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TAMKEVICIAUS TEISMAS 
1983 m. lapkričio 29 d. Vil

niuje LTSR Aukščiausiame 
teisme buvo pradėta nagrinėti 
Kybartų parapijos klebono, 
TTGKK nario kun. Sigito 
Tamkevičiaus byla. Šiam teis
miniam susidorojimui su kun. 
S. Tamkevičium KGB ruošėsi 
iš anksto ir labai kruopščiai: 
Dar vasarą vyskupijų kurijos 
gavo raštus, kuriuose nuro
doma, jog draudžiama prie 
bažnyčių rinkti parašus po 
pareiškimų - protestų tekstais. 
Aukščiausiojo teismo pirmi
n i n k a s , ka lbėdamas per 
Lietuvos televiziją, renkan
tiems parašus ir net pasira
š a n t i e m s po t e k s t a i s 
a s m e n i m s g ras ino baus
mėmis; KGB ne vienoje vie
toje prieš parašų rinkėjus grie
bėsi t iesioginių brutalių 
priemonių. Kelis kartus liau
dyje buvo paskleistos dezin
formuojančios žinios apie 
tariamai įvykusį teismą ne 
Vilniuje ir kun. S. Tamkevi
čiaus nuteisimą 12 m. laisvės 
atėmimu, todėl nemažai žmo
nių, sužinoję tikrą teismo da
tą, galvojo esą klaidinami ir į 
teismo procesą vėlavo arba 
visiškai neatvyko. Artėjant 
teismo dienai, dauguma or
ganizac i jų buvo įspėtos, 
kad lapkričio pabaigoje ir 
gruodžio pradžioje neišlei-
dinėtų savo darbuotojų iš 
darbų. Kai kuriuos studentus 
bei spec. mokyklų mokinius 
mokyklų vadovybė įspėjo, kad, 
jei nenori turėt nemalonumų ir 
tęsti toliau studijas, nevyktų į 
teismą, kartu atidėtų tolimes
niam laikui net savo asmeni
nius reikalus Vilniaus link. 
Gydymo įstaigose buvo įvesta 
griežta biuletenių (atleidimų 
nuo darbo dėl ligos) kontrolė. 
Prijaučiantys kun. S. Tam-
kevičiui kunigai ir pasaulie
čiai buvo iš anksto prigrasinti 
nevykti į teismą ar teismo 
metu kokiu nors pretekstu 
kviečiami į įvairias įstaigas 
(kai kurie iš jų tardymams). 

Apie „viešą" teismo procesą 
nebuvo pranešta net kun. S. 
Tamkevičiaus broliams. Teis
mo metu į salę buvo įleisti tik 
3 kun. S. Tamkevičiaus 
broliai. Brolio žmoną, kuri nuo 
vaikystės globojo našlaičiu 
likusį kun. Sigitą Tamkevičių, 
čekistai į salę neįleido; jų nuo
mone, brolio žmona nėra 
giminė. 

Teismo dienomis KGB a-
gentų buvo stebimos visos Vil
niaus ir aplinkinės bažnyčios. 
Kad nebūtų atkreiptas žmonių 
dėmesys, praėjimas prie teis
mo rūmų, priešingai riei kun. 
Alfonso Svarinsko teismo 

metu, buvo laisvas. Veik visus 
atvykusius įleisdavo į teismo 
vestibiulį, kur pareigūnai 
mandagiai pranešdavo jiems, 
kad nesivargintų ir važiuotų 
namo, nes į salę neįleis („nėra 
vietų!"), o einančius atgal prie 
durų pasitikdavo milicininkai 
ir saugumiečiai ir jau kaip 
sulaikytus asmenis sodindavo 
į mašinas, veždavo į milicijos 
skyrius tardymams, kur bau
dė paromis ar, išlaikę iki teis
mo darbo valandų pabaigos ir 
pr igrasę Vilniuje teismo 
dienomis nesirodyti, veždavo į 
autobusų ir geležinkelio stotis. 
Taip buvo sulaikytas ir Pociū
nėlių klebonas kun. Antanas 
Jokubauskas, kunigai — Griš
kabūdžio klebonas kun. Vy
tautas Užkuraitis ir Alytaus 
vikaras kun. Antanas Gra
žulis buvo įspėti, kad, jei 
neapleis vestibiulio, sulaikys. 
Kun. Joną Borutą, sulaikę gat
vėje, pareigūnai nuvežė į Le
nino raj. milicijos skyrių, 
kelias valandas jis buvo tar
domas milicijos darbuotojų. 
Panašiai buvo sulaikytas ir 
kun. Jonas Kauneckas. Visas 
dienas atvykę į teismą kuni
gai ir tikintieji rinkdavosi 
Aušros Vartuose ir prie jų 
esančioje šv. Teresės bažny
čioje, kur beveik ištisas dienas 
melsdavosi: dalyvaudavo šv. 
Mišiose, eidavo Kryžiaus 
kelius, kalbėdavo rožančių, 
giedodavo religines giesmes. 
Teismo dienomis kartu su 
tikinčiaisiais Aušros Var
tuose ir Šv. Teresės bažny
čioje meldėsi kunigai: kan. 
Bronius Antanaitis, Algiman
tas Keina, Vaclovas Stakė-
nas, Rokas Puzonas, Vytau
tas Užkuraitis, Gvidonas 
Dovydaitis, Jonas Kaunec
kas, Vincas Vėlavičius, Anta
nas Gražulis, Jonas Boruta, 
A n t a n a s J o k u b a u s k a s , 
Leonas Kalinauskas, Juozas 
Zdebskis, Petras Našlėnas, 
Mykolas Petravičius, Edmun
das Paulionis ir kt. Besimel
džiantis tikinčiųjų būrelis, 
kuris kartais siekdavo maž
daug 100 žmonių, buvo nuolat 
stebimas KGB darbuotojų ar 
jų pasiųstų agentų. Lapkričio 
I d. RRT įgaliotinis Petras 
Anilionis paskambino Vil
niaus arkivyskupijos valdyto
jui kun. A. Gutauskui, reika
laudamas „padaryti tvarką" 
Aušros Vartuose ir Šv. Tere
sės bažnyčioje. Su visais ban
dančiais eiti prie Aukščiausio
jo teismo rūmų buvo elgiamasi 
lygiai taip, kaip kun. Alf. Sva
rinsko teismo metu. 

(Bus daugiau) 

Libija grasina 
keršyti Anglijai 

L o n d o n a s . — Britų vyriau
sybė pareikalavo, kad Libijos 
d ip lomat inės atstovybės 
personalas išvažiuotų iš Bri
tanijos iki sekmadienio vidur
nakčio. Libija jau pranešė, 
k»d tarnautojai išvyks sekma
dienį po pietų. Policija diplo
matus nulydės į aerodromą, 
kur jų lauks Libijos lėktuvas. 

Britų spaudoj ir parlamente 
kilo debatai. Ypač policininkų 
organizacija protestuoja, kad 
tarp ištremiamų diplomatų 
bus ir žmogžudys, nušovęs 
jauną moterį, policijos tar
nautoją. Jo niekas už nusi
kaltimą neteis. Britų vidaus 
reikalų ministeris Brittan 
skrupulingai laikosi Vienos 

konvencijos nuostatų diplo
matams ir jų šeimoms. Net ir 
prasidėjus karui tarp dviejų 
šalių, jų diplomatai turi ga
rantuotą teisę saugiai išvykti. 
Konvencija apsaugo jų nuo
savybes, archyvus. 

Libija, kaip ir anksčiau, dėl 
santykių pablogėjimo kaltina 
Britaniją. Libija ateityje glau
džiau bendradarbiaus su Ai
rijos Respublikos Armija 
(IRA), padės jai kovoje prieš 
britus Šiaurinėje Airijoje, pa
skelbė Libijos spaudos agen
tūra. 

— Amerikos vyriausybė pil
nai palaiko Britanijos veiks
mus prieš Libiją ir pritaria 
diplomatinių santykių nu
traukimui, pareiškė Baltieji 
Rūmai. 

Prezidento Reagano 
kelionė į Kiniją 

Prezidentas Reaganas ir Nancy Reagan pakeliui 
į Kiniją, kur. po sustojimų Havajuose ir Guamo 
saloj, jie atvyks ketvirtadienį. Prezidentas, kal

bėdamas apie Taivaną, pasakė, kad jis nelinkęs 
atsisakyti senų draugų, nors tai padėtų užmegzti 
naujas draugystes. 

Įspėjo satelitus 
neremti teroristų 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

Washingtonas. — Šešios 
satelitinės Rytų Europos vals
tybės buvo įspėtos nesitikėti 
geresnių ryšių su Amerika, jei 
jos toliau rems pasaulio tero
ristus. Valstybės departa
mento sekretoriaus asistentas 
Europos reikalams Mark Pal-
mer neseniai susitiko atskirai 
su Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Rytų Vokietijos, Vengrijos, 
Rumunijos ir Lenkijos amba
sadoriais ir pranešė jiems apie 
JAV vyriausybės nutarimą 
priešintis pasaulinio tero
rizmo reiškiniams. Buvo užsi
minta ir apie komunistinių 
valstybių šnipinėjimo pastan
gas. 

Kaip žinoma, Bulgarija 
buvo Italijos apkaltinta dėl 
paramos turkų teroristui Ali 
Agcai, kuris 1981 m. bandė nu
šauti popiežių Joną Paulių II. 
Rytų Vokietija plačiai įsi
vėlusi į revoliucijos agentų 
organizavimą Pietų Ameri
koje ir Afrikoje. Rytų vokie
čiai padeda komunistinėms 
valdžioms organizuoti sau
gumo įstaigas. Bulgarai, 
lenkai ir rytų vokiečiai plačiai 
veikia grobdami pramonės pa
slaptis, eksportuodami iš 
Amerikos uždraustus gami
nius. Čekoslovakijoje ap
mokymą gauna įvairios tero
ro grupės. 

Daugelis Rytų Europos kraš
tų pageidauja glaudesnių eko
nominių ryšių su Amerika. 
Tos šalys, kurios mažiau 
veikia prieš Ameriką ir jos in
teresus, gauna daugiau eko
nominių lengvatų. Tarp jų yra 
Vengrija, Rumunija ir iki 1981 
m. buvo Lenkija, gavusi favo-
ritinės valstybės lengvatas. 
Satelitų ambasadoriams buvo 
pabrėžta, kad teroristų rėmi
mas ir kita veikla prieš Ameri
ką apsunkins politinius, eko
nominius, kultūrinius ryšius. 

Rytų Vokietijoje lankėsi Ri-
chard Burt, valstybės depar
tamento sekretoriaus asisten
tas. Jis išreiškė Amerikos norą 
pagerinti santykius su Rytų 
Vokietija. Leipcigo mugėje 
Amerika šiemet turėjo gan 
didelį skyrių. Mugės atidary
mo proga prezidentas Reaga
nas pasiuntė Rytų Vokietijai 
sveikinimą, kurį Rytų Vokie
tijos komunistų partijos laik
raštis „Neues Deutchland" 
paskelbė žymioje vietoje. 

Richard Burt ta proga aplankė 
Vengriją ir Bulgariją. Preky
bos departamente išleido 
dviejų puslapių patarimus biz
nio bendrovėms, nurodančius, 
kaip vesti prekybą su Bulga
rija. 

Šiuo metu favoritinės šalies 
lengvatas Rytų Europoje gau
na Rumunija ir Vengrija, 
kurių vyriausybės vengia įsi
velti į atvirus veiksmus prieš 
JAV interesus. 

Demonstracijos 
Velykų proga 

Muenchenas. — Vakarų 
Vokietijoje Velykų proga įvy
ko demonstracijos už taiką, 
prieš branduolinius ginklus. 
Šalia pastorių ir kunigų 
ginklavimosi varžybas smerkė 
socialistų ir „žaliųjų" partijų 
politikai. Kai kurie kalbėtojai 
reikalavo, kad Vakarų Vokie
tija pasitrauktų iš NATO. Kal
bose ir demonstracijų plaka
tuose buvo smerkiamos 
branduolinės JAV raketca 
„Pershing". Hamburge daly
vavo apie 20,000 demonstran
tų, o Muenchene organiza
toriai skelbė apie 200,000 
dalyvių. 

Vyriausybės nusiginkla
vimo reikalų valdininkas Juer-
gen Todenhoefer pasakė, jog 
demonstracijose dalyvavo 
„jauni sovietų idiotai". J ie kėlė 
triukšmą prie klaidingų karei
vinių. Jiems reikėtų protes
tuoti prie sovietų barakų. 

Trumano 100 mėty 
gimimo sukaktis 
Washingtonas. — Balan

džio 29 d. Washingtone bus 
paminėta prezidento Tru
mano 100 metų gimimo su
kaktis. Jis gimė gegužės 8 d., 
tačiau ceremonijos bus pra
dėtos balandžio 29 pamal
domis Wa8hingtono kated
roje. Vėliau minė-imas bus 
tęsiamas Kongrese abiejų 
rūmų sesijoje, bus armijos or
kestro ir choro koncertas. 
Smithsonian institutas yra 
pagaminęs filmą, kuris Ameri
kos istorijos muziejuje bus ro
domas nuo gegužė? 8 iki rug
sėjo 1 d. Kongreso biblioteka 
yra paruošusi sąrašą knygų 
apie buvusį JAV prezidentą. 

— Ispanijos vyriausybė pa
skelbė, kad gegužės 10 -16 die
nomis Ispanijos karal ius 
Juan Carios ir karalienė Sofia 
lankysis Sovietų Sąjungoje. 

— Kandidatas į prezidento 
vietą Jesse Jackson tarėsi su 
demokratų partijos pirmi
ninku Charles Manatt. Jack-
sonas skundėsi, kad iki šiol 
pirminiuose rinkimuose jis lai
mėjo 17 nuoš. balsų, tačiau 
delegatų į partijos konven
ciją gavo tik 7 nuoš. Jis reika
lavo keisti kai kurias bal
s a v i m o ir d e l e g a t ų 
paskirstymo taisykles, kurios 
diskriminuoja juoduosius. 

— Afrikos Vienybės 12 tau
tų komitetas svarsto organi
zacinius klausimus. Planuo
jama įsteigti pastovią Afrikos 
šalių saugumo ir taikos tary-
bą. 

— Angolos visiškos nepri
klausomybės organizacija, ko
vojanti prieš komunistinę val
džią, paskelbė, kad Huambo 
kareivinių susprogdinime 
partizanam padėjo keli Ango
los kariuomenės karininkai. 
Tokių puolimų ateity bus dau
giau. Sprogime žuvo 3 sovietų 
ir 37 kubiečiai karininkai. 

— Portugalijos prezidentas 
Eanes paskelbė, kad jis pasi
rašys parlamento priimtą 
abortų įstatymą, kuris nele
galizuoja abortų, tačiau nenu
mato bausmių už aborto ope
racijas tam tikrais atvejais. 

— Britanijos angliakasių 
unija streikuoja jau septintą 
savaitę. Bandoma į streiką 
įtraukti uostų darbininkus, 
nes įmonės pradėjo akmens 
anglį importuoti iš kitų kraš
tų. 

— Vakarinės Sacharos suki
lėliai prieš Maroką skelbia 
apie laimėjimus kovos lauke. 
Puolime prie Zag vietovės nu
šauti 63 Maroko kareiviai, su
naikinta 14 mašinų. 

— Kambodijos partizanai 
puolė Vietnamo kariuomenės 
dalinį netoli Tailandijos sie
nos ir jį atmušė nuo Ampil pa
bėgėlių stovyklos. 

— Buvęs Argentinos poli
tinis kalinys, žurnalo leidėjas 
Jacobo Timerman pakviestas 
liudininku į buvusių Argen
tinos karinės valdžios narių 
teismą. Jam teko sėdėti ka
lėjime, kur jis buvo kanki
namas. 

Honolulu. — Prezidentas 
Reaganas išvyko į Kiniją. Dvi 
dienas jis praleido Havajuose, 
dvi dienas bus Guamo saloje, 
kad priprastų prie laiko pa
sikeitimo ir atvyktų j Pekiną 
žvalus ir pailsėjęs. Kinijoje 
prezidentas bus ketvirtadienį 
popiet. J is bus apgyvendintas 
vakariniame Pekine esančiuo
se valdžios rūmuose Diaoyu-
tai (Meškeriotojo poilsis). 

Kartu su prezidentu atvyks
ta 287 Amerikos žinių tarnybų 

Kinija gaus 
atominių reaktorių 
Washingtonas . — Prezi

dentas Reaganas savo vizito 
Kinijoje proga užbaigs dery
bas dėl branduolinių reaktorių 
statybos Kinijoje. Sutartis 
šiuo klausimu baigiama ir bus 
pasi rašyta vizito metu. 
Amerika padės Kinijai išvys
tyti branduolinę techniką tai
kingiems uždaviniams. Ši su
tartis bus naudinga ne tik 
Kinijai, kuriai trūksta energi
jos šaltinių, bet ir Amerikai, 
kurios biznio bendrovės nu
mato nemažus uždarbius. 

