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*" P e r s k a i t ę s d u o k kitaml 
J e i ga l i , padaug ink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

P. Anilioniui labai nepa
tiko, kad yra parapijų, pvz. 
Lazdijų dekanate — Veisiejai, 
Kapčiamiestis kurios neduo
da valdžios įstaigoms statis
tinių duomenų apie religinius 
patarnavimus, o kitos parapi
jos duoda sumažintus duome
nis. „Mes skaitysime, kad reli
ginių p a t a r n a v i m ų šiose 
bažnyčiose nebuvo. Žinokite, 
tai gali skaudžiai atsiliepti 
ateityje, kai valstybė nustatys 
būsimiems maldynams tira
žus", — vėl gąsdino įgaliotinis. 

Palietus katekizmų klausi
mą, P. Anilionis tvirtino, kad 
valdžia leido ka tek izmų 
atsispausdinti pakankamai , 
bet ir ir maldynuose kai kas iš 
katekizmų išspausdinta. ,,Ir 
apskritai, kam meluoti, vienas 
kunigas man sakė: „Katekiz
mais mes apsirūpinam!" Tai 
kam dar šaukti, kad jų trūks
ta?" — nenurimo įgaliotinis. 
(Tikintieji aprūpinami nele
galiai išleistais katekizmais, 
maldaknygėmis, rizikuojant 
kratomis, areštais, ... dvi bylos 
už religinius paveiksliukus, 
kratos, tardymai, grasinimai: 
ar tai tokia P. Anilionio giria
ma ir propaguojama ..pilna" 
sovietinė spaudos laisvė?! -red. 
past.) 

Paskaitos metu prelegentas 
prisiminė du klierikus, kurie jo 
įsakymu buvo išmesti iš Kuni
gų Seminarijos dėl nelegaliai 
padaugintos religinės literatū

ros. Esą vis vien įgaliotiniui 
yra žinoma, kad Seminarijoje 
plinta mašinėle dauginta 
literatūra. Pagausim — jokio 
p a s i g a i l ė j i m o n e b u s ! 
Skundžiamasi, kad kunigų 
trūksta, — tęsė P. Anilionis, o 
kam išleidžiate į kitas 
respublikas? Kauno Kunigų 
seminarija ruošia kunigus tik 
Lietuvai, o Rygos — visai 
Tarybų Sąjungai. Štai, pvz., 
kun. Jonas Zubrus... ko jis 
laksto po Novosibirską ir t.t. 
Jei ten yra tikinčiųjų, tegul 
siunčia savo kandidatus į 
Rygos Kunigų seminariją ir 
turės savų kunigų. O kun. J . 
Zubrui bažnytkaimių užteks ir 
Lietuvoje. 

įga l io t in i s p r i t a rė , kad 
Telšių vyskupijoje didelis 
kunigų trūkumas. Neretai 
vienas kunigas aptarnauja net 
3-4 parapijas, tik, jo įsitikini
mu, dėl tokios padėties kalti 
kunigai ekstremistai, mat jie 
speicialiai kursto vyskupus, 
kad naujai įšvęstus kuni
gus vyskupi joms dalintų 
netolygiai ir t ada galėtų 
kaltinti tarybų valdžią dėl 
kunigų trūkumo. Sprendžiant, 
šį klausimą, P. Anilionis pata
rė sutvarkyti ekstremistus, 
kad šie nemokytų vyskupų, ir 
padėtis pasikeis. (Nesupran
tama, kodėl P. Anilionis nesi
ryžo nurodyt i nė vienos 
vyskupijos, kurioje būtų per 
daug kunigų ar nebūtų parapi
jų be kunigų? -red. past.) 

(Bus daugiau) 

Tautų laisvėjimas? 
W a s h i n g t o n a s . — Zbig-

niew Brzezinski, buvęs Saugu
mo Tarybos narys, yra įsitiki
nęs, kad Sovietų Sąjungos 
tautos vis sparčiau laisvės. 
Ukrainiečių žurnalas „Smo-
loskyp" savo 1986 m. žiemos 
numeryje išspausdino jo nese
niai Washingtone Amerikos 
ukrainiečių in te l igen t i j a i 
pasakytą kalbą, kurioje jis 
tvirtino, jog JAV politika 
nepakankamai atsižvelgia į 
tai, kad Tarybų Sąjunga yra 
„daugiatautė imperija". Mask
va nori decentralizuoti ūkį ir 
pažadinti gyventojų kūry
bines jėgas, bet jai sunku 
žengti ta linkme, kaip tai daro 
Kinija, nes ji žino, kad tuo gali 
būti paskat inta jai pavojinga 
politinė kaita. 

