoj už brastos, kur 
buvo lėkštas smėlėtas dugnas, o mudu tuoj už 
beržynėlio kampo. Iš čia galėjo susišaukti, bet 
negalėjom susimatyti. Jeigu būtumėm kada pamė
ginę sueiti j krūvą. Skubai būtų tokius svečius į 
pipirų žemę išdulkinę. Bet vieną sykį Antanas ir 
nebeiškentė. 

— Einam pažiūrėti, ką jos ten veikia. — pasakė, 
kai jau buvom atėję į savo vietą ir rengėmės šokti į 
vandenį. 

— Ką jos veiks, maudosi, — atmečiau ir įšokau. 
Antanas pasiliko ant kranto. 
— Ir aš žinau, kad maudosi, — nusijuokė. — bet 

pažiūrėt vistiek smagu. 
— Gali eiti, niekas nelaiko. — pasispyriau aukš

tielninkas tolyn nuo kranto. 
— Nenori pamatyt i plikų mergų? 
— Tik ne iš pasalų. 
— O kaip kitaip pamatysi? 
— Sakiau, kad niekas nelaiko. Gali eiti. 
— Bijai? 
— Nebijau, bet ir nenoriu. 
— Tai koks tu vyras? 
— Koks esu, toks, bet ne pasalinis. 
— Eik jau su savo rimtumu. Nebijok, nepa

matys. O jeigu ir pamatytų, manai, kad supyktų? Tik 
juoko būtų. Jos pačios nori pasirodyti, tik nedrįsta. 

Apsiverčiau kniūpsčias ir nuplaukiau tolyn. 
Žinojau, kad užsikirtau. Užuot grižęs į krantą ir išsi
aiškinęs, uupiaukiau. Nenorėjau eiti pats. neno
rėjau, kad eitų ir jis. Man atrodė, kad toks pasielgi
mas buvo tas pats, kaip suniekinimas gražios 
draugystės. Juk galėjau tą pasakyti Antanui. Vargu 
ar jis būtų persivertęs į mano pusę. bet ką gali žino
ti. Tik mano jau toks būdas. Kur reikia drąsos 
atskleisti save. užsikertu ir pats nebegaliu savęs 
pastumti. Ir norėdamas nebegaliu. 

Nuplaukiau toli į ežerą ir atsisukau atgal. Anta
no nebebuvo. Buvo aišku, kad nutykino per miškelį 
ir žiopso į vandeny besitaškančias mergaites. Žiūri ir 
laukia, kol išlips į krantą. Pasidarė nejauku. Turbūt 
pirmą sykį gyvenime taip nejauku, lyg pats būčiau 
nuėjęs ko vogti. Ir ne tas. Pajutau, lyg Antanas 
apvagia mane. Lyg nuėjęs pasiims abi po pažastim 
ir nusineš. Žinojau, kad taip neatsitiks, bet kartu 
jutau, kad nuo šios dienos viskas turės pasikeisti. 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
BOSTONO ŽINIOS 

Racine, Wis. 

MINĖJOME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ 
Vasario 20 d. Racine ir 

apylinkių lietuviai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 65-
rių metų atstatymo šventę. Ji 
prasidėjo pamaldomis Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas atlaikė kun. Stasys 
Saplis. MIC. Per pamaldas gie
dojo bv. Kazimiero parapijos 
choras, vad. muziko Juozo 
Grimskio. 

Oficialioji minėjimo dalis vy
ko 3 vai. p. p. Minėjimą atida
rė Alto skyriaus pirmininkas 
Viktoras Kažemėkaitis. Buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Maldą paskaitė kun. St. 

valandų, nes visi norėjo pasi
dalinti mintimis, įspūdžiais ir 
praleisti malonų laiką lietu
viškoje šeimoje, kuria mes esa
me lietuviškuose minėjimuose. 

Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta daugiau kaip nėjimas t rumpa žinute buvo 
1200 dol. Minėjimą ruošė vie- paminėtas ir didžiajam dien-

D A R A P I E VASARIO 
16- IOS M I N Ė J I M U S 

Bostone gražiai ir prasmin
gai praėjo Vasario 16-sios mi
nėjimai. Per kelias radijo stotis 
buvo perduota angliškai apie 
Lietuvą ir šią šventę. Šis mi-

tos Alto skyrius. 
Jurgis Milas 

New London, Ct. 

VASARIO 1 6 - T O J I 

raš ty „The Boston Globė". 
Brocktono laikraštis gero

kai plačiau aprašė apie ren
giamą minėjimą Lietuvos 
valstybės įkūrimo 732 metų ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 65 metų sukakčių ren-

Lietuvos nepriklausomybės Sįamą^ minėjimą. Taip pat 
šventę minėjome vasario 20 d. 
1 vai. Vauxhall Inn . Šv. Mi
šias- lietuviškai aukojo ir ne
paprastai turiningą pamokslą 
pasakė prelatas dr. Vytautas 
Balčiūnas, o po Mišių jis dar 
skaitė ir paskaitą, kurioje dau-

Saplis, Šv. Kazimiero parapi- giausia kalbėjo apie okup. L i e v y k o 1 2 d i e n o s laiku, tai susi-
jos klebonas. Buvo publikai tuvoje leidžiamą L. K. Bažny- rinko gražus būrys lietuvių ir 

čios Kroniką. Mišių metu n c t kitataučių, kurie teiravosi, 
giedojo lietuviškas giesmes. kieno ta vėliava ir kokia pro-

Minėjime dalyvavo 30 asme- &a ji pakeliama. 

įdėjo didžiulę fotografiją lietu
vių delegacijos pas miesto me
rą Studenskį. 

Pačiame Bostone vasario 16 
dieną prie Bostono miesto ro
tušės buvo iškelta Lietuvos vė
liava. Kadangi tas iškėlimas 

pristatyti minėjime dalyvavę 
savanoriai — kūrėjai pik. Jo
nas Kazitėnas, Bronius J a r a s , 
Steponas Stankūnas ir Adol
fas Vadeiša. 

Wis. gubernatorius Antho-
ny J. Earl paskelbė vasario 16-
ją Lietuvių diena Wisconsine. 
Tą jo proklamaciją perskaitė 
Rima Kažemėkaitytė. Racine 

nų (6 jaunamečiai). Tarp sve
čių buvo kūrėjas savanoris 
ats . kpt. Jurgis Dragūnevičius 
su žmona iš Hartford, Ct. 

Connecticut gubernatoriaus 
proklamaciją perskaitė Vasa
rio 16-to8io8 akto signataro J. 

DAR I Š LAIKRAŠČIŲ 

„Jamaica Plain Citizen" 
laikraštis rašo apie pasiruoši
mus St. Patrick paradui. Be ki
tų, kurie minimi dalyvaus ta
me parade, minimas ir Joseph 

burmistro Stephen F. Olsen Smilgevičiaus dukraitė A n g e C a s P e r k a i P Broadway Athle-
rvrriiriamonio «0voU-,;tA x?Ai*. i i WM • _. . . ~ tie Association atstovas. Jo-proklamaciją perskaitė Edis 
Kūliavas. Vasario 16-sios aktą 
perskaitė sav. kūrėjas Bronius 
Ja ras . Minėjime dalyvavo Al
to visuomeninių reikalų ko
misijos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas su žmona. 
Jis ir buvo pagrindinis minėji
mo kalbėtojas. Kalbėtojas pa
sidžiaugė garbinga Lietuvos 
praeitimi, priminė Vasario 16 
d. aktą, kuris atnešė Lietuvai 
nepriklausomybę. Tačiau jis 
būtų buvęs neįgyvendintas, jei 
nebūtų buvę savanorių, kurie jį 
savo kraujo auka įvykdė. Lais
vė tautos širdis, nes ji nusako, 
kas žmogui miela ir šventa. 
Gaila, kad neilgai j a teko 
džiaugtis, š imtus metų dėl jos 
kovota, bet ji buvo lengvai, be 
pasipriešinimo prarasta. Mi
nėdami vasario 16 susikaupki
me ryžtingiems žygiams, už
mojams, darbams. Išeivijos 
prievolė nenuskęsti svetimųjų 
jūroje ir išlaikyti lietuvybę, 
ypač rūpinantis jaunimo auk
lėjimu. Iš tėvynes ateina ži
nios apie pasyvųjį pasiprieši
nimą, gyvai išreiškiamą 
pogrindžio spaudoje, kuri pa
siekia ir mus. Ten ateitis tam
si, brukamas rusinimas. Jei 
caro laikais tarnyboje kalbė
ti lietuviškai buvo draudžia
ma, tai dabar nepatogu. Mūsų 
teisė ir pareiga kalbėti už pa
vergtus brolius. Lietuvos var
das minimas tarptautiniuose 
forumuose, kaip Helsinkio kon
ferencijos tęstinumo Belgra
de ir Madride bei Jungtinėse 
Tautose. Darbo daug, bet 
trūksta vienybės. Turime ieš
koti kelių, kurie mus jungia, 
o ne skiria. 