Rusai Afganistane 
pradėjo ofenzyvą 

Is lamabadas . — Balandžio 
mėnesį sovietų kariuomenė 
Afganistane ir Afganistano 
kariuomenė pradėjo didesnę 
ofenzyvą prieš laisvės kovo
tojus į šiaurę nuo Kabulo, pra
neša afganų šaltiniai iš Pakis
tano. Kovos vyksta keliuose 
slėniuose. Neseniai sukilėliai 
susprogdino svarbų tiltą per 
Ghorband upę. Šis kelias veda 
iš sovietų miesto Termezo į Af
ganistano sostinę. Po to labai 
sustiprėjo sovietų aviacijos 
puolimai. Atsiųsta nauja 12,-
000 sovietų kar iuomenės 
divizija pradėjo pulti sukilėlių 
slėptuves Guldra ir Shakarda-
rah slėniuose. 

Nors Afganistano laisvės 
kovotojai yra gavę modernių 
priešlėktuvinių ir prieštan
kinių ginklų iš Egipto ir iš 
Kinijos, jiems vis dar trūksta 
kulkosvaidžių amunicijos, 
trūksta drabužių, batų, o ypač 
trūksta vaistų ir medicinos 
priemonių. Sukilėlių vadai 
skundžiasi, kad apie 90 nuoš. 
sunkiau sužeistų partizanų 
miršta dėl tvarsčių ir medi
kamentų stokos. 

Taikos ir ginklų 
klausimai Europoje 
Maskva. — Sovietų Są

jungoje lankėsi Italijos užsie
nio reikalų ministeris Giulio 
Andreotti ir kalbėjosi su 
sovietų ministeriu Andrejumi 
Gromyka. Kalbos lietė Euro
poje išdėstomas naujas vidu
tinių nuotolių raketas, kurios 
jau išdėstytos ne tik Vakarų 
Vokietijoje ir Britanijoje, bet ir 
Italijoje. Tartasi ir dėl Euro
pos valstybių konferencijos 
Stokholme. 

Vakarų Vokietijoje Velykų 
proga įvyko daug taikos 
demonstracijų, kuriose daly
vavo, organizatorių žiniomis, 
apie 600,000 žmonių. Vokiečių 
policijos žiniomis, demonst
ravo apie 200,000. Koelne de
monstrantai buvo apsupę 
miesto centrą. Apie 20,000 jau
nų žmonių Mutlangene suda
rė žmonių grandinę aplink 
JAV aviacijos bazę, kur 
laikomos „Pershing" raketos. 

reporter ių, televizijos ko
respondentų ir technikų. Penk
tadienį prezidentas turės sep
tynias valandas pasimatymų 
su sva rb iaus ia i s Kinijos 
vadais. Vakare kinų valdžia 
ruošia svečiams banketą Di
džiojoje Liaudies salėje. Šešta
dienį prezidentas turės vėl 
pasimatymų su valdžios žmo
nėmis , po to ap l ankys 
Didžiąją Sieną. Vakare prezi
dentas ruošia balių Kinijos 
premjero Zhao Ziyang garbei, 
dalyvaus 600 žmonių. Iš 
Amerikos jau prieš kelias 
savaites buvo nusiųstos dėžės 
su šaldytais kalakutais ir 
kitais produktais: Kalifornijos 
vynais ir ledais. Sekmadienį 
prezidentas apžiūrės senovės 
Kinijos sostinę Xian ir ten ras
tus archeologinius turtus, jų 
tarpe pirmojo Kinijos impera
toriaus kapą. Pirmadienį Rea-
ganai aplankys Šanchajų, kur 
pasakys kalbą Fudan uni
versiteto studentams, aplan
kys bendrai su amerikiečiais 
pastatytą elektronikos įmonę. 
Gegužės 1 d. prezidentas iš
skris į Aliaską. 

Kinijos vyriausybė duos pre
zidentui Reaganui progą pasi
rodyti Kinijos televizijoje, kur 
jį stebės daugiau 300 milijonų 
žmonių. Prezidentui leista 
skraidyti po Kiniją savu 
lėktuvu. Prezidento žmona turi 
jai nustatytą programą, susi
tikimus su moterimis, vaikų 
mokyklų lankymą. 

Komentatoriai mano, kad 
šiais rinkimų metais pre
zidentui labai svarbus šis Ki
nijos vizitas, kur jis pasirodys 
kaip valstybininkas, sugebąs 
pakreipti pasaulio istorijos 
kursą. Pirmas Kinijoje lankėsi 
prezidentas Nixonas 1972 m. 
Vėliau, 1975 m., ten viešėjo pre
zidentas Fordas. Formalūs 
diplomatiniai ryšiai su komu
nistine Kinija pradėti 1979 m. 
Nuo to laiko buvo daug val
džios žmonių vizitų Pekine ir 
Washingtone. Prekyba išaugo, 
santykiai pagerėjo, sustiprėjo 
kultūrinis ir ekonominis bend
radarbiavimas. Buvo nesu
sipratimų dėl Taivano, kuriam 
parduodami Amerikos ginklai. 
Santykiai vėl buvo pablogėję 
1982 m. balandžio mėn. dėl 
ginklų Taivanui ir dėl teks
t i lės importų suvaržymų 
Amerikoje. 

Kinijai reikia Amerikos 
technologijos, reikia inves
ticijų ir paramos tarptau
tinėse finansinėse instituci
jose. Manoma, kad šio vizito 
metu bus paskelbti nauji bend
r ada rb i av imo sus i tar imai 
prekybos, finansų ir tech
nikos srityse. 

Atmosferą pagerino aukšto 
kinų pareigūno pareiškimas 
praėjusią savaitę dėl Hong 
Kongo ateities. J i s pabrėžė, 
kad įvairios Taivano įstaigos 
ir organizacijos galės pasilikti 
Hong Konge ir po 1997 m., ka
da Kinija perims šios britų ko
lonijos administravimą. 

K A L E N D O R I U S 

d.: Morkus 
Tolmantas , 

Balandžio 25 
Evan . , Melą, 
Žada. 

Balandžio 26 d.: Kietas. Ek-
s u p e r a n c i j a , K o r i b u t a 9 , 
Vilūne. 

Saulė 
6:41. 

ORAS 

teka 4:57, leidžiasi 

Saulėta^ temperatūra dieną 
60 1.. naktį 45 L 
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1984 M. LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ NUOSTATAI 

17. Vadovybės rinkimų pre- Tarybos posėdžiuose, 
zidiumo būstinė yra Prezidiu
mo pirmininko gyvenamojoje 
vietoje; jo adresas y ra 
oficialus Prezidiumo adresas. 
Atskiriems reikalams Vado
vybės rinkimų Prezidiumas 
gali nurodyti ir kitus adresus. 

VII . LSS VADOVYBĖS 
NARIŲ RINKIMAI 

V. VADOVYBĖS 
RINKIMU KOMISIJOS 

18. Sudaromos šios Vadovy
bės rinkimų komisijos: 

a) Mandatų komisija — 
tikrinti Vadovybės rinkimų 
dalyvių mandatus ir sudaryti 
Vadovybės rinkimų dalyvių 
sąrašus; 

b) Nutarimų komisija — su
rinkti Vadovybės rinkimų 
dalyvių pasisakymus ir 
paruošti svarbesnius siūly
mus balsavimui; 

c) Balsų skaičiavimo ko
misija — suskaičiuoti balsus, 
suvesti balsavimų duomenis ir 
surašyti balsų skaičiavimo 
aktus. 

19. Komisijų pirmininkus 
kviečia Vadovybės rinkimų 
Prezidiumo pirmininkas. 
Kiekviena komisija sudaroma 
iš 3 - 5 narių. Komisijų narius 
kviečia atitinkamų komisijų 
pirmininkai. 

20. Komisijų veikimą koor
dinuoja Prezidiumo pirmi
ninkas. 

25. Kandidatais į renka
muosius LSS Vadovybės 
narius gali būti: LSS nariai 
bent 21 metų amžiaus ir įsi
giję bent paskautininko,-ės 
laipsnį. 

26. Kiekvienas Vadovybės 
rinkimų dalyvis gali siūlyti 
tiek kandidatų, už kiek jis turi 
teisę balsuoti. Kandidatus į 
LSS Garbės teismą ir LSS 
Kontrolės komisiją Vadovy
bės rinkimų dalyvis gali 
siūlyti 5 iš vienos vietovės ar 
vieno rajono, bet balsuoti jie 
gali tik už tris. 

27. Siūlydamas kandidatą, 
Vadovybės rinkimų dalyvis 
privalo: 

a) užtikrinti Prezidiumą, 
kad kandidato sutikimas yra 
tikrai gautas; 

b) parašyti, kokioms parei
goms siūlomas; 

c) nurodyti siūlomojo vyres
niškumo laipsnį, vardą, pa
vardę, adresą, amžių i r 
t rumpą skautavimo bio
grafiją. 

28. Esant mažiau pasiūlytų 
kandidatų, negu atitinka
moms pareigoms turi būti iš
r i n k t a , LSS V a d o v y b ė s 
rinkimų Prezidiumas tą raštu 
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„Lituanicos" tunto sueigoje. 

SKAUTIŠKOS 
SUSITIKTUVĖS 

DAINAVOJE 

LSS Brolijos ir Seserijos 
Tautinio auklėjimo skyriai 
gegužės 27 - 29 d.d. Dainavoje 
ruošia skautiškas susitiktuves 
„Vilnius"'. Šiame įvykyje da'y-
vauja skautai,-tės, prityrę 
skautai,-tės, sk. vyčiai, vyr. 
skautės, j . budžiai ir gintarės. 
Visi pradėkime ruoštis, kad 
susitiktuves būtų darbingos, 
turiningos ir džiaugsmingos. 

LESU TELKIMO 
V A J U S 

„Lituanicos" tuntas, neno
rėdamas apdėti skautiškas 
šeimas mokesčiais, vykdo lėšų 
telkimo vajų platindamas 
dovanų paskirstymo bilie
tėlius. Dovanos sukurtos 
„Lituanicos" tunto tautodai
lininkų. Šį vajų parėmę gali 
t ikėtis laimėti : menišką 
kryžiastulpį apie 46 inčų aukš
čio, kryžiastulpį 20 inčų 

ATSIPRAŠOME 

Mūsų. nuolatinį foto bendra
darbį s. fil. Joną Tamulaitį 
atsiprašome dėl įvykusios 
klaidos, kai praėjusios savai
tės „ S k a u t y b ė s kely je" 
atspausdintos jo nuotraukos iš 
Chicagoje vykusių jaunųjų 
vadovų studijų dienų buvo 
kredituotos kitam mūsų bend
radarbiui v.s. V. Bacevičiui. 

„ N E R I J O S " TUNTO 
SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
sueiga įvyks šeštadienį, gegu
žės 12 d., 12:15 vai. (vidur
dienyje) Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Ši bus paskutinė 
priešatostoginė tunto sueiga. 
Joje bus pagerbtos mamytės 
Motinos dienos proga, o iškil
mingoje dalyje įvertintos 

Nuotr. J . Tamulaičio 

vadovės ir nusipelniusios se
sės apdovanojant jas žyme
nimis ir pakeliant į aukštes
nius vyresniškumo laipsnius. 
Taip pat bus suteikta stovyk
linė informacija ir kt. Visos 
mamytės kviečiamos daly
vauti. Visoms sesėms dalyva
vimas privalomas. 

• Adminis trac i ja dirba k a s 
dien n u o 8:30 iki 4:30, šeštadie
nia is n u o 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien n u o 
8:30 - 4:00 

• Redakcija s traipsnius taiso s a v o 
nuožiūra.. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. J u o s grąžina t ik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Ske lb imų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Iliinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

praneša LSS Tarybos Pirmi
ninkui, Seserijos Vyriausiai aukščio," VtiUzūotį vytį "ant 
Skautininke!, BroHjos Vyriau- s k y d ( ) ) d a i H ą j u o s t i n e a r b a 
šiam Skautininkui ASS Vadi- m e n i š k a i išdegintą lėkštę, 
jos Pirmininkui ir LSS.Rajonų D o v a n ų paskirstymas bus 
vadams, kūne pasirūpina kad g e g u ž ė s 2 0 d. Jaunimo centre, 
būtų pasiūlyta daugiau kan- L ė § 0 8 y r a b u t i n a i 

paruošti ir V adovybės nnkimų didatų prieš skelbiant galu- r eįkalingos Rako stovykla-
Prezidiumo peržiūrėti siūlymų tinį kandidatų sąrašą. vietėje esančių Lituanicos" 
projektai pateikiami Vadovy- 29. Page idau jama kad t u n t o p a s t a t ų pataisymui į. 
bės r i nk imų da lyv iams sąraše paskelbtas kandidatas s t o g ų d e n g i m u i V is i prašomi 

VI. VADOVYBĖS 
RINKIMŲ SIŪLYMAI 

LSS TARYBAI 

21. Nutarimų komisijos 

balsuoti 
22. Visais klausimais Vado

vybės rinkimų siūlymus gali 
pateikti kiekvienas Vadovy
bės rinkimų dalyvis. 

23. Vadovybės rinkimų daly
vių siūlymus organizaciniais 
klausimais Prezidiumas per
duoda naujai LSS Tarybai. 

Vadovybės rinkimų referen
dumo prasme klausimus nu
tarti pateikia LSS Tarybos 
Pirmija, ir tie klausimai 
perduodami Tarybai. 

24. LSS Taryba Vadovybės 
rinkimų priimtus siūlymus 
svarsto pirmuosiuose LSS 

tuoj pat atsiųstų Vadovybės g a v o a u k a m t į v a j 
rinkimų Prezidiumui savo 
trumpą biografiją, nurody
damas skautišką patyrimą, 
kvalifikuojantį pasirinktoms 
pareigoms. Jei tas pats asmuo 
siūlomas kelioms pareigoms, 
Prezidiumas, atsiklausęs kan
didatuojančio, galutiniame 
kandidatų sąraše jį įrašo 
pagal jo paties pasirinkimą. 

30. Galutiniai kandidatų 
sąrašai skelbiami atskirai nuo 
balsavimo ir taip, kad Va
dovybės rinkimų dalyviai juos 
žinotų bent dvi savaites prieš 
balsavimo pradžią. 

(Bus daugiau) 
-

; 

FSS VAKARONĖ 
Nors buvo šaltas ir lie

tingas vakaras, bet visuo
menė nepabūgo oro ir vasario 
24-tos dienos vakare atvyko į 
Filisterių skautų sąjungos 
Chicagos skyriaus ruoštą 
vakaronę Jaunimo centro 
kavinėje. Paskaitininke — 
Ramunė Dičienė, Omnis labo
ratorijos (Baxter - Travenol 
padalinys) Human Resources 
skyriaus viceprezidentė. Ji 
išsamiai paaiškino: kaip ieš
koti darbo ir kaip surasti 
darbą, kuris yra žmogui 
tinkamas. Ji paaiškino, kad 
yra labai svarbu turėti tinka
mai parašytą „resume" ir, kad 
tas „resume" būtų pritaikytas 
prie tam tikro darbo, o ne 
bendras. Ieškoti darbų galima 
trimis būdais: 1) telefonu, 2) iš 
laikraščio, 3) asmeniniais kon
taktais. Kaip žmogus yra 
pakviečiamas dėl „interview" 
yra labai svarbu save tinka
mai pristatyti. Reikia: 1) tvar
kingai ir tinkamai apsirengti 
— vyrams — trijų gabalų, 

tamsios spalvos eilute, baltais 
marškiniais; moterims — taip 
pat tinkamu kostiumu. 

2) Klausti klausimus apie 
bendrovę ar įstaigą — pvz., 
darbo valandos, alga, ko 
reikalauja darbas. 

3) Gerai apžiūrėti bendrovę 
— darbo sąlygas, žmones ir 
nuspręsti ar tas darbas yra 
tikrai jo ieškančiam tinkamas. 