T a u t i n ė s ą m o n ė 
g y v a 

Brzezinski kalbėjo, jog 
šiandien darosi aišku, kad 
grupelei žmonių neįmanoma 
k o n t r o l i u o t i m o k s l o ir 
technologijos raidą; būtina ne 
tiktai ūkinė, bet ir politinė 
decentralizacija. Tai supranta 
ukrainiečiai ir kitos Sovietų 
Sąjungos tautos. Tebėra gyvas 
pabaltiečių tautinis sąmonin
gumas: lietuviai, kaip ir ukrai
niečiai, miškuose kovojo už 
savo nepriklausomybę iki 
šeštojo dešimtmečio. Palaips
niui tvirtėja daugiau tautinių 
ir politinių teisių siekiančios 
pajėgos. 

P a r t i j o s n e b e s e k a 
sovie tų 

Brzezinski pabrėžė, kad tau
tinis klausimas Tarybų Sąjun
goje labai svarbus pačiai 
Amerikai. 'Sovietų Sąjunga 
jau pralaimėjo politines varžy
b a s . K o m u n i z m a s t a p o 
diskredituotas Rytų Europoje 
ir visame pasaulyje: jo autori
tetas eižėja ir Sovietų Sąjun
goje. Nei viena revoliucinė 

partija bet kurioje pasaulio 
dalyje nedrįsta pareikšti, jog ji 
laikosi Sovietų Sąjungos kelio. 
Brzezinskis ragino amerikie
čius skatinti SSRS tautų poli
tinį sąmoningumą, ne kovų ar 
revoliucinio smurto kursty
mui, bet siekiant didesnio 
kultūrinio bei politinio sava
rankumo. Tuo būdu Sovietų 
Sąjunga gal pradės vystytis 
kita linkme, pasikeis, ir su ja 
bus įmanoma palaikyti pasto
vesnius santykius, kalbėjo 
Brzezinskis. 

Demonstravo 
ukrainiečiai 

C h i c a g o . Ukrainiačių 
organizacijos čia penkias 
dienas iš eilės piketavo vieti
nę televizijos stotį CBS, kuri 
yra WBBM-TV. Demonstraci
jos buvo prieš rodomą „Escape 
from Sobibor" filmą, kas isto
riškai visai neatitinka tikreny
bei. Be jokio pagrindo ukrai
niečiai yra sulyginti su 
naciais. 

Programoje buvo naudo
jamas žodis „ukrainietis" arba 
„ukrainiečiai" sargybiniai" 13 
kartų kalbant ir 90 kartų 
r edaguo tame rašte, kuris 
išdalintas mokyklų vaikams, 
kaip skaitymo literatūra. Gi 
žodis ,.vokietis" tepaminimas 
vos tris kartus. Daugiau kaip 
130 žmonių piketavo televizi
jos stotį, daugiausia jauni 
u k r a i n i e č i a i . Š i o s e 
demonstracijose dalyvavo ir 
ukrainiečių bažnyčių parapi
jos, jų dvasiškia i turėjo 
pasikalbėjimus su stoties 
vadovybe. CBS administra
cija pareiškė, kad daugelio 
tautybių vyrai buvo sargybi
niais Sobibor stovykloje. 

Panašios demonstracijos 
buvo Filadelfijoje ir kituose 
didesniuose miestuose prieš 
CBS stotis, kur gyvena ukrai
niečių. 

Prezidentas Ronald Reagan ir ministeris pirmininkas Yasuhiro Nakasone turėjo daug 
priešingų nuomonių, kaip tvarkyti prekybą ir ką daryti su Japonijos prekių pertekliumi šiame 
krašte, kas Amerikai neša deficitą. Baltųjų rūmų bankete, kuris buvo -Japonijos premjero gar
bei, matyti Yasuhiro Nakasone. prezidentas Reaganas, jo žmona Naney ir Nakasone žmona 
Tsutako. 