Toliau Maria Happ perskai
tė rezoliuciją prezidentui Ro
naldui Reaganui, Kongre
so nariams ir vyriausybės 
pareigūnams, kurioje dėkoja
ma, kad nepripažintas Lietu
vos įjungimas į Sovietų Sąjun
gą, bei prašoma, kad Lietuvos 
laisvinimo reikalas nebūtų už
mirštas ateityje. 

Po oficialios dalies buvo me
ninė programa. Racine Lietu
vių moterų kvartetas padaina
vo tris dainas. Ki tas tris 
dainas padainavo Šv. Kazi
miero parapijos choras. Akom
panavo Regina Ditkienė. 
Abiems vienetams vadovauja 
muz. J. Grimskis. Dainos klau
sytojams patiko, nes sukėlė 
audnngus plojimus. Minėji
m a s užbaigtas žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimu — 
tylos minute. 

Po minėjimo buvo užkan
džiai, kūnuos paruošė Racine 
Lietuvių moterų klubas, vado
vaujamas Felicijos Pliūrienės. 
Pabuvojimas užsitęsė keletą 

lė Mikniutė, o Apol. Bagdono 
eilėraštį „Dvidešimt" skaitė 
St. Miknius. 

Dvylikametės sesutės Gabi
ja ir Mirga Pakštytės — pir
moji skudučiais, o antroji 
smuiku pagrojo „Atskrend sa
kalėlis", o Gabijai skudučiuo
jan t . Mirga dar padeklamavo 
„Lietuva brangi". Minėjimą 

baigėme Lietuvos himnu. Esa
me labai dėkingi prel. dr. Vyt. 
Balčiūnui už jo aukotas šv. Mi
šias, už ypatingai prasmingą 
pamokslą ir paskaitą. 

Minėjimą suorganizavo LB 
apyl. valdyba: St. Miknius — 
pirm., G. Lileikienė ir Vyt. 
Laugalis. Devyniolika aukoto
jų sudėjo 450 dol.: Tautos Fon
dui — 260 dol., Liet. B-nei — 
170 dol. ir Religinei šalpai — 
20 dol. 

Jurg. Ežer. 

Worcester, Mass. 

L I E T U V I U K L U B O 
V A K A R I E N Ė 

Lietuvių piliečių klubas, 67 
Vemon Street, Worcester, 
Massachusetts, balandžio 16 
d., šeštadienį, 6 vai. vakare 
ruošia vakarienę su šokiais 
klubo patalpose. Ta pačia pro
ga bus prisaikdinta naujai iš
rinkta klubo valdyba 1983 me
tams. 

Šokiams gros geras orkest
ras. Šiltą, skanią vakarienę 
pagamins Bronislava Sviklie-
nė. Klubo nariai ir svečiai ma
loniai prašomi gausiai daly
vauti ir maloniai praleisti 
jaukioje nuotaikoje su drau
gais ir pažįstamais laiką. Bi
lietus prašoma įsigyti klube ar 
pas platintojus iš anksto. 

Antanas Bušmanas 

Komp. J. Gaidelis 

seph Casper šiais metais kan
didatuoja į Bostono miesto 
mokyklų komitetą (School 
Committee). J is yra lietuvis. 

New Yorko laikraštis „Dai
ly Nevvs" vasario 15 d. rašo 
apie pasikeitimus Izraelio val
džioje ir rašo, kad vietoje pasi
traukusio krašto apsaugos mi
nistro Sharon yra paskirtas 
Izraelio ambasadorius Wa-
shingtone Moshe Arens, kuris 
gimęs Lietuvoje. 

J I N A I I R T R Y S 
G I N T A R A I 

Stepono ir Valentinos Min-
kų vedamos radijo valandėlės 
49 metų sukaktuvinis koncer
tas ir šokių vakaras įvyks ko
vo 12 d. So. Bostono Lietuvių 
piliečių d-jos salėje. Jame pro
gramą atliks iš New Yorko 
muzikos ir dainos vienetas. 
kuris visų. o ypač jaunimo, 
yra mėgstamas. „Jinai ir trys 
gintarai". Šis vienetas jau yra 
su pasisekimu dalyvavęs Bos
tone Minkų surengtame vaka
re. Jis ne tik atliks meninę 
programą, bet taip pat gros ir 
dainuos šokiams. 

LB B O S T O N O APYG. 
R E N G I N I A I 

1983 m. balandžio 8 d., penk
tadienį, 6 vai. vak. Lietuvių 
pil. d-jos 2-ro aukšto salėje. So. 
Bostone, vyks arch. Edmondo 
Arbo meninių darbų paroda ir 
jis skaitys paskaitą „Žmogus 
ir kultūrinės apraiškos archi
tektūroje". Paskai ta bus pa
iliustruota skaidrėmis. 

Balandžio 24 d. 2 vai. So. 
Bostono Lietuvių piliečių d-jos 
auditorijoj vyks „Aušros" 100 
metų sukakties minėjimas. 
Paskaitą tema „Aušra ir mes" 
skaitys Yale universiteto prof. 
poetas Tomas Venclova. 

Meninėj daly poeziją ir skai
tinius iš „Aušros" pirmųjų nu-

LIETUVOS BAŽNYČIOS ! Telšių vyskupi ja 
TELSlU VYSKUPIJA yra 1-as BRONIUS KVJKIYS 

lomas is LIETUVOS BAZNT&U seri
jos leidžiamu knygų 

šis leidinys gerai paruostas, 
daug nuotraukų vaizduojančiu Lie
tuves bažnyčias iš išorės ir vi
daus koplyčias, kryžius ir kita. kas 
susiję su bažnyčiomis, religiniu 
gyvenimu... 

Knyga didelio formato. 400 psl.. 
kietais viršeliais, išleido ir spaudai 
paruošė Amerikos Lietuviu Biblio
tekos Leidykla (Lithuaman Library 
Press] Čikagoje. Tekstą surinko 
Draugo spaustuvė Spaudė Morkū
no spaustuvė Kama su persiunti
mu 22.50 dol Užsakymus siusti: 

ORAIGAS, 4545 W blrd St. 
Chicago, IL b062« 

Teisiu vyskupi ja 

Kovo 27 d. tuojaus po 10 vai. ! 
Mišių Šv. Petro lietuvių para- i 
pijos salėje koncertas. Progra
mą atliks Berklee kolegijos 
profesorių pučiamųjų trejukė. 
Atliks J. Kačinsko, Mozarto ir 
Bethoveno kūrinius. 

Balandžio 10 d. Laisvės v ar
po pavasarinis renginys. 

Balandžio l 7 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos sueiga — reu-
nion Lantaną restorane. Ba-

Balandžio 24 d. „Aušros" 
100 m. sukakties minėjimas. 

Gegužės 1 d. komp. Ju l iaus 
Gaidelio operos „Mindaugo" 
pristatymas. 

Kovo 6 d., sekmadienį, Vy
čiai rengia šv. Kazimiero mi
nėjimą. 10:15 vai . ryte bažny
čioje pamaldos, o po pamaldų 
bendri pusryčiai ir minėjimas 
parapijos salėje. Visi kviečia
mi. 