Prieš einant į ,,interview" 
yra nepaprastai svarbu apsi
skaityti apie tą bendrovę, kad 
paklaustas.-a klausimą galė
tum teisingai ir i š samia i 
a t s a k y t i . P a s k a i t i n i n k e 
suteikė dalyviams labai daug 

Kryžiastulpis — dovana ..Lituani
cos" t-to lėšų telkimo dovanų pa
skirstymui. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

RUOŠIASI VASAROS 
STOVYKLAI 

„Lituanicos" tunto vadovy
bė pradėjo ruoštis vasaros 
stovyklai, kuri šiais metais 
vyks Rako stovyklavietėje 
liepos 7 - 22 d.d. Stovyklai 
vadovaus j.b.ps. fil. Ramūnas 
Vidžiūnas. Stovyklos komen 

svarbių ir įdomių žinių, kunos danto pareigoms įsipareigojo 
visiems davė viltį rasti tinka
mą ir mėgiamą darbą. 

fil. Svajonė R. K e r e l y t ė 

REMIA SKAUTIŠKĄ 
SPAUDĄ 

Hamiltono kredito koopera
tyvas „Talka" parėmė „Skau
tų aidą" 100 dol. Skautiškas 
ačiū. Mūsų spaudos rėmimu 
uoliai rūpinasi s. B. Abromai-
tienė. 

s.v. ps. fil. Petras Šalčiūnas. 
Vadovybei talkins Clevelando 
„Pilėnų" tunto tuntininkas ps. 
Remigijus Belzinskas. Su 
„Lituanicos" tuntu kartu sto
vyklaus Clevelando „Pilėnų" 
ir Detroito „Baltijos" skautų 
tuntai. 

Artimu laiku bus pranešta 
apie registraciją ir kita stovyk
linė informacija. 

Ž e n k l e l i s , kur į g a u s v i s i Š v . 
K a z i m i e r o k o n k u r s o d a l y v i a i . 

EUROPOS RAJONO VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Kovo 24 d. Nottinghame, 
Aušros Vartų židinyje, įvyko 
Europos rajono skautų,-čių 
vadovų.-vių ir kviestų kitų 
organizacijų bei tėvų atstovų 
suvažiavimas. 

Atvykusius maloniai pri
ėmė ir vaišino Židinio šeimi
ninkas s. kun. S. Matulis, 
MIC, LSS Europos rajono va
das s. St. Br. Vaitkevičius ir 
šeimininkės Verutė Montvi-
laitė ir Julija Makovickienė. 

Suvažiavimas pradėtas 
koplytėlėje malda į šv. Ka
zimierą ir giesme, kuriai va
dovavo solistė vyr. skautė psl. 
V. Gasperienė, pianinu paly
dint N. Vainoriūtei. 

Suvažiavimą pradėjo ir jam 
vadovavo LSS Europos rajo
no vadas s. St. Br. Vaitkevi
čius. Sekretoriavo vyr. sk. psl. 
V. Gasperienė. Garbės prezi-
diuman buvo pakviesti DBLS 
pirm. v.s. J . Alkis ir s. kun. S. 
Matulis, MIC. 

Posėdžio pirmininkas per
davė sveikinimus ir negalėju
sių dalyvauti atsiprašymus. 
Pateiktoji darbotvarkė buvo 
sutrumpinta. Išklausyti rajo
no vado, LSS rajono vadeivės 
ir LSB vadeivos pranešimai. 
Rajono vadas palaiko ryšius 
su LSS Tarybos Pirmija ir vie
netų vadovais. Seserijos va
deivė s. J. Traškienė pranešė 
apie skaučių tunto padėtį Va
sario 16-to8 gimnazijoje ir nu
matomą savo vizitaciją tuntui. 
Brolijos vadeiva v.s. J. Mas-
lauskas pranešė, kad pasiųsti 
laiškai klubams ir organizaci
joms dėl aukų ateinančiai 
skautų,-Čių vasaros stovyklai. 
S. E. Šova pranešė apie savo 
apsilankymą Škotijoje ir pasi
tarimą tu tenykščiais organi
zacijų veikėjais ir jaunimo 
vadovais. Tikimasi, kad Ško
tijoje susikurs mišrus viene
tas ir dalyvaus stovykloje. 
Jiems pasiųsta skautiškos li
teratūros ir kt. medžiagos. 

„Budėkime" administrato
riui nusiskundus dėl para
ginimo apsimokėti už leidinį 
ignoravimo, nutarta seniai 

neapsimokantiems ir į laiškus 
nereaguojantiems leidinio 
daugiau nebesiuntinėti. „Bu
dėkime" redaktoriui s. E. Šo
vai, administratoriui J. 
Levinskui, jų šeimoms bei lei
dinio rėmėjams išreikšta pa
dėka. 

Apie rajono iždo stovį pra
nešė v.8. J. Alkis. Iždas papil
dytas a.a. Jono Stroginio tes
tamentiniu palikimu — 500 
svarų suma. 

Išsamiai buvo svarstomi va
saros stovyklos reikalai ir nu
matyto išleisti albumo reikalu. 
Nutarta stovykloje daugiau 
dėmesio kreipti lituanistikai ir 
skautamoksliui. Popietines va
landas numatoma skirti spor
tui, iškyloms ir žaidimams. 
Skautaujantį jaunimą dominti 
ir mokyti praktiško darbo, pa
įvairinant teoretiniu mokymu. 

Albumo išleidimo reikalu 
daugiausiai kalbėjo s. E. Šo
va. Tikimasi, kad leidinys 
pasirodys dar šiais metais. 
Reikalingi garbės prenumera
toriai ir mecenatai. Pirmoji su 
25 svarų auka posėdyje atėjo 
Teofilė Bakaitienė. Visų mece
natų ir garbės prenumera
torių pavardės bus įrašytos 
leidinyje. 

Prisimenant šv. Kazimiero 
metus, s. kun. S. Matulis, MIC, 
parodė Romoje vykusių šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties iškilmių skaidres. 

Darbingas posėdis buvo 
baigtas Lietuvos himnu. 

Posėdyje dalyvavo Europos 
rajono vadas s. St. Br. Vait
kevičius, DBLS-gos pirm. v.s. 
J. Alkis, LS Seserijos vadeivė 
s. J. Traškienė, LSB v-jos v-
k a s s. A. Ge rdž iūnas , 
„Budėkime" redak. s. E. Šova, 
„Budėkime" admin. J. I^evins-
kas, jaunimo atstovė N. Vai-
noriūtė, v.s. Br. Zinkus, s. A. 
Jakimavičius, s. R. Šovienė, 
ps. I. Gerdžiūnienė, vyr. sk. 
psl. V. Gasperienė, DBLS 
Nott. skyr. pirm. K. Bivainis, 
J . Dubickas, vienetų dvasios 
vadovas s. kun. S. Matulis, 
MIC, ir LSB Europos rajono 
vadeiva v.s. J. Maslauskas. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTV GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 

DR. VMAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12-*-6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d ( C r a w f o r d 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
• • Priima ligonius pagal susitarimą f 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S _.* . 
2709 VVest S l s t Street 

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

Ott 735 4477 RM 2*6 0067 arba 246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2IHAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 5. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTL1 G Y D Y T O J A S 

4600 VV. 103 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagaj sųsitarima:.pirm i.įketv 12—4 

c - ? ' a'nft'-I2 c. pėnkt'TČ'"l2. 1 - o 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K $ A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . GA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
( , Y I > Y T O | A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susttar.ma 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS l . i c o s 

KOSMETINĖ C HIRLRCi lA 
Valando> pagal >usi(ari"r.i 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Family Niedical Clinic 
217 East 127 St., Lemont. 111. 

1 mylia i vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. K1RSTUK 
l :rtuv;s nvdytoias 

3925 VVest 50th Street 
\ ai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai pufčcl ir 6-8 vai vak 
Trec* ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T V G Y D Y T O J A 

2t>S<* VV. 59 S t . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą - - Pirm 
antr . tred . ketv ir šeštad 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye InsMut* 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
PANTU CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Rojd 

1 mviia ) vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. S63-O700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
•Kalba lietuviukai) 

OPTOMtTRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

\'ai pJK.il -usitanma Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
'71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 i r 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai : pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v p.p Tik susitarus 

Tel . o f i s o ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D l r O U S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč $ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRFNA KURAS 
KŪDIKIU 'R VAIKU l-IGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re/id. 385-4811 

PP-

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PC'SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Va!, antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 
5ešt pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880, re*. 448-5S45 

Ofiso tel. 434-2123, namų 44«-e^5 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W*ft 71st StrMt 
Pirm , antr. ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ots. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PEYRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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LIETUVIAI LENKIJOJ 
Lenkų valdžioje gyveną 

lietuviai, talkinami išeivijos, 
laimėjo lietuviškas pamaldas 
Seinuose. Punsko lietuviams 
siunčiami siuntiniai. Jie turi 
išgyventi dvigubą svetimųjų 
viešpatavimą: okupantų bolše-
vikų-rusų ir taip pat lenkų. 
Ir vis dėlto nepalūžta. Pa
traukliai atrodo jų Seinuose 
leidžiamas žurnalas „Aušra", 
išeinąs keturis kartus per 
metus. Leidžia Lietuvių visuo
meninės kultūros draugija. 

Seinuose išeinanti „Aušra" 
plačiai paminėjo spaudos 
draudimo metu prieš 100 m. 
leistą „Aušrą". Dabar turistų 
vežamą į Lietuvą perspaus
dintą Basanavičiaus „Aušrą" 
okupantai konfiskuoja, bet 
Lenkijos lietuviai nepabijojo 
pagerbti jos šimtmečio sukak
ties. Užtai iš Lietuvos gavo 
nuo okupantų pataikūnų laiš
ką, perspėjantį, kad taip n e 
derėtų Basanavičiaus „Auš
ros" gerbti. Ir vis dėlto 
Lenkijos lietuviai to neišsi
gando. Minėjo „Aušrą" keliuo
se savo „Aušros" numeriuose. 

Jiems brangios ir kitos 
patriotinės sukaktys. Vysk. A. 
Baranausko mirties 80 m. 
Balstogės lietuvių kultūros ra
telis 1982 m. gruodžio 3 d. 
vysk. Baranauską, „Anykščių 
šilelio" autorių, pagerbė 
specialia paskaita. Jie džiau
giasi, kad „Lietuviška virėja", 
pasirodžiusi Vilniuje 1854 m. 

- (prieš 130 m.), lenkų kalba jau 
susilaukė penkioliktos laidos. 
Jaunoji Lenkijos gyvenančių 
lietuvių karta jungiasi į 
lietuvišką veiklą. 1983 m. ba
landžio 24 d. Punsko mokyk
los svetainėje įvyko Seinų 
krašto lietuvių jaunimo pasi
tarimas. Dalyvavo apie 50 
veikliausių įvairių kaimų 

. atstovų, o su jais dar ir moks
leiviai bei studentai. Ta proga 
buvo surengtas lietuvių jau
nimo koncer tas . Punsko 
lietuvių pradžios mokyklos 
mokiniai dainavo ir grojo. 
Pasirodė mokinių vokalinis 
ansamblis. Scenoje reiškėsi ir 
geriausi Punsko vidurinės 
mokyklos skaitovai. 

Su lietuvių kalba pasiekę 
laimėjimo Seinų katedroje, 
lietuviai ėmė daryti žygius 
įvesti lietuvių kalbos dėstymą 
Punsko žemdirbystės mokyk
loje. Tuo reikalu lietuvių 
mokytojų konferencija priėmė 
specialų nutarimą, susilau
kusį ir žemdirbystės mokyk
l o s m o k y t o j ų t a r y b o s 
pritarimo. Jau šiais mokslo 
metais pradėjo 21 tos mokyk
los mokinys lankyti lietuvių 
kalbos pamokas. 

Daug lietuvių yra išsibars
čiusių. Kai kurie, įvykus 
Lietuvos okupacijai, repatria-
vo ir apsigyveno Pamaryje 
nuo Gdansko iki Ščecino. Čia 
yra h* buvusių mobilizuotų į 
Lenkijos liaudies kariuomenę. 
Kai kuriems jų net yra tekę ka
riauti ties Tobruku, Monte 
Cassino, net Prancūzijoje ir 
Olandijoje. Kai kurie dabar 
tapę aukštų kvalifikacijų dar
bininkais, amatininkais, tar
nautojais, pramonės ir preky
bos darbuotojais. Yra baigusių 
aukštąjį mokslą — gydytojų, 
inžinierių, medicinos seserų, 
bet jie mažiau organizuoti. Gy
vesnis veikimas Punske ir Sei
nuose. Seinuose, kur Liet. kul
tūros draugija turi savo salę, 
įvyko vysk. Baranausko mir
ties sukakties minėjimas. 
Punsko lietuviai 1982 m. įstei
gė meno komisiją. Į meno 
komisiją įsijungė skulpt. Z. 
Knyza, audėja V. Goberienė, 
tapytoja N. Aleksaitė, drožėjas 
J. Makauskas, fotografas J. 

Paransevičius. Tarp kitų šios 
komisijos užmojų buvo gam
toje surengti lietuviško meno 
mugę, o taip pat išpirkti ger
ame stovyje esančią medinę 
klėtį ar trobą ir perkelti į 
Punską. 

Lietuvių veikla yra įsisiūba
vusi nuo anksčiau. Dabar lei
džiamos „Aušros" 1983 m. nr. 
skaitome: „Seinų ir Punsko 
lietuviai po pirmojo pasau
linio karo kultūriniu, organi
zaciniu ir ekonominiu požiū
riu stovėjo aukščiau už savo 
k a i m y n u s n e l i e t u v i u s . 
Kiekviename lietuviškame 
kaime buvo šv. Kazimiero sky
rius... Tai nebuvo vien tik reli
ginė organizacija, bet dau
g i a u k u l t ū r i n ė — 
visuomeninė". Ji ruošė vai
dinimus, žymesnių lietuvių 
rašytojų minėjimus, stengėsi 
savo kaime pastatyti kryžius 
su visokiais simboliniais tau
tiniais įrašais. Be to, dar buvo 
švietimo dr-jos Ryto pradžios 
mokyklos ir skaityklos. 

Slupsko lietuvių ratelis tyri
nėjo lietuvių kalinimą Štut
hofo stovykloje. Surinkę lėšų, 
pastatė paminklą ten kalin
tiems lietuviams, palaido
tiems Pucke 1945 m. Lenkijos 
lietuviai džiaugiasi, kad 1982 
m. Varšuvoje, Kultūros ir 
moks lo rūmuose , į vyko 
Lietuvos mokslų akademijos 
knygų paroda. Ožkinių jau
nimas 1982 m. spalio 3 d. 
suruošė M. K. Čiurlionio 70-tų 
mirties metinių minėjimą. 
Dabar lietuvių leidžiama 
„Aušra" pabrėždama cituoja 
Čiurlionio žodžius: „Aš esu 
pasiryžęs visus savo buvusius 
ir būsimus darbus skirti 
Lietuvai". Ruošiamos lietuvių 
moksleivių ekskursijos po Su
valkiją, pirmoj vietoj lankant 
lietuviams brangias istorines 
vietas, pvz. jotvingių kapines. 
Lietuviškas jaunimas, kartais 
gavęs traktorius su prie
kabomis važiuoja lankyti kitų 
kaimų lietuviško jaunimo, turi 
bendras kopūstų ir spurgų vai
šes, besilinksmindami prie 
laužo. Vakaronės prie laužų 
ruošiamos dažniau, susime
tant kelių lietuviškų kaimų 
jaunimui. Punsko jaunimas 
vyksta į jas su paruosta 
programa, kartais panaudo
dami lietuvių mokyklos 
automobilį. 

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė įteikia kultūrinę premiją Broniui Kvik
liui už jo darbą kultūros srityje — „Mūsų 
Lietuvos" keturtomį veikalą ir „Lietuvos bažny

čių" šešis tomus, kurių trys jau išleisti. Šalia 
stovi Kultūros tarybos iždininkas V. Akelaitis, 
toliau prof. A. Kuprevičius, V. Mariūnas ir dr. A. 
Butkus. Nuotr. Jono Urbono 

PREMIJŲ ŠVENTĖS PRASMĖ.. 
IV Premijų šventės reportažas 

Ketvirtoji JAV LB Kultūros 
tarybos premijų šventė įvyko 
Detroito lietuvių Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 

ALFONSAS N AKAS 

vienos kitos minutės šiltų 
žodžių rinkinys. Sveikinimą 

centre 1984 m. balandžio 15 d., baigusi, ji į sceną pakvietė 
dalyvaujant beveik visiems dalyvaujančius laureatus, 
Detroito ir Kanados Windsoro nedalyvaujančiųjų atstovus ir 
kultūringiesiems tautiečiams. 
Iški lmių e igą b a n d y s i u 
aprašyti kiek galėdamas trum
piau ir laikydamasis chrono-

su premijų teikimu surištus 
asmenis. Pakviesti už ilgo 
stalo scenoje susėdo (juos dėl 
patogumo surašau alfabeto 

loginės tvarkos . Šventės tvarka): dr. Antanas Butkus, 
rengėjai ir skaitytojai tenerūs- Andrius Kuprevičius, Vytau-
tauja, jeigu šen ar ten proto- tas Kutkus, Bronius Kviklys, 
kolišką monotoniją atmiešiu Viktoras Mariūnas, Nijolė 
vienu kitu savo komentaru. Palubinskienė, Bronys Raila, 

Didžiosios salės, į kurią kun. dr. Antanas Rubšys, 
rinkomės, scenos gilumoj Janina Udrienė, Jonas Urbo-
visus sveikino stambių ženklų nas ir Vitalis Žukauskas. Jų 
plakatas: „JAV LB KUL- titulai ar įsipareigojimai pa-
TŪROS TARYBOS (1984) 
KETVIRTOJI PREMIJŲ 
ŠVENTĖ". Tai Mykolo Aba
riaus gerai atliktas darbas. 
Bet ar toks turi būti svei
kinimo tekstas? Ar ne geriau 
būtų buvę „Sveikiname susi
rinkusius į ...", ir t.t. Arba 
„Sveikiname (...) laureatus"? 
Šis priekaištas, aišku, ne 
plakato piešėjui, o rengėjams. 

aiškės kiek vėliau, kai kiek
vienas gaus darbo... Progra
mos vedėju p a k v i e s t a s 
Clevelando lietuviškos radijo 
programos „Tėvynės garsų" 
vedėjas Juozas Stempužis. Tas 

kuriam žvėrių posėdy buvę 
leista kalbėti ir liūtam tik po 
tris minutes, bet neatsiradę, 
kas juos po trijų minučių su
draustų... 