Nervuotumas finansuose — 
geras dalykas 

W a s h i n g t o n a s . — Prieš prekyboje, dar nereiškia, kad 
J a p o n i j o s m i n i s t e r i u i geri laikai praėjo. Daugelis 
pirmininkui atvykstant į sosti- investavimo žinovų mano. kad 
nę, Atstovų rūmai priėmė ateityje bus gėriai:, kaip sako 
nau j ą 1987 prekybos ir Tarptautinio kapitalo įstaigos 
Tarptaut inės politikos aktą, direktorius Wallace Wormley. 
pagal kurį turėtų sumažinti ..Nervuotumas, kurį mes mato-
Amerikos 170 bilijonų dol. me Amerikos, Britanijos ir 
prekybos nuostolį. Aktas, Japonijos finansuose, yra 
kurio autorius yra kongres- sveikas dalykas 
menas Richard Gephardt iš 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Londone iš varžytinių 
buvo parduotas Stradiva-
rijaus smuikas už 726,000 dol., 
kurį nupirko italų koncertinis 
smuikininkas Luigi Alberto 
Bianchi. Tai 271 m. senumo 
smuikas, turįs tobulą garsą. 
Jis buvo parduotas per 80 
sekundžių. Jį padarė garsusis 
smuikų gamintojas Antonio 
Stradivari iš Cremonos. 

Uždangai pakilus 
Politinėje teatro scenoje 

NVashingtonas. — Vakar Atstovų rūmų pradėjo sesiją 
prasidėjo pagrindinė politinė penkių minučių kalbomis Po 
drama, kuriai buvo ruošia- jų atidarymo sekė komitetų 
masi kelis mėnesius. Didžioji pranešimai. 2 vai. popiet 
spauda tai pavadino šiek tiek pradėjo liudijimą pirmasis 
ironiškai, duodama antraštes liudininkas, aviacijos gen. Ri-
per visą puslapį, kad uždanga ehard Secord. kuris vaidino 
pakilo ir cent*-: įe scena yra svarbią rolę Iranui ginklų 
Kapotolius. Duodamas pa- pardavime ir Nikaragvos 
grindinių veikėjų sąstatas, kovotojų rėmime. A n t r a s 
kur į s u d a r o a u k š t i e j i liudininkas bus buvęs Saugu 
administracijos pareigūnai, mo tarybos viršininkas 

Robert McFarlane. 
Pagal susitarimą su specia

liu prokuroru Lavvrence 
Walsh. adm. Poindexter ir 
pulk. North nekalbės viešai iki 
birželio vidurio. Kongreso 
nariai apklausinėjimus nori 
baigti iki rugpjūčio pradžios, 

jimus apie prez. Reagano dar prieš išsiskirstant mėne-
administracijos vestus Irano siui atostogų, 
ir Nikaragvos kovotojų remi- Tardymai apims laikotarpį 
mo reikalus, kurie bus trans- nuo 1984 m. iki dabar, kai 
liuojami per radiją ir televizi- Kongresas norėjo nutraukti 
jos stotis. paramą con t ras . Amerika 

Kongresinės investigacijos pradėjo parduot i g inklus 
praeityje parūpino amerikie- Iranui 1985 m. Nėra raštiško 
čiams daug istorinių faktų, leidimo parduoti ginklams iš 
Mobilier afera 1870 m.. Teapot prezidento. 
Dome skandalas 1920 m.. Al-

Kongreso senatoriai ir Atsto
vų rūmų nariai. Taip rašė 
,.New York Times" ir „Chris-
tian Science Monitor" dienraš
čiai. 

Sekančiuose mėnesiuose 
keturias dienas savaitėje 
Kongresas praves apklausinė-

ger Hiss byla ir McCarthy 
tardymai 1940 ir 1950 m. ir 
Watergate byla 1973-74 
metais. 

Kuo baigsis šie tardymai 
Niekas negali dabar pasaky

ti, kaip pasibaigs ir ką atneš 
apklausinėjimai. Du didžiausi 
ir svarbiausi asmenys — pulk. 
Oliver North ir adm. John 
Poiundexter nieko dar nėra 

Missouri valstijos, leidžia 
vyriausybei įvesti suvaržy
mus prieš tuos kraštus su 
kuriais prekiaujant Amerika 
turi didelį nuostolį. 