K N Y G O S S U T I K T U V Ė S 

Lietuvių Tautodailės in
stituto Bostono skyrius š. m. 
kovo 12 d., šeštadienio vaka
re, 7:30 vai. rengia neseniai 
pasirodžiusios dail. A. Tarno-

CLASSIFIED ADS 

merių skaitys poetas Stasys 
Santvaras, Aldona Dabrilaitė 
— Lingertaitienė ir Gitą Mar
kevičiūtė — Kupčinskienė. 

LB Bostono apygarda prašo 
visus dalyvauti šiame minėji
me ir jokių kitų renginių tą 
dieną nerengti. 

1983 m. rugpjūčio 14 d. vyks šaičio knygos „Li thuanian 
LB Bostono apygardos „Lie- Easter Eggs" sutiktuves, į ku-
tuvių Diena" Maironio Parke, rias atvyksta ir pats autorius. 
Worcesteryje. Vakaro programoje dar bus ro-

KTTT R F N O I N I A I domas neseniai pagamin tas 
spalvotas filmas „Lietuvių au-

Kovo 12 d. Minkų radijo va- d i n i ų dailė", o taip pa t vyks 
landėlės koncertas ir šokiai. velykinių margučių paroda. 

Kovo 26 d. Lietuviu kredito Renginys vyks Liet. piliečių unijos „Taupos" susirinkimas 
— Liet. piliečių d-jos II 

aukšto salėje 7:30 vai. dail A. 
Tamošaičio knygos sutiktu
vės, margučių paroda ir fil
mas. 

Simon's 
Travel 

^^yS kviečia JAV ir Kanados lietuvius 
A V ^ * keliautų LIETUVĄ kariu!!! 

10 DIENŲ LIETUVOJE! 
siūfome j a U n i l T l U i rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20 

13DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Liepos 7 Rugsėjo 1 
Liepos 14 Rugsėjo 9 
Liepos 21 Sjalio 6 

Gruodžio 19 

Gegužės 12 
Gegužės 19 
Gegužės 26 
Birželio 23 

Skelbiamos iivykimo datos Keliones yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arta Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininku arba patyrusiu palydovų 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! 
Kovo mėnes i bus nup^ktos velykines dovanos 

Lietuvoie (automobiliai ir km daiktas). 
ntnems 

* Nuperkame kooperatinius butus giminėms uetuvoje 
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams 
* Tarpininkaujame tvarkant Dai'kimus . 
* Tarpininkaujame suteikiant finansinę parama artimiesiems 

giminėms Lietuvoje 
Visas atvejais garantuojamas sąžningas if konfidencialus patarnavimas 
Smulkesnių žinių tewauititis Toronto skyriuje, kuriame sąžiningai 

patarnaujame jau 23 metai 

2385 Dundas St, W. Toronto, Ont. Canada. MSP 1X2 
Trt, (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

M H 06-986766 TOR 

Montraalla — (514) 869-8834 — L. Stankevičius 

įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Simlnkevičiai 
^Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961) 

I E Š K O B U T O 

Reikalingas butas—3, 4 arba 5 kamb 
vienam suaugusiam žmogui Marquette 
Parke arti Califoniia Ave Prašome 
skambinti 778-6916. 

M I S C E L L A N E O U S 

iinnniiHnniNiiiiiiiiiinttiiiiiiMiiiiiiiiiii! 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos . Radijai, 

Starao ir Oro VėaintUTai. 
Pardarirnaa ir ^aisymaa. 

M I G L I N A S TV 
SS4S VY. tt St-, X*L 776-148* 
inttiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuiiiuu 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

C E M E N T O D A R B U S 
Naujus ir pataisymus 

T«sL — 47&&402 

B K A L E S T A T I 

Are You Thuikiirg 
of Leaving the City 
for Country Living? 

New Leooat are* one aere residentiaJ 
horae site in improved subdiviskra. 
Ciose to shopping, schools, trata to 
"Loop". PTicefl reasooabiy. 

Tel. 469-8282 

d-jos II aukšto salėje. Reikia ti
kėtis, kad Bostono ir apyl in 
kių lietuviai parodys šiam ne
eiliniam renginiui išskirtinį 
dėmesį. 

S. 5. 

M « m n i n > i » M H M H ' t i ' 
Lietuvis vandentiekininkas turintis 

30 metų patyrimo 
ELEKTRINIAIS ĮRANKLUS 

išvalo namo kanalizaciją, virtuvės sin
kų, vonių ir tualetų vandentiekio 
vamzdžius. Skambinkite (angliškai) 

TEL. — 757-6032 
palikite savo telef. numeri 

« l » m H I M M M < t t M » M M > 

NEW LENOX RAJONE parduodami 
vieno akro sklypai rezidencijoms sta
tyti. Gera apylinke, nauja vietovė, 
pravestos gatvės. Skamb. (angliškai) 
tet. 46S-S282. 

Marinis — 2 po 5 kamb. (po 2 mieg.) 
Centralinis šildymas — atskirai kiekv. 
butui. 2 maš. garažas. Alumin. lan
gai. Svarus. $62,000 72-ra ir Wash-
tenaw 

S ir 4 kamb. Brighton Parko. Arti mo
kykla. Mažai irnokėjimaa. Strininko 
paskola 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Iincome Tax 

2951 W. 63rd Strset 
TeL 436-7878 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

rioimonu tr vaškuojamo 
»lsų rūsių grindi*. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

;•% — *•% — » • * Pfetoa m o t a i 
o i apdraud* i « u i ląnlM tr automo
bilio 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208"-a West 95ta Street 

Telef. GA 4-8654 

j ĮTolrių prokiii paMrinki: 
i rloi i mftM ooadauo 

m u aobroo-

PATARNAVIMAS 
Pietų Giicagoje 

Interesuoti parduoti ar pirkti, ap
drausti bei išnuomoti nuosavybę ar 
butus prašau kreiptis i mūsų ištaiga. 
Mes mielai jums patarnausime. Mū
sų įstaiga priklauso "M.L.S." — Mui-
tiple Listing Service. Turime kom
piuteri, aptarnaujam pietvakarių Cbi-
cagą ir priemiesčius. 

BUDRAITIS REALTY 
S. Pviaskl l e s d 

TEL. — 7t7 

COSMOS PARCEL5 EJCPRESS 
H W. Sttb St , Chicago, IL SM3t 
SIUNTINIAI l LIETUVA 

Tai. — 925-2737 
T/taatto Vi'soia— i 

BUTTJ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas ,,Q 

Namų pirkimas — Pardavinės 

INCOME*TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave, — 778*2261 

JAY DRUGS VAIST INĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 111 606i 

• 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI S FANNIE MAY 
SALDUMYNAI S KOSMETIKOS REIKMENYS 
O. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai ryto iki !0 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Mastcr Plumbing 
T Iroasorl, Boadod, Insurod 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
u* vonios kabinetai. Ksramikos plyte-
iss. Karito vandens tankai, Flood con-
ttol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
eitktra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2980 

iHiMiiuiisininuiiiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii į 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 176-1882 arba 376-5996 
iiHiiitmimmiiiiiiiiitiimiiiiiiiuiiiiium 

l l l l l l l l i l lMIUII!l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l i l l 

M. A. i I M R U S 
INCOMS TAX SERVICS 

NOTA U I PUBLIC 
43SS S. Mapievvood, tel. 254-7450 
Tmip pa- daromi VICKTIMAI. 
GIMINIŲ iSkrieUmai. pildomi 
PII,iETTBBS PKASYMAt Ir 

kitokia blaDkai. 
||lHmrm'^^rr!^l!!llil!UllIU:illIiill!l!t,• 

% 
LITHUANIAN EASTER EGGS 

ANTANAS TAMOŠAITIS 

Tai Antano Tamošaičio didžiulė knyga anglų kalba, 
gausiai iliustruota lietuviškais tautiniais motyvais margu
čių pavyzdžiais. Išleido Lithuanian Folk Ar t Institute, To
ronto. Kanada 1982 m. Knyga kietais viršeliais meniškai 
išleista, graži dovana bent kokiomis progomis. 