Pirmasis „liūtas" buvo JAV 
LB Kultūros tarybos vicepirm. 
Viktoras Mariūnas. Progra
mos vedėjo pabūgęs, dviejų 
mašinraščio puslapių kalbos 
jis paskaitė tik būdingesnes 
vietas. Kadangi V. Mariūno 
kalba ištisai bus išspausdinta 
šiame dienrašty, aš tik pri
minsiu, kad kalbėtojas iškėlė 
ir aptarė tris tautines sąmo
nės būsenas: natūralią, arba 
pilnutinę; rūpesčio; ir paveldo. 
O iš trečiosios būsenos ap
tarimo pacituosiu man ypač 
patikusį sakinį, kurio dalį 
panaudojau šio reportažo ant
raštei , būtent: „Premijų 
šventės, šalia Dainų ir Tau
tinių šokių švenčių, šalia kul
tūros kūrėjų bei darbuotojų 

pats vyras, kuris pasigė- simpoziumų ir konferencijų, 
retinai vadovavo programai II turi didžiulę tautinės gyvybės 
Premijų šventėje Detroite prieš palaikymo prasmę", 
dvejus metus. Vėliau, jau vai- Čia pradėtas labai sklandus 
šių metu, sužinojau, kad tas laureatų apdovanojimas 

iškilmes trumpu žodžiu pra- pareigas jis atliko visose ketu- premijomis. Kur rašysiu, kad 

Ypatingas Lenkijos lietuvių 
dėmesys skiriamas Dariui ir 
Girėnui, kurių žuvimo vietoje 
pastatytas paminklas yra jų 
rūpestingoje globoje, nes ta 
vieta dabar yra Lenkijos teri
torijoje — Pscelnike prie 
Myslibožo (vietovardžiai 
dabar sulenkinti). Susi
domėjimą didina iš Lietuvos 
atsigabentas filmas apie Da
rių ir Girėną. Savo „Aušroje" 
Lenkijos lietuviai rašo apie 
Darių ir Girėną, jų skridimo 
tragediją. Jau nuo 1945 m. 
pirmaisiais Dariaus ir Girėno 
paminklo saugotojais ir glo
bėjais buvo Jadvyga ir Felik
sas Švagždžiai, vėliau įsi
jungė kiti. Panaudojant iš 
JAV ir Kanados gaunamas 
aukas paminklas atnaujintas, 
išsirūpinta, kad miškų tarny
ba nutiestų prie jo kelią. Pasi
rūpinta, kad istorinių pa
minklų globos komitetas 
išleistų lenkų kalba (su 
lietuviška santrauka) A. Su
raučiaus knygelę apie Darių ir 
Girėną bei jo paminklą. Toks 
Lenkijos lietuvių gyvas
tingumas pelno visų pagarbą 
ir paramą. 
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dėjo JAV LB krašto v-bos 
vykd. vicepirm. ir LB Detroito 
apyl. pirm. Jonas Urbonas, 
sveikindamas laureatus ir 
visus svečius. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkės Ingridos Bublie
nės sveikinimas — irgi tik 

riose premijų šventėse. To- buvo kviesta, skaityta, saky-
kiam MC prie mikrofono sto
vint, jauku ir publikai, ir 
laureatams. 

Įspėjęs būsimus kalbėtojus, 
kad kiekvienam turėtų užtekti 
trijų minučių, siūlymą tuoj su
švelnino humoru. Girdi, kaž-

ta, aptarta, ir t.t., bet nemi
nėsiu pavardės, tai visur bus 
buvęs Juozo Stempvžio dar
bas. 

Taigi, pradėta nuo Kazi
miero Barėno. Keli biogra
finiai bruožai ir literatūrinių 

pasiekimų duomenys. Viena 
kita citata iš balandžio 7 d. 
„Draugo" kultūrinio priedo (jis 
bus cituojamas beveik visus 
laureatus minint; . Primi
nimas, kodėl laureatas negalė
jo atvykti. Skaitomas jury 
komisijos aktas. Premijai 
įteikti kviečiamas JAV LB 
krašto v-bos pirm. dr. An
tanas Butkus ir JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė (ji dalyvaus 
visų aštuonių premijų įtei
kime). Už laureatą premiją pri
ima „Atei t ies" leidyklos 
(premijuojamą romaną „Bera
gio ožio metai" išleidusios) 
atstovė Janina Udrienė. Kartu 
įteikiama gal variu pamušta 
medžio lentelė, kur metalo 
plokštėje įgraviruota laureato 
pavardė ir vardas bei už ką 
premija teikiama (šį daiktą 
kiekvienam laureatui iš scenos 
užkulisių įneša dvi tautiniais 
rūbais apsirengusios jaunu
tės, bene pradžios m-los 
moksleivės). Po ceremonijos 
žodį taria dr. A. Butkus. J i s iš-
giria L Bublienę bei jos tary
bą: „Vienintelė taryba JAV 
LB krašto valdyboj (ar struk
tūroj? ar sudėty?, A.N.), kuri 
veikia..." O Janina Udrienė 
perskaito K. Barėno žodį. 
Cituoju tik keletą trumpų lau
reato sakinių: 

„Džiaugiuos Kultūros Tary
bos veiklumu, kad ji, dirb
dama kitus didelius lietuviš
kus darbus, pilna sauja dar 
dalija dolerius ir už raštą. 
Dalija, kad tų raštų daugiau ir 
pavyzdingesnių būtų. Džiau
giuos, kad ir tų raštų dar yra, 
o tai reikštų, kad tebesam 
gyvi. Rašo žili, rašo ir jau
nieji. Kuo daugiau tų jaunųjų 
rašys, tuo daugiau vilties turė
sime, kad toli dar tamsi ny
kuma". 

Atvangai skaitoma, kada 
kas gero ar blogo balandžio 15 
atsitiko. Pasirodo, kad 1912 m. 
balandžio 15 paskendo anglų 
„Titanikas". 

Iškyla Alfonso Dargio pa
vardė, jo kūrybos ir kitokia 
biografija. Dailės jury k-jos 
aktas. Paskui, kad laureatas 
labai norėjęs dalyvauti, bet 
susirgęs ir tik atsiuntęs laiš
kelį. Kadangi premija (tūks
tantis dolerių) Lietuvių Fondo, 
įteikti kviečiamas LF atsto
vas Vytautas Kutkus, o pri
ima laureato kolegė Nijolė 
Palubinskienė. Ji perskaito 
laureato laiškelį. Po kelių bio
grafinių datų A. Dargis rašo: 

„Neturint savo žemės po 
savo kojom gyvenimas pasi
daro karnavalas. Džiaugiuos, 
kad galvoju europietiškai. 

„Ypatingai ačiū mūsų tau
tiečiams, kurie sunkiai uždirb
tą dolerį aukoja tautos kul

tūros kėlimui. 
„Mano noras: kad lietuvio 

kūrėjo darbai rastų sau pasto
gę kiekvieno lietuvio namuose. 

„Dailė — literatūra — muzi
ka — teatras, tai tautos širdis. 
Tautos gali būti išnaikintos, 
bet jų sukurta kultūra pasiliks 
amžiams!" 

Dabar intarpu imamas Lie 
tuvos atstovo Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms dr. Sta
sio Bačkio sveikinimas ir 
perskaitomas ištisai. 

Pasakojama apie kultūros 
darbuotoją žurnalistą Bronių 
Kviklį. Primenama jo ketur-
tomis veikalas „Mūsų Lietu
va", paskui tebeleidžiamas 
šešiatomis „Lietuvos bažny
čios". Ir jo žurnalistinė veikla. 
Ir nuolat rengiamos istorinių -
kultūrinių eksponatų parodos. 
Viskas, ką apie kultūrinės 
premijos laureatą sakoma, 
salėn susirinkusieji žino, nes 
turi jo knygas, matė parodas 
ir jomis gėrėjosi. Bet spar
nuoti žodžiai, kaip „darbštus 
ir kūrybingas savų kultūros 
d i rvonų puren to ja s" mo
mentui didžiai tinka. 

Premiją B. Kvikliui įteikia 
Kultūros tarybos narys Vin
cas Akelaitis, pastebėjus, jog 
ši tūkstantinė paimta iš pa
čios KT fondų. (Beje, jeigu 
nebeminėsiu sumų, tai iškart 
turiu pasakyti, kad visos 
septynios premijos — po tūks
tantį dolerių, tik pirmoji, už 
literatūrą, trijų tūkstančių). 

B. Kviklys prie mikrofono 
toli gražu savo trijų minučių 
neišnaudoja. Pastebėjęs, kad 
Šitaip išgirtas galįs, kaip tie 
angelai, pasikelti į puikybę ir 
sulaukti jų likimo, džiaugėsi, 
jog jo veikalai vertinami, 
dėkojo visiems, kurie jam 
premiją pripažino, dėkojo 
Detroito lietuviams, kurie 
atėjo kartu pasidžiaugti. 

Perskaitoma sveikintojų raš
tu pavardės ir jų titulai. Pa
vardes, regis, visas sugavau, 
bet ne visus titulus, tad juos 
paliksiu nuošaly. Sveikino dr. 
Viktorija Skrupskelytė, Jero
nimas Kačinskas, Stasys Ba
ras, Anicetas Simutis, Birutė 
Jasaitienė, Antanas Gruzdys. 
Vytautas Volertas, Kazys 
Lauka i t i s , Vy tau ta s Ka-
mantas . Algis Rugienius ir 
Milda I Lenkauskienė. 

(Bus daugiau) 

Doroviniam tobulumui 
pasiekti žmogus visų pirma tu
ri rūpintis sielos tyrumu. Sie
los tyrumą gi tebus galima pa
siekti tik tada, kai širdis 
ieškos tiesos, o valia — šven
tumo. Ir tai viskas priklauso 
nuo tikro žinojimo. 

Konfucijus 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE « 
AGOTA S U O P I E N Ė 

kryžkelėj mes turime pereiti. Fernando įspėja sau- yra daug įvairių koplyčių, bet. be Pietos, žymesnės 
gotis, kad iš jūsų nepadarytų karpeto. yra Šv. Sebastijono, Šv. Mykolo Archangelo ir Šv. 

Sausio 2, mūsų kun. Tomas Šv. Petro koplyčioje Petro Nukryžiavimo koplyčios. Norint pasiekti bazi-
laikys Mišias. Turime dar laiko, tai eidamos likos bokštą, iš kur gali apžvelgti visą Romą, reikia 
požemiu vis žiūrinėjame. Aš tai vis ieškau lietuvių eiti iš vidaus. Keltuvas užkels iki pusės, o toliau 
koplyčios. Dauguma koplyčių uždaros. Vienoje Dievas padės. 
šviesu ir kunigas prie altoriaus, o trys vienuolės Po bazilika yra dar iš romėnų laikų užsilikusios 
meldžiasi. Pirmiausia krito į akis lietuviukų raštų grotos, kur ir šv. Petras buvęs palaidotas, 
grindys, paskui pakeliu akis — Marija gelbėk mus. Per šventąsias duris išeiname į aikštę, kur stovi 
Užrašas iš lietuvaičių Sibiro maldaknygės. Dir ti?k obeliskas, sakoma, atvežtas 6 a iš Nerono cirko, 
pradžia Mišių, tai ir aš čia atliksiu savo krikšcio- Dabar ant jo kryžius, kur yra tikro Kristaus kry-
nišką pareigą ir patenkinsiu tautinį troškimą šią iįaus relikvija. 
vietą aplankyti. Ir toks jausmas, tokia ramybė ir Lankom Vatikano galeriją ir Sikstinos koplyčią, 
pasididžiavimas prieš kitus mano bendrakeleivius, Visko atmintin nesuimsi, per daug įspūdžių. Užsi-
kurie, kaip teko išsišnekėti kelionėje, taip mažai rašai šį bei tą, o norisi viską aprėpti — viską 
žino apie Lietuvą, o čia dabar mato, kad lietuviai ir matyti. Vatikano vadovas palieka mus Sikstinos 
savo koplyčią šioje bazilikoje turi. Vienas net ir koplyčioje ilgiau, kad galėtume pasigėrėti tuo nepa-

« 
Ne nuo mūsų priklauso netu

rėti aistrų, tačiau nuo mūsų 
pareina jas apvaldyti. 

Rousseau 

20 
Lankom Šventos Marijos Maggiore bažnyčią, 

statytą 5-tam šimt. popiežiaus Liberijaus. Sakoma 
jis vizijoj matęs Mergelę Mariją ir toj vietoj vasarą 
prisnigę. Tam atminimui pastatė bažnyčią. Prie 
bažnyčios stovi obeliskas su Mergelės Marijos 
stovyla, laikančia ant rankų kūdikį, o po jos kojo
mis sniegas. Bažnyčios vidus, ypač lubos, labai gra
žiai išdekoruotas. 

Šv. Jono Laterano bažnyčia labai graži iš 
lauko ir vidaus. Joje daug meniškų statulų ir fres
kų. Pilioriai turi nišas, kuriose yra apaštalų statu
lėlės. Tai yra oficiali popiežiaus bažnyčia. Aikštėje 
stovi egiptietiškas obeliskas ir šv. Jono krikštykla. 
Šalia bažnyčios yra vadinami Laterano rūrrai. Iki 
14-to šimtmečio čia buvo popiežių rezider.cija, o 
dabar muziejus. 

Netoli šios aikštės yra vadinama Scala Santa 
arba Šventieji Laiptai. Sakoma, jog tais aiptais 
Kristus buvo vedamas pas Pilotą. Juos iš Jeruzalės Michelangelo Pieta, kuri dabar apsaugota stiklu 
atgabenusi šv. Elena, Konstantino Didžiojo motina, nuo pasikėsinimo. Einant nuo durų grindyse matai 
Laiptai marmuriniai, bet apdengti medžio lentomis visų didžiųjų pasaulio katedrų išmieras Bažnyčios 
apsaugai nuo gausybės maldininkų, kūne čia, centre ant paaukštinimo yra šv. Petro sostas, kuris 
keliais eidami ir kiekvieną pakopą bučiuodami, sakoma, savyje turi tikrą šv. Petro kėdę. Keturios 
praeina. Laiptų viršuje yra Šv. Lorenco koplyčia, grąžto pavidalo kolonos laiko kupolą, kuris yra 120 
kitaip vadinama Sancta Sanctorum, kur yra Kris- metrų aukštumoje. Čia iškilmingomis dienomis Šv. 
taus paveikslas. Šis paveikslas, sakoma, nesąs žmo- Tėvas laiko Mišias. 
gaus kūrybos. Koplyčia yra užsilikusi iš originalių Bazilika siekia Konstantino Didžiojo laikus, kai 
Laterano rūmų. šimtmetyje, davęs krikščionims laisvę, liepė čia pa-

Bevaikščiodami tarp tų dvieft bažnyčių, statyti bažnyčią. Bazilika stovi ant tos vietos, kur 
buvo nukankintas Petras ir daug kitų krikščionių. 

altorių nufotografavo pamaldoms pasibaigus. 
Tas koplyčios aplankymas labai papildė mano 

kelionės vertę. Man buvo pasakyta, jog koplyčia 
būsianti uždaryta. Nežinomi Viešpaties keliai. Taip 
jau susiklostė, kad ir man „biednai dūšiai" čia 
ašara nuriedėjo. Ogi šv. Kazimiero metai — jubibe-
jus, tai po Mišių bučiuoju šv. Kazimiero kojas. 
Paskui padarau nuotraukų ir prisijungiu prie 
grupės. 