Japonijos premjeras Yasu-

„Nėra mokyklos 
prezidentams" 

Chicago . — Miesto meras 
Harold Washington praėjusį 

hiro Nakasone, norėdamas pirmadienį pradėjo savo antrą 
sumažinti prekybinę įtampą ir terminą kaip Chicagos meras, 
padėti dolerio vertei, pranešė kai jis priėmė prisaiką Grant 
prezidentui, kad jis įsakė Parko vasaros koncertų sceno-
Japonijos bankui sumažinti 
mokesčių procentą. 

B a n d o m a išvengti 
infl iacijos 

pasakę viešai. Jų liudymas 
— VVashingtone Senato bus išgirstas sekančių savai 

Teisingumo komitetas nutarė. įįn metu 
kad specialus teisininkas Sen. Danie l Inouve , 
patikrintų generalinio proku- demokratas ir Senato komi-
roro Edwin Meese finansines teto pirmininkas šioje byloje, 
transakcijas, kai jis Wedtech s a k o . kad iki šiol tik pusė žinių 
korporacijai parūpino 32 mil. g a u t a įr svarbiausios bus 
valdžios kontraktą iš armijos atskleistos vakar pradėtose 
administracijos. sesijose. Kongreso nariai 

— VVashingtone demokra- pasakoja, kad Baltieji rūmai 
tų kontroliuojamas Senatas bendradarbiavo suteikdami 
priėmė 1988 m. biudžetą, kompiuterių duomenis, net ir 

Chicagos miesto taryboje, ir kuriame pakeliami mokesčiai prezidento kai kurias dieno-
sako padarysiąs „tikrą refor- ir sumažinamos Reagano kari- raščio vietas. Investigatoriai 
mą" miesto valdžioje. Pasikal- nės programos. turi tūkstančius puslapių 

je. 
Jis dabar turi persvarą 

Tą pačią dieną Federalinio bėjime su spauda jis pasisakė _ ^ a i n z o m į este kalbėda-
Rezervo banko direktorius norįs turėti didesnę rolę kraš mas Vokietijos kancleris 
Paul Volcker pasakė Kongre- to politinėje scenoje. Mano- H e l m u t K o h l p a S akė . kad ' "^s t igac i jos 

bankų pranešimų ir daugel 
kitų dokumentų. Senato 

advokatas 
kad pakėlė mokesčių m a, kad jis nori pasekti būvu- SoCietų Sąjunga turiTumažin" Artnuj IJman pasakė, kad jis 

• • - - •- -r* -i J i-»_i-.. ^ " " ^ , < u u " R a ,. niekada nėra matęs tiek daug 
ti savo konvencionahnes paje- s v a r b į ų d o k u m e n t u k a i p % 
gas iki minimumo dar prieš k a r t 
tai, kol Vokietija sutiks su 
nusiginklavimo susitarimo Pirmasis l iudininkas 
p ro jek te Vak. Vokietijos M ^ a b k o m i t e t u 
vyriausybė, pneš pritardama p i r m i n i n k a i _ S e n a t 0 i r 

sui, 
procentą, jog sustiprintų dole- sio mero Richard Daley 
rio vertę ir apvaldytų finasinę pavyzdžiu, parenkant dele-
prekybą. Finansinės tran- gatus į prezidentinę konven-
sakcijos pakilo. Akcijos pakilo ciją ir ten turėti svaresnį 
ir dolerio vertė prieš yeną tuoj balsą. Jis sako apie save, kad 
padidėjo. Japonai nori, kad ye- yra „vienas galingiausių poli-
nos vertė nebekiltų ir eksporto tiku krašte, taškas". „Žodis 

juodas nedaug reiškia. Tu esi 
galingas, arba ne". 

k a i n a liktų t a pati. Ir 
Washingtonas nori išvengti 
inf l iac i jos ir aukštesnių 
procentų, kas ir turi ryšį su 
mažėjančia dolerio verte. 
Administracija įtikino japo
nus sumažinti procentus, kad 
būtų pakelta japonų vietine 
ekonomija, tuo pačiu atidarant 
d idesnę rinką Amerikos 
prekėms. 

Nakasones pranešimas yra 
konkretus žingsnis sumažinti 
Japonijos perteklių, kuris 
buvo 58 bilijonai dolerių vien 
tik su Amerika. 