Kama su persiuntimu $24.25 

"žsakynros siųsti: 
DRAUGAS, 

CKvcogo, 
kSkS W. 65rd 

60629 
St., 

SiUNTiNiAt j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEJDAS. 405* Archer Arenus 
Cbicaco, DL SOS32, tel. 327-5980 

M O V I N G 
SKREN'AS r erkrausto baldui ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tclef. — WA 5-B06S 

ilunois gyventojai c*ar Pndeda valstijos ftKjkesiių $1 60 

i C I M i l H 

^i Remkite dieni. **Dra ugą 

M I S C E L L A N E O U S 

3iiiimii:iiiiiiimiiiiiiiimmii!iiiiiiiiiHi!n 
LIETUVIAI SIBIRE 
K ^ g a — albumas su daugybe 
maišų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškųt su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo ii 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruna-
kis, iliustravo dail. J. Strungya, 
apipavidalino dail. P. Aleksas ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bib'ysteka. 216 pal., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $51,5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 606t9 
; 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 
iiiM'iiiiimimiiiiiiiiiinimimmiiiiiitiiiii 
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Kovos del Lietuvos 
nepriklausomybes ._ 

DR. Antanas Rukša 
t 

Hl-tomas 

Kovos su lenkais 1920-1923 
šis istorinis veikalas didelio forma

to, 524 psl. IV-ji dalis (tąsa i "I t.) 
kovos su lenkais Suvalkijoje 1~ Dm. 
rugsėjo mėnesį. V-ji dalis — 2ali-
govskiada ir VT-js dalis — kovos neu
tralioje zonoje. Išleido Lietuvių karių 
veteranų sąjunga "RAMOVĖ", Cleve-
land 1982. Spausdino Tėvų Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne, N.Y 

Kaina su persiuntimu $1650 

Užsakymus siųsti : 
DRAUGAS, 1(51,5 W. 6Srd St.. 

Chicago, IU. 60629 

>0-CK>0<>OOCKX>0-C>000<>-O<>0-C><>0000' 



VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 

JUOZAS PRUNSKIS 

Gimnaziją pasiekėme jau su
temus. Pataikėme į kapeliono 
kun. J . Dėdino 60 metų amžiaus 
jubiliejų. Jį pagerbiant buvo su
ruoštas „silkių ir šutintų bul
vių" balius. Kapelionas parodė 
savo paties susuktą filmą apie 
šią gimnaziją. Kun. J. Dėdinas 
yra susukęs daugybę lietuviško 
gyvenimo filmų, įrašęs į juoste
les daug meninių programų, tu
ri skaidrių. J o pamokos ir jis 
pats moksleivių mėgiamas. J is 
turi trumpų bangų siųstuvą, pa
sikalba su viso pasaulio radijo 
mėgėjais, o dabar įsitaisęs to
kią radijo televiziją, kad galės ir 
matyti tolimą asmenį, su ku
riuo kalba. 

Kun. A. Bernatonis pave
džiojo po klases. Skaitykloje yra 
prel. M. Krupavičiaus paveiks
las. Pasirodo, jo pasiūlymu ši 
gimnazija pavad in ta Vasario 
16. Klasės pavadintos didžiųjų 
geradarių vardu, taigi yra kla
sė vieno iš pirmųjų gimnazijos 
kūrėjų — kun. A. Bernatonio, 
kun. B. Suginto. 

Sekmadienį vokiečių bažny
tėlėj aukojau Mišias mokslei
viams, mokytojams ir kitiems. 
Pirmą kartą prie altoriaus Mi
šioms tarnavo moksleivės, ap
sirengusios ilgomis albomis. 

Dalyvavau moksleivių atei
tininkų susirinkime. Jie žavėjo 
ne tiek gausumu, kiek nuošir
dumu, ryžtingumu. įdomu, kad 
visi dalyviai sakėsi mėgstą ra
šyti į JAV lietuvių laikraščius. 
Būrelis, lietuvių kapelionui va
dovaujant, po pamaldų nuvyko 
į netoliese esančias kapines, kur 
jau palaidota apie 16 lietuvių. 
Padėjome gyvų gėlių puokštes 
ant juodo marmuro paminklo, 
kur ilsisi Mažosios Lietuvos vei
kėjas Erdmonas Simonaitis. 

Ūkinių reikalų tvarkytoja E. 
Lucienė pakvietė pabuvoti su 
atvažiavusiais svečiais. Jie ne
seniai iš Lietuvos, klaipėdie
čiai. Pasakojo, kad tel J važiuo
ti keliu iš Tilžės į Karaliaučių. 
Ten senis" žavėjo gerai jdirb'i 
laukai, o dabar tik trijose vieto
se pasėliai. Daug gyventojų at
kelta iš Rusijos. 

Vieną \ i k a r ą teko praleisti 
jaukioje piešimo rr sytojo dail. 
\!fnn<so Krivicko šeim^'e. J is 
• a i i į - ;, i a;- ą c 

bumą laiškų, gautų susirašine-
jant ryšium su pastangomis at
kelti Čiurlionio parodą iš 
Berlyno į Vakarų Vokietiją. Te
ko gėrėtis jo kūrybos skaidrė
mis. Tai jo nauja technika kū
rybingai tapyti abstraktus, taip 
rūpestingai išbaigti, temos — 
pasaulio chaosas prieš sutvėri
mą. Vaišinga dailininko žmo-
rm sudarė naują jaukumą šioje 
privačioje m2no vakaronėje. 
Dailininkas džiaugėsi, kad iš 
Vasario 15 gimnazijos jau yra 

išėję keliolika dailininkų. 
G y v e n d a m a s gimnazi jos 

svečių kambaryje, kasdien val
giau su moksleiviais. Valgis nė
ra prabangus, bet pakanka
mas. Moksleivių yra neseniai 
atvykusių iš ok. Lietuvos, kur jie 
turėjo būti spaliukais ir pionie
riais, bet liko tikinčiais ir nesa
kė, kad raudonoji propaganda 
paveiks. Viena mergaitė — Ga
bija Dievaraitė iš Mali (Afri
kos) truputį tamsesnė, nes jos tė
velis Mali gyventojas. Jis 
rašytojas, pragyvenimą užsi
dirba mokytojaudamas. Moti
na lietuvė ir šeimoje kalba tik 
lietuviškai. Mergaitė gerai mo
ka lietuviškai. Noriai tarnavo 
Mišioms. 

Vakarais su Vokietijos L 
Bendruomenės reikalų vedė
ju J. Lukošiumi klausėmės Lais
vosios Europos radijo, kuris ge
rai girdimas ir duoda įdomių 
žinių. 

Vasario 16 gimnazijojeyra 10 
klasių, kuriose mokosi 66 moki
niai. Su jais dirba 24 mokytojai, 
vadovaujami direktoriaus And
riaus Smito. Kai kurios moky
tojos tokios jaunos, kad man 
sunku buvo jas išskirti iŠ vyres
nių moksleivių tarpo. Tokios 
yra Joana Vaičiulaitytė Stan-
kienė, Marija Dambrauskaitė 
Šmitienė, bendrabučio vedėja 
Živilė Vilčinskaitė Grodbergie-
nė. Viename pobūvyje iš Lietu
vos atvykęs Vasario 16 gimna
zijos abiturientas papasakojo, 
kad okupantų santvarkoje mo
kama po 60 ir daugiau rublių už 
įskundimą. 

Vasario 16 gimnazija susi
laukia daug prielankumo iš vie
tos lietuvių. Ignas Švedas ir 
Bernardas Budreika joje dirba 
be atlyginimo. 

Yra nuoširdus solidarumas 
tarp tarnautojų. Vokiečių vy

riausybė atsiuntė Kalėdų prie
dus gimnazijos ta rnauto jams, 
bet jųneskyrė bendrabučių tar
nautojams, nes šie at lyginimą 
gauna ne iš vokiečių vyriausy
bės, o iš lietuviškų šaltinių. Vo
kiečių apdovanoti gimnazijos 
tarnautojai, dalį savo priedų 
atidavė bendrabučių ta rnauto
jams. 

Vasario 16 gimnazija pri
glaudė Lietuvių kultūros insti
tuto gautą 1,300 knygų i r Ky
bartų gimnazijos biblioteką, 
taigi susidaro geras rinkinys. 
Čia persiunčia savo archy
vinę medžiagą ir kai kurios 
Vak. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės. Ar
chyvą veda istorikas ir g imna
zijos direktorius A. Šmi tas . 