Po Mišių apžiūrim baziliką. Netoli didžiųjų durų 

Geras žmogus yra švelnes
nis su savo priedais, kaip blo
gas žmogus su savo draugais, pamatėm, kaip čia važinėjama. Mašinos skuba 

prastu grožiu. Sėdim vienoje pusėje, o paskui persė
danti į kitą koplyčios pusę, vis ieškodami ir vis ra
sdami ką nors naujo. Viskas nuostabą kelia, bet 
labiausiai atmintin įstringa Paskutinis Teismas. 

Priešpiečiai, o po jų vėl riedame į katakombas. 
Pravažiuojame romėnų maudyklos griuvėsius. 
Sakoma, tai buvusios labai ištaigingai įrengtos 
maudyklės su įvairiais poilsio patogumais. Prava
žiuojame kokio tai didžiūno kapą ir štai Šv. Sebas
tijono vartai ir net gatvė jo vardu. Kažkokia 
viduramžių siena su bokštais, sako, įvažiuojame į 
Appia kelią. Tai buvęs svarbiausias romėnų kelias, 
pravestas 312 metais prieš Kristų. Vietomis dar ir 
senas grindinys matyti. Matyti čia senovinių koply
tėlių — kapų. Tai šiose vietose yra katakombos. Cia 
yra Domine Quo Vadis bažnyčia. Sakoma, jog krikš
čionių persekiojimo metu šv. Petras tuo keliu bėgęs 
iš Romos. Čia jam pasirodęs Kristus, kurio Petras 
užklausęs: „Kur eini, Viešpatie?" Kristus jam 
atsakęs: , Einu į Romą, kad galėčiau antrą kartą 
numirti, nes tie. kuriuos aš palikau bėga iš jos". 
Tuomet Petras grįžęs ir buvęs suimtas. 

B. Hatf viena kitą lenkdamos ir pėsčiųjų visai nepaiso, o toj Dabartinės bazilikos pradžia siekia 1506 metus. Čia 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. balandžio mčn. 25 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
Lietuvos didžiosios nelaimės, P ( m l ° i r Gertrūdos Dargių, T r " r n \ / / ^ 0 
dirbti jos išlaisvinimui ir lietu- Californijos Lietuvių radijo L l b l U V U 3 
vvbės išlaikymui šiame kraš- ^nho P i r m - J- K - Vidtiū- ATCT1UTMT1UIAT 
te. Jis įspėjo, kad netaptume n i e n ė 8 i r k t - š i a P r o « a S t e " A 1 d l l V l l i > U M / * l 
. goodtimeriais", ieškančiais P ° n a s c i n k u s buvo apdo- ^^^ yalMjda jau ^ ^ ^ tarnauja 
tik malonumų ir naudos. Jo v a n o t a s Saulių Žvaigždės N e w Jersey> New Y o r k j , connect. 
žodžiais tariant, kas pasuka °)Ldm,u' k u r * ^ P i n o šaulių <** lietuviams! 
tuo keliu, tas padeda Lietuvos -{raku pilies rinktinės pirm. W £ V D S t o t i e s 
okupantui. Mūsų pareiga - *>•* • • Bajerčius ir Jono Va- N e w Y o ^ n u o To iki n vaL vakaro, 
darbas Lietuvos išlaisvinimui n a & a i C i ° rinktinės pirm. bta- 9 7 9 m e g p ^ T a i p p a t klausykitės 
ir lietuvių kalbos bei lietuvy- s y s A.u£°ni8. Va len t ina i -MUSJC of Lithuarua" programos kas 
bės išlaikymas už Lietuvos M i n k i e n e i buvo į te iktas sekmadienį nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
ribų. Savo kalbą prof. Eretas P a d e k o s lakštas už lietuvybės pietų, iš Seton HaU Universiteto sto-
užbaigė- Tas nevertas i š l a i k y m o A m e r i k o j e ties, 89.5 FM (WSOU). 
laisvės, kas negina jos". Pro- p?. s t?n*if- Gražia plakėte j ^ ^ ^ j0KŪBAS STUKAS 
gramos vedėjas P. Viščinis pa- ^ m k a i buvo pagerbti ir LB ^ D r i y e 

Watchung, N J . 07060 
TeL — (201) 753-5636 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S ' HELP WANTED — MOTERYS 

> • « • • • • < 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apd rauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA i ~ 

VVOMAN TO vVORK IN RESTAU-
RANT part time — wash dishes, clean 
and help in kitchen. 

Call after 2 p.m. 582-2739 

pastangas 
Minkai buvo pagerbti ir LB 

vadino tą kalbą testamentu Kultūros tarybos 
tiems, kurie išklydo iš tėviš- Koncertinę dab, atliko Pa
kęs ne mirti, bet pratęsti * g — - t r i o iš Weat Hart-
lietuvių tautos gyvybę. Šios f o rdo> vadovaujama Jurgio uiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiinililllllllllllllliu 

TeL — WA 5-8063 

Prityrusių skaučių „Šatrijos Raganos" dr-vės stalas. Prie 
stalo budi draugininke ps. fiL Laimutė Švarcaitė-Kormos ir 
prityrusi skautė Nina Phillips. 

ORGANIZUOJAMAS 
ŠV. KAZIMIERO 

MUZIEJUS PUTNAME 

Šv. Kazimiero 500 metų su 

Džiaugiamės mūsų jauni
mu, kuris taip gražiai atsto
vauja lietuviams, džiaugia
mės visais, kurie prie to darbo 
prisideda. O didžioji padėka 

mintys užsklęstos komp. Alek 
sandro Kačanausko kūriniu 
,,Kur prapuolė tas kelelis" 
atliktu sol. Vincės Jonuš-
kaitės. 

Taip net ir miręs prof. Juo
zas Eretas ragina mus prisi
minti kuo esame ir kam turime 
dirbti. 

OOO OOOC OOOOOOOOOOOOOOOCV . 
10 — 20 — 30 : pigiau mokėsiu i~ j 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio į 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 1 

TeL GA 4-8654 
3208*6 W. 95th Street 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 
j I I — ^ — — ^ — i • » « » « « » « « - « 

į IŠNUOM. 4 kamb. butas Brighton 
Parke vienam ar dviem asmenim. 

• Skambint po 12 vai. d. tel. 247-3838. 

Petkaičio. Gražiai pasireiškė 
p o p u l i a r u s h u m o r i s t a s 
aktorius Vitalis Žukauskas. ttiiiHiiiiliiiiliiilliilllllliiiiitiiifllliiniiiiii 
Menininkai buvo publikos K U R I A M G A L U I M O K Ė T K><>O<KKH>OO<K>O<>O<KK>O<>OOOOOO< I 
labai šiltai įvertinti. T ^ A T T ^ - T A T T O "~~ 

Steponas ir Valentina Min- D A U G I A U ? 
kai džiaugiasi puikiai pavy- PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
N U O $300 n a $1,000 

išnuomojama kirpykla — barter 
sbop 

Skambint (angliškai) 376-6139 

R E A L £ S T A T E 

>O<K>CK>CK>OO<K>O<K>OOOO-O-O<>O<>O<>< ! LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

kakties minėjimo komitetas Priklauso Onai ir Gediminui 
Bostone nutarė organizuoti šv. 
Kazimiero muziejų Putname, 
ALKOS patalpose. 

Šiam muziejui būtų ren
kamos visos išleistos apie šv. 
Kazimierą knygos, brošiūros, 
laikraščių iškarpos, minėjimų 
dienotvarkės, minėjimų foto
grafijos ir t.t., kurios būtų su
t e l k t o s a p s a u g o j i m u i 
specialiai įsteigtame muziejė
ly, ALKOS patalpose. 

Surinkus visą medžiagą 
apie visus vykstančius šv. 
Kazimiero minėjimus, jie pasi
liktų ir gal būtų net 1000 metų 
jubiliejui parodymas, kaip 
lietuviai minėjo savo šventąjį. 

Visą medžiagą prašoma 
siųsti: ALKA. J.C.C. Putnam, 
Ct. U6260. 

LIETUVIAI TAUTU 
FESTIVALYJE 

Naujosios Anglijos liaudies 
šoĘių tautybių festivalis ba
landžio 14 - 15 dienomis šven 

Ivaškams už nepailstamą, tau
tinį darbą reprezentuojant 
lietuviams. 

KULTŪRINĖS POPIETĖS 

Lietuvių Tautodailės in
stituto Bostono skyrius balan
džio 15 d. surengė tautinių 
drabužių, juostų ir margučių 
parodą. Susirinkę žavėjosi tais 
gražiais eksponatais. Daili
ninkė Danguolė Kuolienė skai
tė paskaitą „Liaudies meno 
bruožai lietuvių grafikoje", i r ' 
skaidrėse rodė įvairių vyres
niosios ir jaunesnės kartos 
lietuvių grafikų darbus, kurie 
gyvena laisvajame pasaulyje 
ir sovietų pavergtoje Lietuvo
je. Paskaita buvo įdomi, nes 
dail. Kuolienė labai vaizdžiai 
kalbėjo rodydama skaidres ir 
aiškindama, kaip tie darbai 
atliekami. 

Tai šviesi valandėlė mūsų 
kultūriniame gyvenime. 

RENGINIAI 

Balandžio 29 d. 3 vai. Ha
miltono teatras „Aukuras" 
vaidins „Tėviškės pastogėj". 
Vaidinimas vyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos au-

stangos paruošiant vaišes 
gausiems svečiams ir vieš
nioms. 

kusiu sukakties minėjimu ir 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šio įvykio pasisekimo: 
programos atlikėjams, svei
kintojams — sveikinimais ir 
skelbimais užpildžiusiems 
programos leidinį, įteikusiems 
dovanų la imėj imams ir 
visiems dalyviams. Ypač verti
namas pokylio Seimininkės 

j - ^ T, i xi Monikos Plevokienės ir jos 
ditonjoj. Rengia vyr. skaučių ^ r V . , . ~r / . J 

židinys. pagelbinmkių darbas ir pa-
Balandžio 28 d. 2:30 vai. 

L.M.F. Bostono klubo susi
rinkimas Lietuvių Piliečių d-
jos mažojoj salėj. Liuda Wain-" 
gorten kalbės apie šventą 
žemę ir Jordaną. Pokalbį pa
iliustruos skaidrėmis. 

Balandžio 29 d. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
linkės visuotinis susirinkimas 
po 10:15 vai. šv. Mišių Šv. 
Petro parapijos salėje po baž
nyčia. Susirinkimas prasidės 
12:15 vai. Bus valdybos pra
nešimai ir naujos valdybos 
rinkimai. Visi kviečiami daly
vauti. 

Gegužės 6 d. Motinos die
nos minėjimas. 10:15 vai. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje MT-

' Chrysler LeBaron Medallion> 

,2-dr. Coupe" 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WILL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiui 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , tel. 776-1486 
>000000000.'X>OOOOOOOOOOOOOOC 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis j Hermaną OcCU.\ 

TeL 583-6624 po 3 vaJ. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos 
i Didelis būras savininkui. Geras inves

tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. 
gus. 

Nebran-

Didelis groiiai įrengtas bungalo. Pui
ku didelei seimai. 

ŠIMAITIS KEALTY 
Insurance — Income Tax 

•>9J1 W. 63rd štreet 
M . 436-7878 

KASA LIETUVIŲ F E D E R A L I N Ė KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 22,000,000 dolerių 

* 
tė 40 metų sukaktį. Festivalis Lietuvių Bendruomenės Bosto- §į08 už mirusias motinas. Po 
jau eilė metų vyksta Nacick, no apygarda gegužės 13 d. 3 Mišių parapijos salėje vyks 
Mass. Šiais metais dalyvavo vai. p.p. The First and Second minėjimas 

Church auditorijoje, 66 Marl-
borough St., Bostone, rengia 
popietę su poetu Stasiu Sant
varų ir pianisto Vyto J. Bakšio 
rečitalį. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. 

20 tautybių. Lietuviams atsto
vavo Bostono tautinių šokių 
sambūris , vadovaujamas 
Onos ir Gedimino Ivaškų. 
Lietuviai dalyvauja tame fes
tivalyje nuo pat jo įsikūrimo 
dienos, vadovaujami Onos 
I Vaškienės, o dabar ir sūnaus 
Gedimino. Trys tautybės: 
lietuviai, lenkai ir anglai daly
vauja 40 metų, nepraleisdami 
nei vieno karto. Kitos tauty
bės kai kada nedalyvauja, o 
kai kada atsiranda ir naujos. 
Lietuviams atstovavo 40 jau
nų šokėjų ir 24 mažieji — 
vaikų darželio. Savo spal
vingais tautiniais drabužiais 
ir gražiais šokiais žavėjo visą 
publiką ir buvo dėmesio cen
tre. 

PROF. J. ERETAS 
PER RADIJĄ 

Balandžio 15 d. programoje 
„Laisvės Varpas", originaliai 
paminėjo prof. Juozą Eretą, 
mirusį kovo 13 d. Šveicarijoje, 
iškeldamas jį kontrastu tiems 
lietuviams, kurie lengvai pasi
duoda įvairioms svetimoms 
įtakoms ir atsisako, kas sava, 
lietuviška. Pabrėžta , kad 
pagal Klaipėdos krašto 
lietuvio studento Mykolo Aš-

Mirga Girniu-
vienė kalbės tema „Motina fi
losofijoj ir poezijoj". Aktorė 
A l e k s a n d r a G u s t a i t i e n ė . 
paskaitys rašytojos Alės Rū- -

tos prisiminimus. Sol. Bene-1 
diktas Povilavičius, akomp. 
prof. Jeronimui Kačinskui, 
giedos per Mišias bažnyčioje ir 
minėjime salėje. Tautinių 
šokių mažųjų vienetas pašoks 
tautinius šokius. 

Gegužės 13 d. First & 
Second Church salėje Bostone 
rengiama popietė su poetu Sta
siu Santvartu ir pianisto Vy
tauto Bakšio piano koncertas. 

RADIJO VALANDĖLĖS 
SUKAKTUVIŲ ŠVENTĖ 

Balandžio 1 d. seniausia 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE 
2615 W. 71st St. '• 
Chicago. IL 60629 
Tei. 737-2110 

Nuo pirm. iki penkt. 
10:00 iki 6:00 vai. 
Šešt. 10:00 iki 2:00 

CICERO 
1445 So. 50th Ave. 
Cicero, IL 60650 
Tel. 656-2201 

Antr. 3:00 iki 6:00 
Ketv. 3:00 iki 6:00 
Šešt. 10:00 iki 12:00 

MOKA: 

9% už taupomąsias 
sąskaitas — pass-
book 10%, 10.5%, 11% 
už terminuotus in
dėlius — CD 

SKOLINA: 

Tik savo nariams že
mesnia i s nuošim
čiais ir geresnėmis są
lygomis negu bankai 
ar kitos finansinės in
stitucijos. 

XXXXXXXXXK>OO oooooooooooo o 
MASTER PLUMBING 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės I 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte- I 
tės. Karšto vandens tankai. Flood j 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel 636-2960 j 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X K X X X I 

F A S H I O N 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St — Tel. 778-9064 

iiiiHiiiiitiiimmimiihiiiiiiiiimitiHUiHi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimą* — Pardavimas 

INCOME TAX * 
XuiarL.u.» — Vertimas 

BELL REALTY 
4. BACEVIČIUS 

6539 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
C A R P E T S i M1'""""'"1**""1"'"111'"""'11"""""*1 

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

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

APDRAUSTA 

_ i — 

Juozas Eretas dar 1919 m. Naujojoje Anglijoje, įsteigta ir 
atvyko į Lietuvą, įstojo i jos iki šiol tebevadovaujama 
besikuriančią kariuomenę Stepono ir Valentinos Minkų, 
savanoriu ir vėliau visą laiką gventė 50 m. sukaktį. Ta proga 

Tautybės taip pat turėjo 
stalus su savo tautiškais ™° prašymą mirties patale, lietuviška radijo programa 
valgiais. Lietuviai ir Čia buvo 
pirmoje vietoje. Dailininkas 
Di lba g r a ž i a i d e k o r a v o 
lietuvių stalą, o šokėjų tėvai ir 
motinos rūpinosi valgiais; 
vadovavo Vidugiriai ir Štuo-
pienė. Gi prie stalo patarnavo 
ir patys šokėjai. Festivalis reikalais, vaizduoja jo kalba, Lithuania of N.E." solistė 
vyko čia dvi dienas. Lietuvių pasakyta per „Laisvės Var- Verutė Bizinkauskaitė. Inž. 
pranešėja buvo Mirga Girnių- Pa ' P " e š keliolika metų. kai Juozas Stašaitis koncerto 
vienė. Ji savo maloniu balsu, P rof- J - Eretas lankėsi šiame programoje perskaitė visus 

krašte. Toje kalboje prof. J. r a s t a gautus sveikinimus; tarp 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 

°*4 IR ^ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

• • • - • • 

dirbo Lietuvos labui įvairiose 
srityse. Kaip nuoširdžiai prof. 
Eretas sielojosi lietuviškais 

buvo surengtas koncertas ir 
pokylis, kuriame buvo pa
gerbta praėjusių metų „Miss 

Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Gegužės 21 
10 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

gražia laikysena daug padėjo 
Šokėjams ir publikai, supažin
dindama su lietuvių tau
tiniais šokiais ir vėliau — 
maistu. 