Didesni procentai 
Senatas šį prekybos deficito 

reikalą svarstys tik birželio 
mėnesį ir turės suderinti su 
minėtu Atstovų rūmų aktu. 
kurį gali žymiai pakeisti. Palū
kanų kėlimas dažnai pristab
do ekonomiją, tačiau dolerio 
vertė sustiprėja. Aukštesni tų į prezidentus, bet atsisakė 
procentai palies amerikiečius pasakyti, ar jis palaiko Jesse 
paskolų gavėjus. Tik trijų Jackson demokratų nomina-
savaičių metu buvo pakelti cijai į prezidentus. J i s norįs 
procentai du kartus. antrojo termino metu kalbėti 

Pasau l io finansininkai visame krašte, kad federalinė 
mano, kad neramūs laikai valdžia daugiau padėtų didie-
pinigų transakcijose bei jų šiems miestams. 

t am s u s i t a r i m u i , no rės 
susipažinti su paruoštu sutar
ties tekstu. 

— Washingtone Tautinė 
Aeronautikos ir Erdvių admi
nistracija pranešė, kad nega
lės iki nustatytos datos 1988 
m. vasario 18 pasiruošti kelio
nei į erdves. Nuo to meto. kai 
susprogo Challenger erdvės 
laivas. Amerika neturėjo jokio 
skrydžio. Sovietų erdvėlaivis 
šiuo metu vykdo jiems paves
tus uždavinius erdvėje be kliū
čių. 

Chicagos miesto meras Harold 
VVashington. 

J i s pažadėjo dirbti su tuo. 
kas bus nominuotas demokra-

0k. Lietuvoje mirė 
kun. P. Markevičius 

Balandžio 25 d. mirė Bilia-
kiemio parapijos. Panevėžio 
vyskupijoje, klebonas a.a. kun. 
Petras Markevičius. Velionis 
buvo gimęs 1912 m. gegužės 30 
d. Kunigu įšventintas Panevė
žio vyskupijai 1938 m. birželio 
11 d. Jis dirbo įvairiose 
Panevėžio vyskupijos parapi
jose. 1940 m. suorganizavo ir 
pastatė bažnyčią Bihakie-
myje, kur iki mirties buvo kle
bonu. Palaidotas Utenoje. 

Tai jau šeštas šiemet ok. 
rių metų patyrimas padarys jį Lietuvoje, trečias Panevėžio 
daug geresniu meru antra- vyskupijoje, miręs kunigas, 
jame termine. „John F. Kenne- Panevėžio vyskupijoje jau yra 
dy sakydavo, kad nėra mokyk- 30 parapijų, kurios neturi savo 
los prezidentams", sakė kunigo ir yra aptarnaujamos 
VVashingtonas. „Taip pat nėra iš kitur atvykstančių kunigų, 
mokyklos ir merams. Kol Kunigų seminarija yra bolše-
nebuvau išrinktas, aš galvo- vikų valdžios suvaržyta ir 
jau. kad suprantu miesto neišleidžia tiek kunigų, kiek jų 
valdymą. Ir aš žinojau per metus miršta. 
akademiškai. Bet yra dalykų. — 
kurių negali žinoti tol, kol jų _ Denveryje buvo sude-
nedara i" . 65 m. meras gintas ir sunaikintas Holo-
pakartojo savo intencijas būti kausto paminklas praėjusį 
meru dar 20 metų. pirmadienį. 

Kons t i tuc in i s 
a u t o r i t e t a s 

Nuo dabar 11 senatorių ir 15 
k o n g r e s m e n ų d a l y v a u s 
apklausinėjimuose. Be jų, dar 
bus du teisininkai — Senato ir 
Atstovų rūmų, kurie galės 
klausti liudininkus. Kiekvie
nam yra nustatyta vieta, kur 
jis turi sėdėti. Keli šimtai 
reporterių galės sekti eigą iš 
specialiai įruoštų vietų. Kai 
kurie apklausinėjimai bus toje 
pačioje patalpoje, kur Atstovų 
rūmų Teisingumo komitetas 
1974 m. nubalsavo apkaltinti 
tuometinį prezidentą Richard 
Nixoną. Iš viso yra suplanuo
ta turėti 50 liudininkų. įstaty
mų leidėjai mano. kad jie netu
ri konstitucinio autoriteto 
apklausinėti prezidentą ir 
viceprezidentą. 