Vasario 16 gimnazijoje ve
džiau tris visuomeninių moks
lų pamokas, papasakodamas 
apie Europos par lamento rezo
liuciją ir Lietuvos laisvinimo 
veiksnius. Mokiniai susitelkę, 
su dėmesiu sekė girdėtą prane
šimą, parodydami, koks nuo
širdus jų bendradarb iav imas 
su mokytoju. Vienos nese
niai iš Lietuvos atvykusios šei
mos net keturi vaikai a ts iųst i 
mokytis į Vasario 16 gimnazi
ją, o viena iš ok. Lietuvos atvy
kusi žydų šeima, kurios t ėvas ir 
motina žydai, bet namie ka lba 
lietuviškai, savo vaikus siun
čia į Vasario 16 gimnaziją. 

Dabar Vokietijos vyriausybė 
užmoka du trečdalius gimnazi
jos išlaidų ir nedaro sunkumų, 
kad į ją priimami vaikai iš kitų 
valstybių ir kontinentų. Bet jei
gu mokinių skaičius sumažėtų, 
Vokietijos parama gimnazijai 
atsidurtų pavojuje. 

Prie gimnazijos yra s ta igus 
gatvių užsisukimas. Kad būtų 
mažiau nelaimių, pas ta ty t i 
veidrodžiai, kuriuose maty t i , 
kas iš kitos pusės atvažiuoja. 

Nuostabu, kaip švarus Heten-
feldo miestelis, kur yra g imna
zija; mažesnes gatves šluoja, o 
ir patys gyventojai padeda šva
rą palaikyti. 

Gimnazija palaiko ryšį su vie-

Vasario 16 gimnazijos mokinės muzikantės — Aldona Rek-
iaitytė iš Vokietijos ir Marytė Balaišytė iš Kanados. 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame JAV 

LB Kultūros tarybai už vasa
rio 19 d. Clevelande surengtą 
jaunųjų vokalistų ir instru
mentalistų konkursą, už šiltą 
ta proga mums suteiktą dėme
sį ir globą. 

Dėkojame taip pa t ir Lietu
vių Fondui, paskyrusiam šio 
konkurso premijoms lėšas. 

Rūta Pakštaitė 
i konkurso dalyvių vardu Gražaus skaitymo konkurso dalyviai Vasario 16 gimnazijoje. 

tos spauda . „Dampertheimer 
Zei tung" plačiai aprašė Kūčias 
ir kalėdinius renginius gim
nazijoje, į spūdingai atrodo 
gimnazijos pilis su bokštu, pri
menančiu senąjį karo muzie
jaus bokštą. Bet pas ta tas suse
nęs ir p lanuojama s tatyt i 
naujus berniukų bendrabučio 
rūmus , kurie ka inuos kelis mili
jonus markių. Vokiečių vyriau-

Mylimam tėveliui 

sybė žada duoti du trečdalius lė
šų. Likusį trečdalį reikės 
surinkti iš aukotojų. 

Didžiojoje salėje, kuri naudo
jama valgyklai, virš angos, per 
kurią iš virtuvės paduodamas 
m a i s t a s , y r a u ž r a š a s : 
„Kalbama tik lietuviškai". Ki
taip moksleivius kalbant ir ne
girdėjau. 

L I E T U V I U F O N D O F E D E R A L I N I S KREDITO K O O P E R A T Y V A S 
AKTYVAI S3,300.000 

KASOS VALANDOS: 
1 MARQUETTE PARKE 

2422 W 67th St 
Chicago. IL 60629 

' Tel. 737-2110 

' CICERO 
*,v 1445 So. 50th Ave. 
1 Cicero. IL 60650 

Tel. 656-2201 

Treč. 12—6 
Šešt. 10—12 

Ketv. .3—6 
SeSt. 10—12 

BURR RIDGE (Prie Umont. 
475 Frontage Rd. 
Burr Ridge, IL 
Tel. 887-0757 

Ketv. 1-6 

•3-3-83 MOKA LŽ: 
Einamąją Sąskaitą 8% 
90 Dienų Certifikatus (min. $2,500) . . . . 8.3% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1.000) . 9% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $2.500) . . . 9.7% 
Šešių Mėnesių Certifikatus (min. S2.500) 8.7% 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
IRA — pasirinkimas: 90 dienų. Vienerių 
Metų ir Trejų Metų. 

PASKOLOS: 

Asmeninės nuo 12.5% 
Namų (Mortgages) nuo 12.5% 
* V įsos sąskaitos apdraustos iki $100,000. 

A. A. 

ANTANUI BANIUKAIČIUI 
amžinybėn iškeliavus, 

skausmo prislegtę dukterį E m i 1 i j ą 
B r i z g i e n e ir visus artimuosius gi
liai užjaučiame. 

SESELĖ JULIA ir 
ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS Laboratorijos 
lietuvaitės bendradarbės 

A. f A. 
EUGENIJUI JANKUI 

mirus, žmoną DAJNTUTĘ, dukras VIKTORIJA su ŠEI
MA, KRISTINĄ ir RAMUTĘ, sūmj PAULIŲ, tėvus 
KOTRYNA ir JURGĮ JANKUS, brolius: SAULIŲ ir 
ALMI su ŠEIMOMIS ir kitus ARTIMUOSIUS nuo
širdžiai užjaučiame i r kar tu liūdime. 

SALOMĖJA IR VIKTORAS ENDRIJONAI 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 
ELENA MINIATAITĖ JASAITIENĖ 
AGNE IR JUOZAS KIŽIAI 
STASĖ IR VYTAUTAS PAULIONIAI 
ELEONORA RADVILIENĖ 
VIKTORIJA IR ANTANAS VALAVIČIAI 

DRAUGAS, trečiadienis, 1983 m. kovo mėn. 2 d. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
vasario mėn. 17 d. amžinybėn iškeliavo mūsų brangi 
Mamytė ir Močiutė 

TEOI 
ilgris metus 

D O R A Š L E P E T I E N E , j 
išeivijoje gyvenusi New Yorke. 

Giliai nidnidusios dukterys 
BIRUTĖ VENSKUVIENĖ 
ALDONA JANAČIENĖ 
SU ŠEIMOMIS 

A. * A . 
minis, jo
dui 
su 

Miliai 

J A N I N A I ROŽANSKIENEI 
dukrai Danai ir žentui Edmuri

ns ir anūkams Algiui ir Robertui ] 
ieimor - nuoŠirdži 

ELĖSA tt 

a užuojautą reiškia 
Z BORIS KOLOŠOVAI 

A. f A. 
PETRAS RUTKUS 

Gyveno Beverly Shores, Indiana. Anksčiau gyv. Chica-
goje, Marquette Parko apyl. 

Mirė 1983 m. vasario 28 d. 8 vai. ryto. 
Gimė lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Ylakių mieste. 

Amenkoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Bušmaitė), 4 

dukterys: Dina Baktys, žentas Algimantas, Sandra Strouhal , 
žentas Eugene, Donna Rodriguez. žentas Joseph, ir Nijolė 
Levins, žentas Charles; 12 anūkų ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 3 
iki 9 vai. vak. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 4 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv . Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę Žmona , d u k t e r y s , ž en ta i i r anūkai . 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

A.|A. Emilija Šličkienė 
ŠASYTĖ 

N a š l ė a.a. J u o z o S l i č k a u s 
Gyveno Merrillville, Indiana, anksčiau, prieš daugelį 

metų, gyv. East Chicago, Ind. 
Mirė 1983 m. vasario 19 d., sulaukus 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Subačiaus apylinkėje. Amerikoje išgy

veno 70 m. 
Vasario 21 d., po gedulingų pamaldų Blessed Sacrament 

bažnyčioje Gary, Indiana, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse Chicagoj, Illinois. 