Eretas džiaugėsi, kad dau- ju Lietuvos atstovo St. Bač-
gelis lietuvių naujų ateivių kį0 pirmosios liet. radijo pro-
gražiai įsikūrė šiame krašte, gramos Pittsburghe vedėjų 
ragindamas juos neužmiršti 

VIENOS SAVAITĖS A 
V l iepos 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Ke.onių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininke —Audronė Našlėnaitė-Simon 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A I D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

Tel. - RE 7-5168 

• • » » » • • - • • " » - » • • • • » » • • » • - • - • • » • » • • • • • • 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas }">crkraust\ mas 
Įvairiu atstumu 

Tet 376-1882 arba 376-5996 
• • - » • • - • • • • - » - » • • • • • • • • • • 
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M. A. Š I M K U S 
TNCOME TAX SERVTCE 

NOTARY PUBLIC 
! 4259 S. MapIewood — Tel. 254-7450 
i Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
. iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy

mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 VV. 69 St., Chicago, IL 80629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeU 925-2787 

Vytautas Valantina* 

' 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi 
įneš korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminia-
soumnaud SOKISĮA BJX BOU \ traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t 

-ari swno}re3(S rersnaroeid stC sau 

-r«T| nTmąiaijs i3 'gtjsreauarp hiAių 

' a o n v a a U3FP STVU^S s^osarsdv 
Chicago, IL 60629 

Remkite tuos verslininkus. ku-! Perskaitę "Draugą" duokite 
i 

rie skelbiasi dien. „Drauge". į kitiems pasiskaityti. 

illllllHIIIIIMIIIIIIIIHIIllHIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItlimminillllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIHi 

i JAY DRUGS VAISTINE 
1 2759 W. 71st St., Chicago, 111 60629 | 
1 Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 | 
1 RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY = 
1 SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS | 

~ B.S., Registruotas vaistininkas s 

Bostono skautų .Žalgirio" tunto- K.</njk<- m J ^ « įtidaryme. 

D. KUHLMAN 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 

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

MlSiMHmuiUlMlBMMtlUlIlIlIlIHIlNIUHIlHIIIIIIIIUIIlllllllllllllllHIIIIII^ 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
kuris *ii persiuntimu kamuoja tik 

vienas (#1.00) doleris 
Kataloge rasite didelį. įvairių knygų pasirinkime, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, D, 00629 

j Skaitykite ir platinkite dienr. "Draug?w. 



NAUJIENŲ NAUJIENOS St. Petersburg, Fla. 

Dažnai kai aplankau savo 
uošvienę tebegyvenančią Bal-
timorės miesto centro pakraš
ty, seniau tirštai lietuviais ap
gyvendintoje gatvėje, vienas 
jos kaimynų vis man atneša 
krūvą „Naujienų" dienraščio, 
kad pasiskaityčiau, nes ir 
apie mane rašo. Įsimetu jas į 
automobilio bagažinę šalia ki
tų, jau anksčiau gautų ir taip 
vežiojuosiu bene kokių dviejų 
metų komplektą. Žiemą, kai 
slidūs keliai, tai net pravartu 
daugiau svorio ant užpakali
nių ratų turėti bet baisu pa
galvoti , kas būtų, jei kada pa
dangą nuleistų ir tektų per 
visų lietuvių laikraštį kastis 
prie atsarginės. Karts nuo 
karto pasiimu jų pluoštą 
pasiskaitymui, o kai pradedu 
vienas savo kambary kikenti, 
žmona susirūpinusiu veidu 
praveria duris, n o r J i k tė pa
taria nesirūpinti, nes cėtė grei
čiausia „Naujienas" skaito. 
Prieš aštuonerius metus, kai 
dar prie Philadelphijos gyve
nau, atsiųsdavo man „Nau
jienų" iškarpų teta iš Chica-
gos . P a s i i m d a v a u j a s 
važiuodamas į šeštadieninę 
mokyklą ir, čia suvežę vai
kus, Rimas Cesonis, Aušra 
Zerr ir Algimantas Gečys, 
skaitydavome jas ir kvatoda
vome, kad mus net ateidavo 
raminti dėl per daug triukš
mo mokyklos salėje kėlimo. 
Nebeatsiunčia man daugiau 
iškarpų teta, o kalbant telefo
nu lyg ir priekaištauja, kad 
aš, tur būt, nieko nedirbąs ir 
tinginiaująs, nes „Naujienos" 
nieko apie mane neberašan
čios. 

Prieš kiek laiko taip reika
lai buvo susiklostę, kad turė
jau apsčiai laiko skaitymui, 
tad visą pundą tų „Naujie
nų", nors ir pageltusių ir 
pasenusių, galėjau peržvelgti. 
Iš tiesų, „Naujienos" y ra toks 
laikraštis, kurio naujienos 
niekada nepasensta ir jį ge
riausia skaityti, kai nori nuo 
įtempto darbo atsipalaiduoti 
ir nuo realybės valandėlei nu
tolti. Ir ko ten nerasi. Įdomu 
skaityti, kaip 1981 metais vys
kupas Marcinkus buvo kelia
mas į kardinolus, kaip jam 
byvo užsakyta raudona kepu
rė, kad tiktų. Paaiškinta ir ko
dėl. O gi, kad „Jis visuomet 
žino, kiek pinigų yra Vatika
no sąskaitoje ir visuomet lai
ku praneša apie trūkumus, pa
tardamas mažiau išleisti". 
Linksmų dalykų randu ir apie 
savo pažįstamus. Štai, apie 
New Havene gyvenančią vi
suomenininke, prancūzų kal
bos daktaratą turinčią Eloną 
Vaišnienę rašoma, kad Ameri
kos lietuviai nieko n ė r a 
girdėję apie jos visuomeninę 
veiklą, bet pažįsta ją kaip 
gydytoją ir kaip labai gerą 
gydytoją. O mano gimnazijos 
laikų mokytojas ir dabartinis 
LB k.v. pirmininkas dr. A. 
Butkus, daktaratą gavęs iš 
agronomijos, p r i s t a t o m a s 
kaip žymus gydytojas, širdies 
ligų specialistas... tad, va, ne 
tik kardinolą 1981 metais 
„Naujienos" mums įtaisė, bet 
ir gydytojų draugiją padidi
no. 

Tačiau labiausia „Naujie
nos" mane žavi žiniomis iš 
tarptautinės politikos. Nerasi 
žmogus tokių žinių jokioje 
spaudoje, todėl ir nenuostabu, 
kad vieno mūsų politinio 
veiksnio vadas savo raštinėje 
laiko „Naujienas" garbingoje 
vietoje ir kiekvienam įžengu
siam siūlo pasiskaityti, kaip 
vienintelį, tikrą tiesą rašantį 
lietuvišką laikraštį, iš kurios 
jis pats semiasi žinias ir in
formaciją. Ir tikrai, neskai
tęs „Naujienų" niekada nebū-
6au žinojęs, koks pavojus 
grėsė mums 1982 metais ir 
kaip prez. Carteris mus išgel
bėjo nuo sovietų, kai pastarie
ji norėjo pulti Vakarus. J a m 
teko pareiga vykti į Maskvą ir 
derėtis su sovietais. Leiskime 
kalbėti pačioms „Naujie 
noms, 1982 m. lapkričio 19 d.: 

„..Carteris pats nepanoro 
važiuoti i greičiausia nenorėjo 

palikti savo brolio Billy. J.G.). 
J i s įtikino kanclerį Schmidtą 
važiuoti į Maskvą Šiaurės At
lanto sąjungos vardu ir įti
kinti Brežnevą, kad rusams 
neapsimokės veržimasis į 
Vakarus. Prez. Carteris, spe
cialistų padedamas, dvi die
nas Italijos saloje kalė kanc
leriui Europos apsaugos 
faktus į galvą (visgi kieta vo
kiečio galva. J.G.), kad galėtų 
paveikti Brežnevą ir Sovietų 
maršalus. Kancleris Schmidt 
nuskrido į Maskvą ir įtikino 
netikintį Brežnevą, kad rusai 
nesiųstų savo divizijų į Euro
pos v a k a r u s . Brežnevas 
Schmidto faktais nebuvo pa
tenkintas. Jis sukvietė 300 
maršalų į stulpų salę, uždarė 
duris ir paprašė kanclerį pa
kartoti tuos pačius faktus, ku
riais jį įtikino. Matyt, kad 
Schmidtas įtikino Sovietų 
maršalus. Jie Rytų Europoje 
laikytas geriausias sovietų di
vizijas pasuko į Kaukazą ir 
įsiveržė į Afganistaną." 

Ir taip apsaugojus vakarų 
Europą pereita prie Lietuvos 
laisvinimo. Prieš keletą metų 
vieno mūsų veiksnio vadas, 
lankydamas Australijos lietu
vius, paskelbė, kad Lietuva 
bus laisva po penkerių metų. 
Džiugi žinia, bet ji tapo dar 
džiugesne, kai į mano rankas 
pateko nuorašas rašto, kuriuo 
mano kaimynystėje gyvenan
ti to veiksnio valdybos narė 
teisiniams reikalams pristato 
valdybą Valstybės departa
mentui, kaip Lietuvos vyriau
sybę egzilyje. Aha, reiškia ne
tuščiomis grįšime į tėvynę, o 
ir grįžimas čia pat. Nereikės 
aukoti Lituanistinei kated
rai, vienturtė duktė tikrai ne-

pasklido. Atsakymą radau be
vartydamas 1981 m. birželio 
16 d. „Naujienas": 

. Tokią naujieną pervežė M. 
Gudelis iš Wa8hingtono, kuri 
mūsų veiksniams bus didelė 
staigmena, pradžioje gal neįti
kėtina, galinti sukelti įprasti
nius isteriškus išpuolius (Taip 
kaip anais metais į Lietuvą 
nuvažiavus Gečytei ir Ka-
mantaitei. J.G.). Reagano 
administracija atsisakys nuo 
Zbigniew Brzezinskio tipo 
intrygų... vengs konfrontaci
jos su Sovietų Sąjunga ir atsi
sakys antikomunistinės poli
tikos. Taip suglaustai, labai 
bendrais bruožais, atrodytų 
pervežta žinia visai lietuviš
kai išeivijai. Ar tai įvyko są
moningai ar atsitiktinai, kad 
„Naujienoms" buvo pavesta 
ši misija? Nebuvo tai lengvas 
uždavinys, žinant sunkią 
„Naujienų finansinę ir darbo 
padėtį, bet jos savo misiją 
atliko, pranešdamos visai lie
tuviškai išeivijai ir veiks
niams apie naują posūkį 
Amerikos politikoje." 

Tiesą pasakius „Naujienų" 
redaktorius yra sunkesnių mi
sijų atlikęs, o už vieną iš jų 
vos kudašių nuo Nepriklauso
mos Lietuvos teisingumo or
ganų išnešęs, bet už tokią 
svarbią informaciją reikia 
jam tik dėkoti. Ne veltui mū
sų veiksniai savo seimuose jį 
pirmose eilėse sodina, jo svei
kinimų ir patarimų klauso. O 
jis savo ruožtu per „Naujie
nas" informuoja apie veiks
nių darbus. Pavyzdžiui 1981 
m. rugsėjo 23 d. „Naujienose" 
rašoma, kad dr. K. Bobelis 
Belgrado konferencijoje be už
rašų knygutės pasakė tei-

J A V LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES 

FLORIDOS APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Šių metų balandžio 13 d. St. 
Petersburgo Lietuvių klube 
įvyko LB Floridos apygardos 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo 24 atstovai ir daugiau 30 
svečių. Suvažiavimui pirmi
ninkavo apygardos pirmi
ninkas Antanas K. Gruzdys, 
kuris į suvažiavimo prezi
diumą pakvietė LB garbės 
pirmininką prel. Joną Bal-
kūną, PLB vicepirmininką 
inž. Stasį Jakubauską, visus 
tris LB tarybos narius: Angelę 
Kamiene, Antaną Gudonį, dr. 
Henriką Lukaševičių, o taip 
pat visus apylinkių pirmi
ninkus: Kazimierą Urbšaitį iš 
St. Petersburgo, Vytautą 
Belecką iš Sunny Hills, Petrą 
Griškelį iš Miami ir Bronių 
Aušrotą iš Paini Beach. 

Prelatas J. Balkūnas su
kalbėjo labai gražią invoka-
ciją, kurioje p" rašė Lietuvos 
laukų Rūpintojėlį, kad Gėle 
žinis Vilkas vėl staugtų, mūsų 
karalių sostinėje Vilniuje, kad 
mūsų trispalvė vėl plevėsuotų 
ant Gedimino pilies bokšto. 

Iš visų apylinkių pirmi
ninkų pranešimų paaiškėjo, 
kad visur darbas vyksta pagal 

vietos galimybes gana gerai. 
Apygardoje yra 6 apylinkės: 
St. Petersburgo, Auksinio 
Kranto, Miami, Palm Beach 
Country, Sunny Hills ir Atlanta 
(Georgijos statė). Iš Auksinio 
Kranto apylinkės, negalėdama 
suvažiavime dalyvauti, pir
mininkė Elena Balčiūnienė at
siuntė raštu išsamų pranešimą, 
kuris suvažiavime buvo paskai
tytas. Atlantos apylinkėspirmi-
ninkas, negalėdamas atva
ž i u o t i , t e l e f o n i n i a m 
pasikalbėjime pranešė apygar
dos pirmininkui apie jų veiklą. 

Suvažiavime paskaitą skai
tė Bronius Aušrotas. Tos pa
skaitos tema buvo: „Prezi
dentai Kubos ir Grenados 
krizės šviesoje". Paskaita 
buvo kruopščiai paruošta, bet 
suvažiavimo kai kurie daly
viai diskusijose kėlė klau
simą, kad ateityje paskaitų 
temos būtų surištos su LB 
veikla. 

Suvažiavimas praėjo dar
binga ir gražia nuotaika. Su
važiavimo dalyviai aktyviai 
dalyvavo įvairių klausimų 
svarstyme. Suvažiavimą 
globojo St. Petersburgo apy
linkė ir valdybos narei Stasei 
Stanelienei vadovaujant , 
bendruomenės ponios visus 
pavaišino sumuštiniais, pyra
gaičiais ir kava. 

Bendrai šį suvažiavimą ten
ka laikyti gerai pavykusiu. 

V. G. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. balandžio mėn. 25 d. 

A. f A. 
KAJETONUI JAKAIČIUI mirus, 

liūdinčius sūnų MODESTĄ, buv. "Lituanicos" tun
to tuntininką, vaikaičius VIKTORĄ, PAULIŲ ir 
VILIJĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

ištekės už amerikiečio, nuo pa- sininkui Goldbergui ir senato-
skutinio kraustymosi rūsy ir riui Dole, kada ir kas įvyko ir "LITUANICOS" SKAUTŲ TUNTAS 
garaže sukrautos ir neišpa
kuotos dėžės tik ir laukia pa
krovimo į laivą, kelionėn į 
gimtąjį Virbalį. Bet kaip ta 
laisvė bus atgauta? Tai pa
aiškina 1981 m. birželio 13 d. 
„Naujienos": 

„Rusai žino, kad „Colum-
bia" vėl galės pakilti už poros 
mėnesių, Jie nujaučia, kad ga
lės tuo pačiu metu pakilti ir 
kitos trys modernios raketos. 
Jos galės išmušti visas rusų 
paruoštas ir galimas išmesti 
Sovietų raketas.rusai priva
lės sugrįžti ten, iš kur pradėjo 
A n t r ą j į P a s a u l i n į ka
rą..kolonizatoriai turės grįžti 
prie buvusių sienų, taip 
Amerika išspręs ir Lietuvos 
klausimą." 