Ką žino 
p rez iden tas 

Apklausinėjimų tikslas tas 
pats. koks buvo prieš 14 metų. 
kai Hovvard Baker Senato 
apklausinėjime klausė: ar 
prezidentas žinojo ir kada jis 
sužinojo. Antriniai klausimai 
yra: iš kur buvo gauti pinigai, 
kas su jais atsitiko, ar buvo 
dalis jų panaudoti politinėms 
kompanijoms ir ar kas nors 
pasinaudojo pinigais. įsidėda
mas sau į kišenę. Taip pat 
norima nustatyti, kas yra 
blogo su dabartine sistema, 
kaip gali žemesnio rango 
pareigūnai dalyvauti užsienio 
politikos reikaluose be Valsty
bės sekretoriaus ir Gynybos 
sekretoriaus aprobavimo, 
kodėl nebuvo painformuotas 
Kongresas ir kokia yra 
Kongreso pozicija nustatant 
užsienio politiką. 

Nuo dabar, kaip rašo Chris-
tian Science Monitor. Ameri
ka išgyvens patį svarbiausią 
politinį teatrą, kokio nebuvo 
nuo VVutergate dramos 1970 
metais. 

laimėjęs antrus rinkimus. 
Washington pasakė, kad ketu-

K A L E N D O R I U S 
Gegužės 6 d.: Evodijus. Judi

ta, Bal tuol is . Benedikta . 
Rokantas. 

Gegužės 7 d.: Stanislovas. 
Domicėlė, Džiugas. Danutė. 
Domicijonas. 

Saulė teka 
7:53. 

ORAS 
5:42. leidžiasi 

Temperatūra diena 
naktį 48 1. 



DRAUGAS, trečiadienio 1987 m gegužės mėn 6 d. 
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PRISIMENU 
SKAUTININKĄ CIJŪNĖLĮ 

v s K a z y s C i j ū n ė l i s 

Šių metų kovo 31 d. tyliai 
amžinybėn iškeliavo vyr. 
skaut ininkas Kazimieras Cijū-
nėlis. paskut inius kelerius 
d e š i m t m e č i u s g y v e n ę s 
p i e t v a k a r i n i a m e C h i c a g o s 
priemiestyje I>emonte. Gal 
savaitę po to paskambino m a n 
skautiškų dienų bendrakelei
vis ir pasakė: „Ar girdėjai, 
nelauktai mirė brolis Ciiūnė-
far 

D a u g da lykų g y v e n i m e 
įvyksta nelauktai , o labiau
siai nelaukta yra mir t is . 
Tačiau mirt is jau nebestebi
na: esame apsipratę, nes ji — 
dalis mūsų lemties. Didžiulę 
Chicagos ' skautišką šeimą 
nelauktai nustebino ir nuliū
dino nebylios, nė žodeliu 
n e p a š n a b ž d ė t o s v e l i o n i o 
laidotuvės: neturėjome progos 
..namo išėjusiam" a.a. Kaziui 
ištarti paskutinį sudiev ir 
bendra malda sugiedoti ..Atei
na nak t i s" . 

Ve rč i au s e n u s u ž r a š u s , 
registracijos knygas, skautiš
ką istoriją, — žinios apie brolį 
Kazį Cijūnėlų šykščios: gimęs 
1921 m gegužės penktą, 
skautavo Panevėžyje. y ra 
vadovavęs gimnazijos skautų 
Kęstučio draugovei, ten pa t 
a p d o v a n o t a s o rd inu Už 
Nuopelnus. Ta i pavasa r io 
srauto metai, kuriais moky
tasi, žaista, dainuota, krės ta 
pokštai; ar ne per visa tai 
jsidiegė mumyse pareiga Kūrė
jui, lavėjo mūsų pilietiškumas, 
susitelkė skautiška pat i r t is ! 