Nuliūdime liko 2 dukterys: Genovaitė, žentas Edvardas 
Carija, gyv. Merrillville, Ind., ir Eleonora, žentas James Frem-
gen, gyv. Monterey. Califomia, sūnus Anicetas Frank Šličkus. 
7 anūkai, dukterėčia Bernice Kunka, Calumet City, 111., ir kin 
giminės. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

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

4330-34 5 o . California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-°852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YAnds 7-174 1-2 



DRAUGAS, trečiadienis, 1983 m. kovo mėn. 2 d. 

x Rūta R. Kulytė išrinkta 
viena iš penkių University of I 
Illinois a t Chicago pirmo kurso 
studentų, gavusių 1,000 dol. ver
tės FMC premiją. ši premija 
skiriama universiteto studijas 
pradedantiems už išskirtinius 1 
pasiekimus paskutinėje gimnazi
jos (high schooi) klasėje. 

X Lietuviu Istorijos draugijos 
metinis visuotinis narių susirin
kimas vyks kovo 13 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p. Altos patal
pose. 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
oiašaus šv. Mišias ir pasakys 

pamokslą Putnamo seselių rėmė
jų šventėje kovo 20 d., sekma
dienį, 2 vai. p. p. Jėzuitų koply
čioje. Kviečiami nariai i r sve
čiai pamaldose ir šventėje da
lyvauti. 

X Šarūnas Rumšą ir Michael 
Širvinskas, abu iš Brighton Par
ko, pakliuvo į University of Illi
nois at Urbana-Champaign de
kanato garbės sąrašą už pažan
gų mokymąsi per 1S82 m. ru
dens semestrą. 

X Ona Banionienė, Cleveland, 
Ohio, "Draugo" redaktoriui My
kolui Drungai lankantis Cleve-
lande, įteikė 10 dol. auką už ka
lėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

ii**. ŽVAIGŽDUTĖ 
IfcMMrfBLjL'* J * ^ įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriav 

Keoaguoja J. Platas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 60629 

X Nacių ir bolševikų aukų 

X Vytenis Kirvelaitis 
ros" šimtmečio minėjime kovo 
4 d. Jaunimo centro kavinėje 

T ^ J ^ T ^ t 0 1 ^ ! * a * j B ištraukas iš pirmojo 
"Aušros" numerio. Minėjimą 
ruošia Lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdyba. 

goję kovo 12-13 dienomis. Bus 
dokumentinė paroda iš Stuttho-
fo ir kitų nacių naikinimo sto
vyklų, taip pat iš bolševikų sun
kiųjų darbų lagerių ir kalėjimų. 
Paroda ir minėjimas bus Jauni
mo centre. Pamaldas laikys bu
vę kaliniai kun. S. Yla ir kun. 

X P. Krukonis, D. Trimakas, 
j Agnės Giedraitis, Adam Kalnė-
j nas, A. Grigaliūnas, D. Bylaitie-

"Aus- į nė, Antanas Stulpinas, dr. Ade
lė Trakienė, A. Steikūnas, Zen 
Dučmanas, B. R, Balsis, Peter 
Buika, adv. G. J . Gliaudys, jr., 
A Kupchella užsisakė naujausių 
leidinių. 

X Jaunimo tautinių šokių an
samblis "Grandis" šiais metais 
švenčia 20 metų gyvavimo su
kaktį. Šiai sukakčiai pažymėti 

V. Pikturna, giedos sol. Dalia i rengiama vakarienė - minėjimas 
Kučėnienė. Pamaldos bus kovo j balandžio 30 dieną Jaunimo cen-
13 d. 6:30 vaL vak. Jaunimo Jtro didžiojoje salėje, 
centro salėje. Taip pat bus pa
maldos Tėviškes evangelikų liu
teronų bažnyčioje, jas laikys 
kun. A. Trakis, ir Ziono bažny
čioje laikys kun. J. Juozupai-
tis. 

x Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
išskrenda i Australiją kovo 2 d. 
vesti gavėninio susitelkimo di
desnėse lietuvių kolonijose, ap
lankyti ateitininkų vienetus ir 
susitikti su jaunimu. Jis ten 
rinks Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongreso studijinę anketą, 
nes yra apsiėmęs jos duomenis 
analizuok būsimam Jaunimo 
kongres ii Planuoja susitikti su 
Australijos psichologais ir dė
ti pastangų juos supažindinti 
su psichiatrijos piktnaudojimu j 
prieš kovotojus už tautinę ir re- i 
Ilginę laisvę Sovietų Sąjungoje j 
ir okupuotoje Lietuvoje. Grįš I 
po Velykų. "Ateities" medžiaga 
siunčiama jo adresu. 

x šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų neveria prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais), Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers, 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago, Iii. 60629. 

(pr.). \ 
x | H-jų P. L. Bendruomenės 

Dienų užbaigtuvių banketą,. 
kuris įvyks liepos 3 d. Conrad 
Hilton viešbutyje, bilietai gau
nami Gifts International (J. 
Vaznelių) prekyboje. 2501 W. 
71st St, Chicago. EI. 60629. Tel. j 
471-1424. Bilieto kaina suaugu-. 
šiems 27.50 dol., jaunimui — i 
20 dol. Čekius rašyti "Lithua- : 

nian World Festival. Inc.". 
(pr.). i 

x Jadvyga Vencevičienė-Kut-
kuvienė, buvusi Lietuvos operos 
solistė, yra sunkiai susirgusi ir 
paguldyta šv. Kryžiaus ligoninė
je . Ji prižiūrima gydytojų, sa
vo giminaitės dr. E . Repšienės 
ir dr. E. Baltrušaitienės. 

X Juozas Murinas, Detroit, 
Mich, atsiuntė 10 dol. už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Iš jo 
trumpo laiškučio žinome, kad 
paskutiniu metu sunkiai sirgo, 
bet pamažu sveiksta. Labai ačiū 
už auką. Linkime gerai pa
sveikti. 

X Dr. Antanas Stankus, Stu-
art, Fla., Juozas Dlugauskas, 
New Britain, Conn., atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai ačiū. 

Jonas Minelgs 

KO VERJUA SODAI 
Ko vėjas ūžia? 
Ko verkia sodai, 
Vos tik, žiemuže, 
Čia pasirodai? 

Paliko kiemą 
Genys ir zylė. 
Čia niekas, žiema, 
Tavęs nemyli. 

Aldutė čiaudo, 
Vytukas kosi 
Visiems tu mėgsti 
Įgnybt į nosį. 

Ko vėjas ūžia? 
Ko verkia sodai? 
Per greit, žiemuže, 
Mums nusibodai. 

KAPINIŲ VAIDUOKLIS 
Vieną kartą, Haloween laiku, 

Jonukas nuvažiavo pas savo tė
tuką — senelį. Vakare jis pa-

X Liuda L. AJJsen, Bowling 
Green, Ohio, pratęsė "Draugo" 
prenumeratą, užsisakė naujausių! P r a š ė t ė v u k a - k a d J a m V*Q***-

| kotų kokią bauginančią pasa-

Piešė Rūta Donskytė, Kr. Donelaičio 
lit. mokyklos mokinė. 

Lietuviškame Montessori darželyje 
Rasa Gierštikaitė deklamuoja. 

Nuotr. L. Volodkos 

x Muz. Kęstutis Ivinskis iš 
Vokietijos kartu su Audre Bon-
nard ir Lori Lippitz atliks akus
tinės gitaros, džiazo, liaudies 
muzikos ir lietuvių baladinės 
dainos koncertą šį šeštadienį, 
kovo 5 d., 10 vai. vak. Playhou-
se teatrėlyje, 2515 W. 69th St. 
Įėjimas veltui 

x Kristijono Donelaičio litua
nistinės mokyidos mokiniams 
Antrojo kaimo spektaklis vyks 
kovo 5 d. 9:45 vai. ryto mokyk
los patalpose. J programą, pri
taikintą mokiniams, yra kvie
čiami atsilankyti tėveliai ir sve
čiai. 