Smagi naujiena, bet būtų 
dar smagiau, jei tose raketose 
skristų lietuviai. Juk erdvėse 
jau buvo moteris, buvo ir juo
dasis. „Argi ne mums eilė? 
Geriausias kandidatas to
kiam istoriniam žygiui būtų 
pats „Naujienų" redaktorius. 

paaiškinama, kodėl jo politi
niais gabumais taip pasitikė
ta. „Pirmininkas Goldbergas 
juo pasitikėjo, nes žinojo, kad 
jam nereikėjo užrašų, kai te
ko tikrinti senos Goldbergo 
motinos sveikatą. Jeigu kiti 
gydytojai tikrino jos sveikatą 
ir neatspėjo, o dr. Bobelis pa
tikrino, apklausinėjo ir atspė
jo, tai galima buvo juo pasiti
kėti". O Egipto prezidentas 
mūsų veiksnio vadu ne tik 
pasitiki, bet seka ir pamėg
džioja jo darbus. Štai 1981 m. 
lapkričio 11 d. „Naujienų" ve
damajame skelbiama: „Muba-
rakas ryžosi tęsti tą pačią ko
vą t a i k a i į g y v e n d i n t i 
Artimuose Rytuose, kurią dr. 
Bobelis ir Amerikos atstovai 
veda Madrido konferenci
joje..." 

Liūdna, kad nevisi lietuviai 
tokie. Pasirodo, kad Gečys, 
Gureckas, Nemickas per vie
nuoles buvo gavę Baltųjų Rū
mų raktus, priėję prie prez. 
Carterio ir net jį apgavę. Gė-

A. f A. VINCUI IZOKAIČIUI mirus, 
jo žmoną ELYTĘ, sūnus ANTANĄ ir JUOZĄ, Elytės 
tėvus LEONĄ ir JUZEFĄ VENSKUS, motiną ONĄ, se
seris DANĄ ir ROMĄ ir brolį JONĄ su ŠEIMOMIS nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

GRAŽINA NORVILAITĖ - RINGIENĖ 

Baitimore, M d. 

': MA. 
VINCUI IZOKAIČIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ELYTEI, 
sūnums JUOZUI ir ANTANUI, o taip pat ir ki
tiems GIMINĖM^ bei ARTIMIESIEMS. 

"LITUANICOS" SKAUTŲ TUNTAS 

Turi jis patyrimo šaudymo da jiems, ir dar mano bičiu-
mene iš Nepriklausomos Lie- liai. Va, kaip apie juos „Nau-
tuvos ir ispanų pilietinio karo jienos" vedamajame rašo: 
laikų, be to, atrodo, nusimano „Carterį jie galėjo apgauti, 
ir apie raketas. Štai pakyla pro atskiras duris į Baltuo-
„Columbia" su mūsų Marty- sius Rūmus įlįsti, bet visa tai 
nu ir pasislepia kur už debesio, buvo laikinai, kol reikalas pa
skrenda pro šalį priešo rakė- aiškėjo. Pats Carteris apgau
ta. Martynas tik pykšt rusui lę suprato ir iš niksoninių pa-
iš užpakalio ir krenta ruskelis tarėjų Baltųjų Rūmų raktus 
net nagano nespėjęs išsi- atėmė". Atrodo, kad Carteris 
traukti. O kaip su kitomis tri- tą apgaulę smarkiai pergy-
mis raketomis? Čia ir nebūtų veno, nes pagal „Naujienas", 
problemos. Jomis galėtų pa- „..dar visų balsų nesuskaičia-
kilti mūsų veiksnių ir reor- vus, sutiko perleisti preziden-

A. f A. Dr. STASIUI BUDRIUI 
m i r ų s , 

jo žmonai dr. Mildai ir dukteriai Graži
nai reiškiame giltą užuojautą. 

ALEKSANDRAS ir LAIMA FLATERIAI 

ganizuotos bendruomenės va
dai. Pridarytų jie rusams 
blėdžių erdvėse, o mums būtų 
ramybė žemėje. 

Deja, mano džiaugsmas bu
vo trumpas. A. Nakas ap
rašydamas Vliko seimą pažy
mi, kad ten buvo pranešta, 
kad Lietuva atgausianti lais
vę šiame dešimtmetyje, taigi 
ne už poros metų, bet šiek tiek 
vėliau. Aišku geriau vėliau ne
gu niekad, bet man gali būti 
per vėlu. Nuo aukojimo Litu
anistinei katedrai tikrai neiš
sisuksiu, dukra amerikietį ber
ną ir gali susirasti, o žmona 
pagaliau privers penkerius 
metus neišpakuotas dėžes iš
pakuoti Va, tau boba ir 
devintinės. Tad kas gi jvyko. 
kad Vliko seime tokia žinia 

to pareigas, ir išvažiavo į sa
vo ūkį kur „..apteps duonos 
riekutes maltų šakniniu riešu
tų sviestu.." 

Ir taip Carteriui riešutiniu 
sviestu be užkandžiaujant išal-
kau ir aš. Sekantį kartą pasi
dalinsiu „Naujienų" naujie
nomis ne apie aukštąją 
politiką, bet apie mūsų vi
daus gyvenimą. 

J u o z a s Gaila 

Galėti apie žmogų pasakyti, 
kad jisai turi charakterį, yra 
ne tik daug apie jį pasakyti, 
bet ir jį išaukštinti, nes tai re
tai sutinkama asmenybė, 
sukelianti pagarbą ir nusiste
bėjimą. 

Immanuelis Kantas 

iiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitinTnniiiiiiiM^ 

DR ANTANAS KUČAS į 

ARKJV. JURGIS MATULAITIS į 
MATULEVIČIUS | 

Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
{•adą paraiė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE | 

Tai ferimusia kayga, kokia iki Šiol buvo išleista, apie | 
Maro Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vieno©- | 
Uiką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- | 
Bonybę. Jo palsimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos = 
Vatikane Reik tik •ustpaiinti su jo gyvenimu ir prašyti H 
•v Tėra iią beatifikacijos bylą pagreitinti. | 

Veikalas yra 602 psl., didelio formato, kietais viršeliai*. | 
Kaina su persiuntimu 16.50. Užsakymus siųsti: = 

DRAUGAS, kStf Wut $Srd St. 
Ohiemgo, IL 60619 
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A. A. 
SESUO M. MARITA, SSC 

(ONA SKABISKAS) 
Mūsų mylima S-̂ selS mir5 Mo

tiniškojo Namo infirmarijoje Chi-
cagoje, 19S4 m. bal. 24 'i 

VelionS buvo duktė Jono ir Llu-
diviees (MazilauskaitSs) Skabiikų. 

Į Vienuolyną įstojo iš Sr. Al-
phon- parap. Baitimore, Maryland. 

Vienuolyne iSgyveno 60 metų. 
Paliko nuliūdime šv. Kazimiero 

Seseris, savo sesutes Kmily Mar-
kelionis ir Helene Hipsley, sūnėną 
Kun. Milton Hipsley. Baitimore 
Md.. dukterėčią Charlotte l>ium-
mond, taipgi kitus gimines, moki
nius ir pažįstamus. 

VelionS bus nulydėta į koplyčią 
bal. 25 d.. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks bal. 26 d. su ge
dulingom pamaldom, kurios pra
sidės 9:30 vai. ryto šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje. 2601 West Mar-
ąuette Rd.. Chicago. 111. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Kazimie
ro kapines. 

Prašome gimines. Seselės moki
nius ir pažįstamus lalyvauti lai
dotuvėse ir pasimelsti už a.a_ Se
selės sielą. 

SV. KAZIMIERO SESEHYS 

BJ!~LII 

ir Hipoley šeima 

L&id. direkt. George 
t*lef TA 7-1138. 

Rudmin. 

A.f A. 
DR. STASIUI BUDRIUI 

mirus, jo žmoną dr. Mildą ir dukrą Graži
ną nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ENNA ir dr. ALFOXSAS KISIELIAI 
RITA ir dr. TOMAS KISIELIAI 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D1REK TORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-174 1-2 

P E T K U S 
MARQLT.i IF FLNFRAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago - 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

Skaitykite ir platinkite dienr. "Draugą \ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. balandžio men. zo o. i x jonas Stonkus, Cbicago, 
" " " — ~ — ~ ~ — — — — • ^ — — — — — — ^ — • — — m#) lietuviškų organizacijų dar 

X Vitalija Bogutaitė bus pa- buotojas, apsilankė "Drauge", 
minėta Sophie Barčus lietuvis- pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
koje radijo programoje (banga i auka dienraščio paramai. J. 
1490 AM) šį sekmadienį, balan-1 Stonkų skelbiame garbės pre-
džio 29 d., 8:30 vai. ryto. Kai- j numeratorium, o už auką labai 

X SoL Anita Pakalniškytė 
giedos Mozarto "Aleliuja" Švė. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje šį sekmadienį, balan
džio 29 d. 10:30 vai. pamaldų 
metu. Vargonais akompanuos 
Alvyde Eitutytė. 

x Kun. Juozas Margis, šv. ; 
Kazimiero parapijos klebonas Į 

bės Algirdas T. Antanaitis, kū
rybą skaitys Indrė Antanaitytė 
ir pati poetė. 

x Lietuvių Istorijos draugijos 
narių visuotinis susirinkimas 
bus gegužės 5 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Bus paskaita į nos ir sūnaus Leono, palinkėjo 
apie šv. Kazimierą ir bus rodo- sėkmės ir pareiškė, kad "Drau-

aciu. 
x Ona Rušėnienė, Chicago. 

BĮ, grįžo iš ilgesnių atostogų, 
kurias praleido Jupiter, Fla., at
siuntė mokestį už tris "Draugo" 
prenumeratas: savo, dukros Ire-

mas filmas iš iškilmių Romoje 
— audiencija pas šv. Tėvą ir pa
maldos bazilikoje. Filmas gau
tas iš Romos. Kviečiami ir Lie-

R ^ r t o ' J n i Jt7.Irg;ntinoj"e7a7- j ^ u v i u t*0*** draugijos bičių-
hai. vyko j Marijonų kapitulą — vi

suotini susirinkimą kaip Argen
tinos marijonų atstovas. Jis yra 
apsistojęs marijonų vienuolyne 
prie "Draugo". Kapitula užsi
tęs šią savaitę. Vėliau jis aplan
kys savo gimines ir pažįstamus. 

x Ateitininkų namų Pavasa
rio pobūvis bus gegužės 12 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Ateitinin
kų namuose Lemonte. Meninę 
programą atliks akt. Julius Ba
lutis. Vietas rezervuotis skam
binant dr. Aldonai Juozevičie-
nei (vakarais) ar Julijai Gylie
nei. Pobūvyje dalyvauti kviečia
mi visi lietuviai. 

x A. a. ses. Marita Skabic-
kas, kilusi iš Baltimorės, Md., 
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos 
narė. mirė balandžio 24 d. ryte. 
Ji buvo gailestingoji sesuo, kurį į X Paskaitą apie širdies gyslų 
laiką Šv. Kryžiaus ligoninės ad-1 ligas dr. E. Vižinas skaitys šį 
ministratorė, paskutiniu metu [ penktadienį, balandžio 27 d., 
jau sirgo. Šarvojama motiniš-į 7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kam name šiandien, balandžio j kavinėje vyksiančioje vakaronė-
25 d. Laidojama ketvirtadienį, Į je. Po paskaitos bus parodytas 
balandžio 26 d., po gedulingų 
šv. Mišių vienuolyno koplyčioje. 

ir atitinkamas filmas. Vakaro
nę ruošia LB Marąuette Parko 
apylinkės valdyba. 

X Juozas ir Rūta Pultinavičiai, 
Omaha, Nebr., mūsų rėmėjai, 

X Kard. G. Emmett Carter į 
dalyvaus lietuvių iškilmingose 
pamaldose Toronte rugsėjo 2 d. 
Religinio Pasaulio lietuvių kata- į atsiuntė 25 doL auką sulaiš-js 
«b,, !,„„„„«,„ rv^*„ :kučiu: "...siunčiu auką nes ži- i > 

nau, kad "Draugui" aukų ir pa
ramos tikrai reikia". Labai ačiū. 

Įikų kongreso metu. 
x Jaunimo centro valdyba 

kviečia visus Chicagos lietuvius 
atvykti i rengiamą koncertą ba
landžio 29 d., sekmadienį. Jau
nimo centro didžiojoje salėje ir į 
pasiklausyti jaunų žmonių gra
žios lietuviškos damos. Progra
moje muzikinis vienetas "Har
monija". Po koncerto bus gali
ma pasivaišinti ir pabendrauti 
su dainininkais Jaunimo centro 
mažojoje salėje. 

gas" yra visada mielai laukia
mas. Ta proga pridėjo ir 15 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Helen Kareiva, gyv. Ros-
well, N. M., nuo balandžio 9 d. 
persikėlė gyvenuti į Indianą. Ad
resas: 1819 Cove Piace, Misha-
waka, In. 46545. Laiške rašo: 
"Persikeliu gyventi arčiau Chica
gos. Dėkoju už jūsų triūsą ir 
pristatymą laikraščio. Linkiu 
"Draugo" administracijai geros 
sveikatos ir laimingų pasekmių". 
H. Kareiva su savo vyru William 
daug metų gyveno Chicagoje ir 
reiškėsi lietuvių organizacijose. 
Jos vyras a. a. William mirė 
1983 metias. 

X V. Petrauskas, North Chi
cago, UI., mūsų bendradarbis, 
užprenumeravo "Draugą" viene
riems metams Broniui Maknic-
kui, gyv. Kalifornijoje. 

X Jonas Didžbalis, Toronto, 
Kanada, pratęsdamas prenume
ratą pridėjo ir 6 dol. auką. Po 
5 dol.: J. Dunčia, V. Leone, Juo
zas Karvelaitis, A. Svilas, A. 
Sungaila, A. Pretkelis ir E. Jur-
kynas. Visiems labai ačiū. 

i t * * . ZVA! G ZD UT£ 
I^B^flL^* J^ įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chic4»gos skyrimu 

Redaguoja J. riačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5th Place. Chicago, IL «0829 

kiaušinį, daužome viens su ki
tu, bandome pasitikrinti, kurio 
kiaušinis stipresnis. Pavaldus 
kartais atvažiuoja mūsų drau
gai. Mama juos vaišina kava 
ir tortu. 

Diena yra labai džiaugsmin
ga ir visi laukia šios šventės ki-

> tais metais. 
Rasa Dudėnaitė, 

Marąuette Parko lit. m-los 
7 kyr. mokinė. 

slėpę 8 žodžiai, kurie savo reikš
me artimi laivui, tik kitais pava
dinimais. Suraskite ir parašy 
kitę tuos žodžius. (5 taškai). 

šiandien pasigendame šios kaimo idilijos. 
Piešė Saulius 

x Helen Wagner, Rochester, 
N. Y., mūsų rėmėja, už kalėdi
nes korteles ir kalendorių at-

I siuntė 25 dol. auką su laišku-
į čiu: " . . . esu jau 81 m. amžiaus, 
I akys taip sunkiai susilpo ir vos 
i gabu mielą "Draugą" skaityti. 
, Vienatvės ir ligų spaudžiama, 
bet žmogus nepasiskirsi, ką Die-

j vulis žmogui duoda tą ir turi 
! priimti. Ačiū "Draugo" redak-
! ei jai ir Dievo palaimos lietuviš-
I koje spaudoje dirbant". Labai 
į ačiū už gražią auką ir laiškutį. 

X Dr. Juozas Petrikonis, gyv. 
Woodbine, Iowa, mūsų garbės 

X Antanas Valaitis, Gulfport, 
Fla., po ilgesnių atostogų nuo 
balandžio 28 d. vėl grįžo į East 
Lake, Ohio. Pakeisdamas adre
są, pridėjo ir 20 dol. dienraščio 
paramai. Labai ačiū. 

X Regina Raslavičienė, Eik 

Jonas Minelga 
LINKSMŲ VELYKŲ 

Dėde kiški Ilgakiški, 
Kur dabar šuoliuosi — 
Į Alytų ar Zapyškį 
Kojom valią duosi? 

Tai nežino! Pas Algutį, 
Giedrę, Almį, Rūtą . . . 
Jiems nunešiu po margutį 
Didelį ir drūtą. 

Linui rudą, Guodai žalią, 
Indrei — koks beliko. 
Dar užsukti reik pas Dalią 
Ir — Linksmų Velykų! 