Su Kaziu susitikome Chica
gos skautų „Lituanieos" tunte 
bene 1961-jų vėlų rudenį; abu 
j a u a p s i š a r m o j u s i a i s 
paausiais , bet pilni ryžto 
perteikti Didįjį Žaidimą jauna
jai kar ta i , atiduoti ben t dalį 
to, ką mes patys jaunystėje 
buvome gavę. Nuo 1950 metų 
įsijungęs į „Lituanieos" gretas 
ir dabar tebesekąs iš šono 
tunto brolius jų 18-rių metų I 
veiklos žygyje, tikrai neapsi- Į 
riksiu pasakęs, jog v.s. K. Cijū-
nėl is — i š k i l i a u s i a s šio 
skautiško dalinio tunt in inkas . 
Pakviestas toms pareigoms 
kito panevėžiečio, tuometinio 
Brolijos VS Eugenijau* Vilko. 
į tuntą Kazys įdėjo visą savo 
širdį ir sielą. Ketverių metų 
laikotarpiu tunto gretos pašo
ko beveik penkeriopai, atkurti 
jūrų ir oro skautų vienetai 
perorganizuota stovyklavietės 
vadovybė, jon į jungiant ir 
skautų tėvų komitetą: gausiai 
tėvai buvo Įtraukti ir į ki tas 
t a r n y b a s — mugių ruošon. 
stovyklavietės remonto dar-
bymetėn ir 1.1 Perėmęs finan
siškai liesą kasą. naujasis 
tun t in inkas sugebėjo pastaty
ti „Li tuanicą" ant tvirtų kojų, 

o s a v o t r i ū s ą v a i n i k a v o 
modernios virtuvės — valgyk
los pas ta tymu Rako stovykla
vietėje 

Žinia, kaip j i s vis sakydavo, 
tai tėvų ir vadovų talkos 
n u p e l n ą s , b e t a p l e n k i a n t 
brolio Kazio kuklumą pasaky
tina, jog be jo iniciatyvos ir 
n u o l a t i n i o r a g i n i m o mes 
niekad nebūtume to pasiekę. \ 
šį žaidimą — jaunųjų lavini
mą bei ugdymą įsibėgėta taip 
smagiai, kad tuntas išplėtė 
savo sparnus už Chicagos 
didmiesčio ribų per Cicero ligi 
VVaukegano, ligi tol imojo 
Rockfordo. Tai tunto žydėjimo 
metai. 

O k a i p a š p r i s i m e n u 
skautininką Cijūnėlį, anų 
dienų judrios veiklos judin
toją? J i s — kaip vijurkas: 
visur jo pi lna, visur jį sutiksi. 
Žiūrėk, jis j au „basimaišąs"' 
vieneto sueigoje, ar betvarkąs 
skautų būs to lentynas, a r 
kokioje krautuvėje jau besi
derąs prekę tunto inventoriui 
papildyti... Kitą kar tą sutinki 
jį l i e t u v i š k a m e r e n g i n y j e 
užkabinusį mūsų vaizbūną ir 
„bekaul inant į" „Lituanicai" 
paramos. Arba anta i , užgulęs 
telefoną, kviečia jis savo bi6u-
lius į skautišką talką. Turėjo 
K a z y s gys l e l ę p r i t r a u k t i , 
įjungti da rban , ir nepajus-
davai jau bejudąs j a m pagal
bon. Gal dėl tų jo gabumų ir a š 
ketverius metus „s tažavau" 
tunto vadijoje. 

Šias prisiminimo eilutes 
noriu užbaigti keliais paties 
brolio K. Cijūnėlio žodžiais, 
tar ta is tun to penkiolikmečio 
p r o g a s k a u t i š k o d a r b o 
ta lkininkams: „Bendrai suki
bę, šią malonią na š t ą pakel 
sime daug lengviau. Juk mes 
turime bendrą tikslą: išugdyti 
mūsų a tža lyną tauriais lietu
viais ir naudinga is piliečiais". 

J e i š ią m a l o n i ą n a š t ą 
s t e n g s i m ė s v y k d y t i , b u s 
prasmingiaus ias atsisveikini
m a s su iškeliavusiu broliu. O 
tau. skaut ininke Cijūnėlį, 
tebūna lengva svečioji Ameri
kos žemė! 

(Brolio Kazio Ci jūnėl io 
palaikai (urna) palaidoti Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chieagoįe: lotas *167E, blokas 
18A. K a r n a v i č i ų še imos 
paminklo vietoje.) 

hmlis Zū 

„Nerijos" tunto sueigoje įsakymus skaito komendante g v.v. Aleksandra Gražytė. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

PAS „NERIJOS" TUNTO SESES 
Būrelis žvalių jūros skaučių 

gegužės 3 d. rytą maloniai 
sveikino visus a tvykstančius į 
„Nerijos" tunto sueigą Jauni
mo centro mažojoje salėje. 
Mamytes ir močiutes Motinos 
dienos proga sesės puošė 
baltais gėlių žiedeliais, tėve
lius ir šeimų narius sveikino 
maloniomis šypsenomis. Nors 
lauke oras buvo žvarbns — 
Jaun imo centro maž. c.lėie 
jaunųjų sesių sukurta atmos
fera buvo šilta ir šeimyniškai 
jauki. 