Draugo" administracijos 
.ų kelionė 
Graikiją. 

organizuojama 18 dienų Kelionė 
Egiptą ir i_~_-

X Kun. Alfonsas Grauslys at
našaus šv. Mišias Jėzuitų koply
čioj 9 vai. ryto kovo 4 dieną ir 
po to kalbės tema "Didžioji at
skaitomybė ir Naujame Testa
mente skelbiamo budėjimo pras
mė ir būdai". Prašome visus do
mėtis ir ateiti su savo draugais. 

x Giedrininkių VTSuomenkan-

į Šv. 2em< 
Išvykstame balandžio 21 d. Su
interesuoti prašomi skubiai re
gistruotis iki kovo 10 d. Ameri
can Travei Service Bureau. 9727 
So. Westem Ave 
60643. Telef 
"Draugo" vardu kaip palydovas I kun. Jonas Kidykas Jėzuitų ko-
vyksta kun. Jonas Duoba, (pr.) i plycioje kovo 24 — 26 dienomis 

7 vai. vak. Kovo 27 d. 9:15 vai. 
Tax uareiškimai *-- - —•— , , 

j ryte sv. Mišios ir pamokslas. 

leidinių už 60 dol. ir t a proga 
pridėjo 4 dol. už gautą kalen
dorių. Labai ačiū. 

x Jonas Motiejūnas, Chicago, 
111., pratęsė prenumeratą su 20 
dol. auka. J. Motiejūną skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už lietuviško žodžio vertinimą ir 
auką labai dėkojame. 

X M. ir G. Bajorūnai, Chica
go. UI., pratęsė "Draugo" pre-

i numeratą su 13 dol. auka jo 
j stiprinimui. Labai ačiū. 

X Marta Orentienė, gyv. Oak 
Lawn, UI., a tvyko į "Draugą" 
ir įsigijo šv . Rašto leidinių už 
didesnę sumą. 

X Feliksas Pabilionis, Omaha, 
Nebraska, pratęsė prenumeratą 
ir kar tu atsiuntė 15 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Po 3 doL atsiusite įvairio
mis progomis: A. Kasperavi
čius, K ir EI. Gudinskas, Jad
vyga Sasnauskienė, S. Butkū-
nas, A. Ramonis, J. Grabaus
kas, Vytautas Gutauskas, F . 
Putrius, Ignas Kazlauskas, E. 
Vabalienė ir Jonas Krutulis. 
Labai ačiū. 

X Albertas Stakėnas, Chica
go, UI., atvyko į "Draugą", pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Vytas ir Milda Jakščiai, E. 
Gausienė, Gytis J . Kiudulas, Chi
cago, EI., Ben Povilavičius, Ar-
lington, Mass., A. Stropus, St. 
Louis, Mo., K. Čižiūnas, Falls 
Church, Va., atsiuntė po 10 dol. 
aukų įvairiomis progomis. La
bai ačiū. 

ką. Tėvukas pradėjo: 
— Senovės laikais lietuviai 

buvo labai prietaringi. Jie net 
bijojo kapinių, nes manė, kad 
ten gyvena blogos dvasios, bai
dyklės arba vaiduokliai. Aš tau 
papasakosiu atsitikimą apie ma
no tėvuką: 

— Vieną vasaros vakarą ma
no tėvukas, tuomet dar jaunas 
vyras, ir jo brolis išėjo į jauni
mo šokius kitame kaime. Iki ten 
buvo tik keli kilometrai kelio, 
kas tuo laiku nebuvo toli. Ke- j gražumu išlįsiu". Pažadėjo ji . 

EGLE ŽALČIŲ KARALIENE 

(Atpasakojimas) 

Senų senovėje buvo senelis i r 
senutė. Jie turėjo dvylika sūnų 
ir tris dukras, jauniausioji Eglė. 

Vieną vasaros vakarą visos 
dukros ėjo maudytis. Pasimau-
džiusios apsirengė, bet jauniau
sioji pamatė, kad žaltys įlindo 
į jos marškinių rankovę. Sese
rys bandė jį užmušti, be t žaltys 
tiktai sakė: "Duok, Eglute, žodį, 
kad tekėsi už manęs, t a i pa t s 

liukas vedė pro kapines, bet 
jiems išėjus dar buvo šviesu, 
tad ir jiems eiti pro kapines ne
buvo baisu ir abu linksmi atė
jo į šokius, į gegužinę. 

— Tėvukas visą vakarą šoko 
ir linksminosi, šokiams pasibai
gus, kol jis atsisveikino su mer
gaitėmis, jis pamiršo savo brolį 
ir vienas išėjo namo. Iš pradžių 
linksmas ėjo niūniuodamas ir vis 
galvodamas apie buvusį šokių 
vakarą. Kai jis priartėjo prie 
kapinių, jam truputį baugu pa
sidarė. Keliukas pro kapines 

Po tri jų dienų atėjo pulkas žal
čių vestuvėms. Eglė nenorėjo. 
Jos šeima nuėjo pas seną mo
čiutę, kuri buvo burtininkė. Pa
klausė jos, kaip apgauti žalčius. 
Ji jiems pasakė. Jie padėkojo 
jai ir nuėjo. Vietoj Eglės davė 
žąsį. 2altys nepastebėjo, bet 
gegutė jam prašneko • "Tave ap
gavo, t en žąsis, o ne Eglė" . Taip 
atsitiko dar vieną sykį Antrą 
sykį šeima davė avį. Pagaliau 
atidavė Eglę. Žaltys vedė Eglę. 

Praėjo devyneri metai. Eglė 
susilaukė trijų sūnų: Ąžuolo, 

vedė per seną tiltą, girdėjosi U o g i o > Berio fc ^enos dukrelės 
kaip upelio vanduo apačioje _ . . . - . , 
čiurleno. Mėnulis kartais išlįs
davo, kartais vėl pasislėpdavo 

| už debesų. Tėvuko žingsniai 
Į dusliai nuskambėjo einant per 
: tiltą. Jis skubėjo kaip galint 
į greičiau praeiti nejaukias kapi-
' naites. Vos tik galiuką paėjęs, 
j tėvukas išgirdo kitų žingsnių 
i dundėjimą užpakalyje savęs. At-
į sisukęs pamatė, kad kažkas eina 
; per tiltą paskui jį. Jis dabar jau 
į rimtai išsigando, nes, prisiklau-
I sęs visokių pasakų apie vai
duoklius, pagalvojo, kad baidy
klė iš kapinių jį vejasi. Pradė-

kengūrų ir koalų parke, kur aš 
ne t ik galėjau juos matyti, bet ir 
į rankas paimti ir j a i s pasi
džiaugti. Tai labai minkštais 
plaukais, sunkus meškiukas ir į 
labai mielas. J is iš mano ran-: 
kų ėdė eukaliptų lapus. Koalos 
sėdi medžiuose, apsikabinę šaką j 
ir, kai neėda, visai nejuda. Tur- j 
būt miega. Kengūrų yra labai 
daug, o koalų mažai. 

Rūta Donskytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los spec. 

skyriaus mokinė. 

J E I AŠ TURĖČIAU 
DAUG PINIGŲ 

Aš įdėčiau juos į banką, kad 
gaučiau procentų. Sau nusipirk
čiau limuziną su šoferiu, kas 
atliktų, vėl padėčiau į banką, 
kad niekas nepavogtų. Aš duo
čiau daug pinigų tiems vaikams 
Afrikoje, kurie badauja. Milijo
ną dolerių būtų smagu turėti, 
bet niekas negali nupirkti mei
lės. 

Linas Liutikas, 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 sk. mokinys. 

GALVOSŪKIS NR. 106 

Ant stalo reikia išdėstyti 48 
pagaliukus (ar ką nors kita) į 
t r is krūveles taip, kad po trijų 
perkėlimų (iš krūvelės j krūve
lę) kiekvienoje krūvelėje gautųsi 
vienodas skaičius pagaliukų. Tie 
pagaliukai tur i būti kilnojami 
ta ip: a) iš pirmosios krūvelės 
reikia perkelti į antrąją krūvelę 
tiek pagaliukų, kiek jų joje (2- je) 
buvo; b) po to, iš antros krū
velės reikia perkelti į trečią krū
velę tiek pagaliukų, kiek jų joje 
(3-je) buvo ir c) o po to, iš tre
čiosios krūvelės reikia perkelti į 
pirmąją krūvelę tiek pagaliukų, 
kiek joje jų pasiliko po pirmojo 
perkėlimo. Reikia išspręsti, kiek 
pagaliukų buvo kiekvienoje krū
velėje pačioje pradžioje. (10 
taškų) . 