LIETUVA V£L BUS LAISVA 

Lietuviams vasario 16-ta nėra 

JEI LIETUVA TEBEBŪTŲ 
NEPRIKLAUSOMA 

Gyvenimas nestovi 
Laikui bėgant, viskas keičiasi 

LAIŠKAS l 
PAVERGTA LIETUVA 

Sveiki, gyvi, mano brangūs 
giminės! Rašau Jums trumpą 
laiškelį iš tolimojo krašto. No
riu Jus pasveikinti su šaltąja 
žiemuže, palinkėti geros sveika- j nupiešti 4 gyviai, tarp kurių yra 
tos, sėkmės darbuose, kantry- j paslėpti 4 žodžiai. Perbrauktos 
bės bei stiprybės visuose var- j raidės nereikalingos. Perskai-
guose. Aš Jus galiu aplankyti j tykite ir parašykite tuos žodžius, 

vietoje, i ir paguosti tik laiškais, nes ki- \ (5 taškai). 
taip pasiekti negaliu, tuo tarpu Į 

GALVOSŪKIS NR. 149 
(Žiūrėkite piešinėlius), čia 

atvažiuoti. Mes labai lauktu-, 
mėm ir gražiai priimtumėm. Pas ! 
raus visur gali laisvai važiuoti, | 
čia okupantų nėra. Kai Lietuva 

x Kun. J. šarauskas gegužės 
8 d. 1 vai. p. p. visos Chicagos 
arkivyskupijos kunigų susirin
kime Niles seminarijoje skaitys 
paskaitą tema: "Faktai apie Chi
cagos Bažnyčios ateitį 1990 me- j p r e n u m e r a to r ius , ' rėmėjas, pra-
t a j s • J tęsė prenumeratą su 26 dol. au-

x Kanados lituanistinėms mo- | ka dienraščiui. Dr. J. Petrikonį 
kykloms išsiuntinėta knyga — ir toliau laikome garbės prenu-
albumas "Lietuviai Sibire" kaip meratorium, o už vertinimą ne
dovana autoriaus kun. J. Pruns-: tuviško žodžio ir paramą labai ( 
kio ir leidyklos Amerikos Lietu-1 dėkojame. 
vių Bibliotekos. x V y t a u t o Didžiojo Šaulių! 

rinktinės 

Grove, 111., Eugenijus Smilgys, | tik paprasta žiemos diena. Ta 
diena simbolizuoja tą dieną, kai 
prieš 66 metus Lietuva buvo 
paskelbta nepriklausoma. Tačiau 
po trumpo laisvės laikotarpio, 
rusai vėl užėmė mūsų tėvynę. 

Amerikiečiai švenčia savo 
nepriklausomybės šventę su 
sprogstančiom raketom, o mes 
dainuojame dainas ir prisimena
me tuos, kurie žuvo, kovodami 
dėl Lietuvos laisvės. 

Michigan City, Ind., Leonas Ba
rauskas, Melrose Park, 111., Nida 
Misiulytė, Lemont, BĮ., Viktoria 
Matranga, Kazys Beiga, Jonas 
Sakas, Chicago, UI., lankėsi 
"Drauge" ir įsigijo naujausių lei
dinių. 

x Jonas Adomaitis, Tinley 
Park, UI., Ona ir Jonas Jasins-
kai, London, Ont., Kanada, Al
fonsas Baliūnas, Euclid, Ohio, 

į kiekvienas įvairiomis progomis 
į atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
į ačiū. 

Kai 1918 metais Lietuva paskel- '• neįmanoma Pirmiausia, tolima 
bė savo nepriklausomybę nuo ! kelionė. Antra, pas Jus į kai-
kitų valstybių, ji buvo dar labai' mą atvažiuoti negalima. Labai 
vargingas kraštas. Bet kaip po | gaila, kad Jūs negalite pas mu 
žiemos šalčių iš sušalusios žemės 
pavasarį pradeda augti žolė ir 
gėlės, taip ir Lietuva, būdama 
laisva, pražydo gražiausiais žie
dais. Beruošdamas lituanistines \ bus laisva, aš nuvažiuosiu į Lie-
pamokas ir beskaitydamas Lie- ; tuvą. Tada galėsite man parc-
tuvos istoriją, sužinojau, kad j dyti tą brangią žemę. 

"Lietuvos ūkio ir kultūros ! Danguolė Vilutytė, 
augimas 1920-1940 metais pa-1 
rodė tokią dinamiką, kokios 
tuo laiku nesugebėjo išvys
tyti nei vienas kraštas Euro
poje". 

Prof. V. Krikščiūnas 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
8 skyr. mokinė. 

ŽIEMA 

Atsakydamas į save mokyto
jos, ponios Bučmienės, klausimą 
"Kokia, tavo manymu, dabar 
būtų Lietuva, jei ji nebūtų pra
radusi nepriklausomybės?" 
atsakysiu šitaip: 

— Jei Lietuvos 1940 metais 
nebūtų okupavę rusai, jei nebū- j ^ngą žiūrėti į sniego senį 

Dabar daug sninga. O, kaip 
smagu! Skubame į mokyklą ir 

i nėra laiko gaudyti snaiges. Ma- j gyvatvorės. Va jutęs šuo sveti 
ako- "Greičiau, vėlu. ke-1 - i „ ± ~_I±-JJ :_ i 

GALVOSŪKIS NR, 150 
Vienas berniukas dviračiu iš

važiavo į užmiestį pasivažinėti. 
Pravažiuodamas sugalvojo ap
lankyti vieną savo draugą. įsu
ko į kiemą ir pastatė dviratį prie 

ma sako: "Greičiau, vėlu, ke 
iias blogas!" Aš džiaugiuos, kad j n i ^ k o 1 ( ^ a m a s 
sninga. Žiūriu pro mašinos lan-

aš I gą- O, kad būtų daug sniego! 
Tada lipdysime sniego senį. Man 
patinka būti kambaryje ir pro 

X Pirksiu bungalo — arčiau . "»*"»«* biblioteka, Chicago, 
Califomia Avenue. Skambint!n i- K- Juškevičiaus vadovauja-; 
925-9571. (sk.). | ma, "Drauge''įsigijo įvairių lei-, d i e n r a š a o ^ ^ 

i dmių uz 216 dol. 
x Jei skilandžių jums tik reik ' 

X Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa / Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad ieško stu
dento norinčio dirbti šioj lietu-

; viškoj įstaigoj 1984 m. vasarą 

Lietuviai Lietuvoje neturi 
teisės švęsti nepriklausomybės 
šventę. Kr. Donelaičio mokyk-

X Dr. Vytautas Tauras, Chi- loję vasario 16-tos proga ruošia
mas minėjimas su pasirodymais, 
dainomis, tautiniais šokiais, 

cago, UI., mūsų garbės prenu
meratorius, lietuviškų darbų rė
mėjas, kartu su prenumeratos 

tų įvykęs II Pasaulinis karas ir 
jei Lietuva nebūtų praradusi sa
vo nepriklausomybės — gyveni
mas Lietuvoje būtų buvęs dar 
šviesesnis ir laimingesnis, nei j ; 

! vaizduoja mūsų seneliai ir Lie-
• tuvos istorijos vadovėliai. Jei i 

Rama Bublytė, 
Clevelandas. "Mūsų žingsniai' 

— "Vaikų pasaulyje". 

GALVOSŪKIS NR. 146 
Du prekiniai traukiniai, po 

J Į ! Lietuva per 20 metų laisvo gy- į 250 metrų ilgio kiekvienas, gre-

ne 

— parašyk arba užeik! (Siun
čiame ir į kitus miestus). Inter
national Meat Market, 2913 W. 
63rd St., Chicago, m. 60629. Tel. 
1-312-436-4337. Skilandžiai, me-

I pratęsimu atsiuntė ir 20 dol. Į kur tik gyvena lietuviai laisvo- Į 
Dr. Vyt.' 

Taurą ir toliau laikome garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai ačiū. 

tik mokykloje, bet ir kitur,! y e n i m ° P " 5 ? * t ( * i u s
 f

d i d e l i u s ! timais bėgiais eina vienas prieš 

se šalyse, yra ruošiami minėji
mai. 

laimėjimus iš nieko, tai per 1 j ^ Abiejų traukinių greitis 
į kitus 40 metų (1940-1980) ji bū- j y ^ vienodas, po 45 kilometrus 
tų pralenkusi ir didesnius už sa 

džioklinės, palengvicos, rūkytos i N e w Y o r k e - Pageidautina, kad 
ir šviežios dešros, veršiena avie-1 stažuotojas dirbtų 8 savaites. 
na. kiauliena ir jautiena. Užsa- į B u s Parūpinta gyvenvietė bei 
kant didesnį kiekį šviežios mė-! 1 0 0 ° d o L «tipendija ir padeng-

lodama nuolaida. I t o s » d a r b u surištos išlaidos. 
Petras Burkaus-!T a i P u i k i P ro&a a g e n t u i «r-

; čiau susipažinti su lietuviškos 
•informacijos vaidmenim bei tie-

x Skubiai reikalinga raštinės į gįogįnįaj įsigilinti į Religinės 

sos ar dešrų, duodama nuolaida 
Sav. Izabelė ir 
kai. (sk.). 

darbui moteris, kuri moka gerai 
rašyti mašinėle ir susikalbėti an
gliškai. Geros sąlygos. Kreiptis 
į "Draugo" reikalų vedėją nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. vakaro. 
Tel. 585-9500. (pr.). 

Šalpos (Informacijos centro) 
plačias veiklos formas. Stažuo
tojas turi laisvai valdyti lietuvių 
ir anglų kalbas, būti bent 18 
metų amžiaus ir mokėti vairuoti. 
Prašymą bei reziume siųsti iki 

X Jaunime, jums skiriamas 
Lietuvių fondas. Balandžio 28 
d. 7 vai. vak. bus gera proga su
sipažinti su Lietuvių fondu. At
vykite į jo narių knygos "Lie
tuvių Fondas"' sutiktuves Jauni 

Mūsų giminės Lietuvoje ne
gali giedoti Lietuvos himno. Sa
vo lietuviškumą jie turi laikyti 
giliai širdyje, bet mums to nie
kas nedraudžia. Vieną dieną, a r | g ^ pavyzdys 
netrukus, ar toli ateityje, nega-
lime žinoti, Lietuva vėl bus lais-

! va. Būtų gėda. jeigu lietuviai iš-

ve kraštus ne tik žemės ūkio 
srityje, bet ir pramonėje, preky
boje, švietime, moksle, mene ir! 
pan. Juk lietuviai yra darbš
tūs, gabūs ir išradingi žmonės. 

mo centro kavinėn. Įėjimas j eivijoje jau būtų išnykę. Todėl 

Paieškoma* vyriškis. Atsa- J gegužės 25 dienos Lithoanian 
komingas asmuo reikalingas ad 
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 

Oatholic ReligJous Aid, 351 High 
land Brvd., Brooklyn, New York, 
11207. Dėl daugiau informaci-

laisvas, aukos nebus renkamos. 
(pr.). 

X Patikslinimas. A. a. Ričar
do Estkos mirties, Sunny Hills 
Liet. B-nės, duotoje užuojauto
je tapo per klaidą praieisti D. 
ir A. Dulaičiai. Už šią klaidą 
mielus Dulaičius, kieno ta klaida 
bebuvo, atsiprašome. K. Ž. 

(sk.). 
X Balandžio 28 dieną, 1984 

m_ sueina vieneri metai nuo mū-

| mes turime stengtis išlaikyti 
savo lietuviškumą, kalbėdami ir 
rašydami lietuvių kalba. Mes 
turime savo lietuviškumą ypač 
parodyti Vasario 16 d. 

Ričardas Chiapetta, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

VHI kL mokinys. 

Aš MYLIU LIETUVA 
IŠ T O L O . . . 

Lietuva yra mano tėvelių gim-

Apie tai kitame numeryje. 
Antanas Izokaitis, 

"Židinio" neakivaizdinės lit. 
m-los 12 sk. mokinys. 

Red. 'Tėvynės Žvaigždutės" 

per valandą. Reikia išspręsti, 
kiek laiko praeis nuo abiejų 
garvežių susitikimo iki to mo
mento, kai susitiks tų traukinių 
galuose esantieji konduktoriai. 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 147 
(Žiūrėkite brėžinį). Sujunki

te taškus, sužinosite, kas nupieš
ta. Perskaitykite keistą saki
nį, kuris reiškia lietuvišką pa
tarlę. Už tai gausite 5 taškus. 

vardu, tėvelio mirties proga, J O kas paaiškins patarlės reikš-

j sų mylimo vyro ir tėvo a. a. Al- tasis kraštas. Jis yra prie Bal-

rašomą mašinėlę. Mutual Fede- WJcreiptis i ištaigą telef. 212— 
rai Savings. TeL 847-7747. 

(sk.). 

A K A S 
l><itį;i:im« ir t;ii>»«>ni«- \ ISIĮ rūviu 

H M . I ' 

\ K \ \ I > \ ^ h I M . A 

647-2434. (pr.). 
x Liet. Abiturientų nusipaži-

1 nimo bei pristatymo pobūvis -
vakaras vyks š. m. birželio 3 d. 
4 vai. vak. puošnioj Sabre Room 
salėj. Registracijai bei informa
cijai kreiptis šiais telefonais: 
I. Polikaitienė — 434-2243, J. 
Liutikienė — 460-3824 arba 
K. Leonaitienė — 778-0333. 
Registruotis ligi gegužės 15 d. 

(pr.). 

girdo Leono, mirties. Tai skau
džiai dienai atžymėti, siunčiu 
a. a. Algirdo atnunimui aukas 
mūsų spaudai ir Tautos fondui 
paremti, žinodama, kad tai būtų 
Jo norų išpildymas. Visus mie
lus draugus, gimines ir pažįsta
mus prašau prisiminti a. a. Al
girdą savo mintyse ir savo mal
doje. 

Skausmo prislėgti 
Galina Leonienė ir sūnus 
Algirdas su šeima. 

New Hampshire. (Dr.). 

tijos jūros. Tėveliai man yra 
daug pasakoję apie Lietuvą. Jos 
sostinė Vilnius. Kiti miestai: 
Kaunas. Klaipėda, Palanga ir 
dar daug daug kitų. Žmonės 
ten ypatingom progom dėvi tau
tinius drabužius. Jie yra labai 
spalvingi ir gražūs. Aš gimiau 
Kanadoje. Esu Kanados lietu
vaitė. Aš turiu taip pat tauti
nius drabužius. 

Lina, 

reiškiu užuojautą, Tau Antanai, 
ir visai šeimai. Malda ir sielos 
ramybė telydi Jus! 

VELYKOS 
Velykos yra viena iš didžiau

sių ir gražiausių švenčių, nes 
Kristus prisikėlė iš mirusiųjų. 

Be margučių Velykos nebūtų 
Velykos. Aš su savo sesute da
žome inargučius porą dienų 
prieš Velykas. Piešiame ant jų 
su vašku, kad gražiau atro
dytų. 

Velykų rytą visa šeima eina
me į bažnyčią. Kartais nueina
me į Prisikėlimo mišias, kuriose 
mūsų mokyklos vaikai dalyvau
ja procesijoje. 

Grįžę namo, mes atsisėdame 
prie stalo, kur yra mamos pa
ruošti valgiai. Prieš valgant.. 

mę, gaus dar 5 taškus 

mą žmogų, ėmė artintis prie ber-
Laimei. šuo bu

vo pririštas prie vieno medžio 
ant ilgos grandinės. Berniukas 
ilgai skambino prie durų. nie
kas neatsiliepė. Nieko nebuvo 
namuose. Berniukas grįžta. pr_ie 
dviračio, bet negali prieiti, nes 
šuo prie pat jo dviračio. Kad 
ir pririštas ant ilgos grandinės, 
pasiekia gyvatvorę. Berniukas 
valandėlę pagalvojo, atliko tam 
tikrą veiksmą, šuns nekliudo
mas pasiėmė dviratį ir nuvažia
vo. Kaip jis padarė? šuniui 
nieko blogo neatsitiko. (10 
taškų). 

GALVOSŪKIO NR. 126 
ATSAKYMAS 

Galvosūkių mėgėjas dabar tu
ri 18 metų. 

GALVOSŪKIO NR. 129 
ATSAKYMAS 

Yra 22 būdai išspręsti šį už
davinį. Vienas iš jų čia patie
kiamas: (žiūrėkite lentelę). 

y 

m 
GALVOSŪKIO NR. 

ATSAKYMAS 
130 

Kupranugaris negėręs van 
dens gali ilgesnį laiką laikytis 
dykumoje. 

GALVOSŪKIS NR. 148 
(Žiūrėkite piešinį). Nupiešto 

I Ottawos lit. m-los 13 m. mokinė, mes visi sukalbame maldą. Pa- j laivo šone yra langeliai su rai- į nyčios (penktadieniai). 

Iš lango langan aukso sieno-
jis (rąstas). (Saulės spindu
liai). 

Susiraukęs kaip devynios pėt-
(Mari-

Kanada. ("TruDinėliai"). Įaimeldę mes visi pasiimam po'dėmis. Raidžių tarpe yra pasi-1 jampolė) 