GALVOSŪKIS NR. 107 

Parašykite po vieną ar kelis 
lietuviškus pavadinimus, kurie 
prasidėtų nurodytomis raidė
mis: 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

86 

Žiūrėkite du brėžinius. 

tl 

— Drebulės. J i buvo jauniausia. 
Prisiminė Eglė savo tėvus. Ji
nai paprašė vyrą, kad leistų nu
eiti paviešėti. Žilvinas leido, bet 
jisai liepė pirma suverpti šilkų 
kuodelj. Eglė dirbo dieną nak- j A. Pasaulio dalys. B. Susisie
ti, bet nepasisekė. Nuėjo j i pas kimo priemonės. C. Vaisių bei 
burtininkę, kuri jai pasakė, ką ! daržovių pavadinimai. D. Gėlių 

pavadinimai. E. Gyvių pavadi
nimai. <5 taškai ) . 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

87 

6. 

X Gintaras Valiukėnas, Chi
cago, 111., mūsų jaunosios kartos 

* • j -• . • i "Draugo" skaitytojas, Anupras 
,., Chicago. IL km rengiamoms trisdešimt pir- U ^ ^ MMpeth, N. Y., pra-
312-238-9787.1 moms rekolekcijoms vadovaus i t ę g ė p r e n u m e r a t a s į p ^ ^ 

jo greičiau eiti. Bet kuo dau
giau skubinosi ir jaudinosi, tuo 
labiau jis girdėjo žingsnius ar
tėjant. Pagaliau jis taip išsigan
do, kad pradėjo bėgti ir bėgo vi-

7 dol. aukų. Po 5 doL: Zenonas į "* l i k u s i k e l i o S*1* ** n a m u -
Lukauskas, Bruno Petrauskas, I G r e i t a i Jėjęs \ ***<> kamarą, nu-

reikia daryti. Eglė taip ir pa
darė. Paskui parodė vyrui. Eglė 
gavo leidimą eiti pas šeimą. 

Praėjo kelios dienos. Eglės 
dvylika brolių pasiėmė Ąžuolą, 
Beržą ir Uosį į mišką ir klausė, 
kaip reikia pašaukti Žilviną. Nei 
vienas nepasakė, nors i r mušė 
juos su rykštėmis. Kitą dieną 
išsivedė Drebulę. Iš pradžių ji-
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Kokios spalvos yra garas? 
taškai ) . 

(5 
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(Žiūrėkite piešinėlį). Sujun-

x bteM 
pildomi pagal susitarimą 
Ciceroje, Chicagoje ir Lemonte. 
Skambinkite vakarais telef. 
985-9£*4, R.rarda* Burna. 

(sk.). 

x | "Draugo" premijuoto ro
mano premijos įteikimo iškilmes 
r -concertą bilietus jau galima 

,s:gyt: V aznfiių Gifts Interna
tional parduotuvėje, 2501 W. 
TiM St, Chicago, EI. Tel. 471-
1424 B : . - * , ka:r.'.» .2 10, R 
5 i" 4 dol Koncerto programą 
^ i!:ks N<?w York Metropolitan 
opCHM Bolist* M. Niska ir sol. 
baritonas SA£i» Gnga*. Aki~-
r-*.r.-;.-.ja ~ :- \ . V "asaitis. -'. r-
certas bus kovo mėn. 19 d. Ma
rijai aukšt- mokyklos salėje 
Chicagoje (PY.), j 

Išpažintys bus klausomos kiek
vieną dieną. 

X Oslo, Stokholmas, Helsinkis 
ir Kopenhaga — 4 Skandinavi
jos kraštų sostinės bus aplanky
tos "Laiškai Lietuviams" eks
kursijos. 1983 m. birželio 4 d. 
Informacija pas: American Tra-
vH Serviop Bureau, 9727 So. 
West<*rn Avenue, Chicago, UI. 
60643. Tel. 312—238-9787. 

(sk.). 

X Mišios už a. a Broniu Klio-
rę bus laikomos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje 1983 m. kovo mėn. 6 

Albertas Rožėnas, J. šaulys, R. 
Banionis, P ranas Sideravičius, 
M. Dūda, Aldona Dargis, Jonas 
Šuopys, Benediktas Dapkus, Pet
ras P. Ežerskis. Visiems ačiū. 

X Inž. Tadas Varanka, Cla-
rendon, HL, aplankė "Draugą", 
įsigijo naujausių leidinių ir įtei
kė 10 doL auką dienraščio sti
prinimui. Labai ačiū. 

X Diana Maskauūnaitė, Chi
cago, E . , a tvyko į '"Draugą", 
pratęsė prenumeratą kitam as
meniui ir nuo savęs įteikė 10 dol. 
dienraščio paramai. Labai ačiū. 

X Kostas žolynas. Davtona 

sirengė ir atsigulė. Gulėdamas 
jis pradėjo galvoti, kad tikrai 
niekas jo nesivijo, bet tuo pačiu ė j o p r i e ^ ^ ^ š a u j d a . « 2 a v i n e t 

nai nesakė, bet kai pamatė Į kitę taškus ir paaiškinkite pie-
rykštes, išplepėjo viską. Tą pa- j šinį. (5 taška i ) . 
čią naktį Eglės broliai nuėjo 
prie jūros ir šaukia, ka ip Dre
bulė sakė. Kai atplaukė Žilvi
nas, j ie jį užkapojo. 

Praėjo trys dienos. Eglė nu-

Pirmoji galva i š : 2, 7, 1, 3, 3, 
3, 3, 3, 7, 1, 6, 9, 3, 4, 4. 
Antroji galva i š : 9, 6, 3, 3, 8, 
7, 1, 6, 8, 4, 2. 
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1) Peru, 2) Celon (Ceilonas), 
3) Turkey, 4) Poland (Lenkija), 
5) France, 6) Norway. 
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Macbeth pasiskelbė Škotijos 
karaJiumi, ne Anglijos, kaip vie
nas skaitytojas klaidingai su
prato. 
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Skandinavijos pusiasalis. Jį 
skalauja: Baltoji jūra, Baltijos 
jūra, Skagerakas - Kategatas, 
Šiaurės jūra. Taip pat Atlanto 
ir šiaurės ledjūrio vandenynai 

d., sekmadieni. 12 vai. Kvie- Beach,, Fla.. pakeisdamas adre-
čiame draugus ir pažįstamus są, atsiuntė ir 10 dol. auką. La-
kartu pasimelsti. šeima bai ačiū. Naujas adresas: 109 

(pr.) . iColina PI., Ormond Beach. Fla. 

laiku jis išgirdo žingsnius prie
butyje - gonkose. Kažkas atida
rė duris ir įėjo į kamarą. J i s 
juto, kaip kažkas artėjo prie jo 
lovos. Tėvukas gulėjo sustingęs 
iš išgąsčio. Kažkas uždėjo ran
ką ant jo kojų, ant blauzdų, jau 
ant krūtinės. Nelaukdamas, kol 
nežinomasis jį griebs už gerklės, 
tėvukas garsiai sušukęs atsisėdo 
lovoje. Tas. kurs jį čiupinėjo, 
taip pat išsigando ir nugriuvo 
ant grindų. Tai buvo jo brolis, 
kurs irgi grįžo iš šokių. — Aš 
maniau, kad tu negyvas — pasa
kė jis. 

Antanas Izokaitb, 
Buvęs Grand Rapids lit. 

mokyklos mokinys. 

Žilvine, jei tu gyvas pieno pu
ta, jei negyvas kraujo puta". 
Eglė pamatė, kad atplaukia 
kraujo puta. Išgirdo Žilvino 
balsą: "Tavo dvylika brolių ma
ne užkapojo, nes Drebulė išple
pėjo, kaip mane reikia pašaukti . 
Nuo to sykio tie t rys medžiai: 
ąžuolas, beržas, uosis y r a tvirti 
medžiai, o drebulė visada dreba. 

Vaiva Vygantaitė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

mokinė. 

AUSTRALUOS 
MEŠKIUKAS KOALA 

Praeitais metais, kai mes lan
kėme Australiją, man t eko būti 
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(Žiūrėkite piešinį). Kuriuo 
keliu dviratininkas saugiai par

važiuos namo. Nubrėžkite sau
gų kelią. įį taškai). 

MMtiial 
,'"»«litirt 