Iš to l imųjų pr iemiesč ių 
atvykstant iems vėluojantis, 
sueiga buvo pradėta irgi su 
nedideliu pavėlavimu. 

Sesėms išsirikiavus, sueiga 
pradėta vienetų rapor ta is suei
gos komendantei . tuntininkei. 
LS Seserijos jūrų skaučių 
skyriaus atstovei. Skardžiu 
„Vis budžiu!" a t sakoma į 
tuntininkės pasveikinimą. 

Įnešus vėliavą buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas , o ginta
re v.s . Ta ivda Rudai tytė 
perskaitė specialią veiklos 
metų užbaigimo maldą. Suei
gos komendante perskaito 
įsakymus. Už pavyzdingą 
skautavimą a r gerai atlie
kamas pareigas į vyresnišku
mo laipsnius keliamos: 

I vyr- valt ininkės laipsnį 
keliamos gintarės — valt. 
Taiyda Rudaitytė ir vyr. si. 
Dana Mikužienė. 

I val t ininkės laipsnį kelia
mos: g. vair. Aldona Bobelytė. 
g. kand. vair. Milda Rudaity
tė. i. skautė vair. Ingr ida Cicė-
naitė. 

I vair ininkės laipsnį kelia
mos: Gabriela Arminaitė, Inga 
Balzaraitė. Renata Garbonku 
tė, K a s a n d r a K a r a i t y t ė , 
L a u r a L a p š y t ė , L i n d a 
M i k u č i a u s k a i t ė , L a i m a 
Pauliūtė. Rasa Rauckinaitė . 
Gailė Sabaliauskaitė. Rena ta 
Šmulkštytė, Nida Tijūnėiytė. 
Kristina Urbonaitė ir Aidė 
Užgirytė. Į vair ininkės laips
nį pakeltųjų tarpe y r a visos 
penkios „ Juodkran tė s " laivo 
„Žvaigždžių" valties jūrų 
jaunės , knrios šiemet sėkmin

gai dirbo pagal skilčių siste
mos dėsnius , parodė nemaža i 
in ic ia tyvos ir nuoširdžiai 
p a s i t a r n a v o Kaziuko mugės 
m u g i n u k ų ruošime. 

Perskaičius tun to į sakymą 
N r. 175-tą, prie vėliavos, jos 
vadovių valt ininkės Ingos 
Balzara i tės ir va i r in inkės Lin-
dos MikuČiauskaitės, atve
d a m a „Ventės" laivo „Žuvėd
rų" val t ies kandidatė Vaiva 
Rašytynytė . Gyvenime kukl i ir 
nedrąsi Vaivutė tvir tai ta r ia 
įžodžio žodžius, bučiuoja vėlia
vą. Ją sveikina kaklara iš t į riš
dama tun t in inkė jvs I rena 
R u g i e n ė . T u n t i n i n k ė 
pasidžiaugia ir Vaivos parei
g ingumu — šį rytą ji daugiau 
negu pusvalandžiu anksčiau 
atvyko j sueigą ir atliko gerąjį 
darbelį, padėdama sus ta ty t i 
kėdes, paruošt i salę sueigai. 
Įžod; davusią sveikina ir 
Tėvynės ilgesio mazgelį jai 
užmezga „Ventės" laivo vadė 
g.v.v. Viligailė Lendrai t ienė, o 
Gerojo darbelio mazgelį — 
Vaivos močiutė. „Žuvėdrų" 
valties sesės, pr i imdamos 
Vaivą į savo būrį, pr isega jai 
žuvėdros sagtelę, papuošia 
gėle. Susijaudinusi Vaiva 
švpsosi . Šypsosi patenkintos 
ir jos vadovės bei sesės. 

T u n t ą — seses ir vadoves 
pasveikina L S Seserijos jūrų 
skaučių skyr iaus a ts tovė js 
Bronė Stravinskienė ir viene
tų v a d o v ė m s į t e ik ia jūrų 
skaučių vadovių ženklelius. 

Sueigos da lyv iams ger
b i a n t , i š n e š a m a v ė l i a v a . 
T rumpu žodžiu visas mamy
tes ir močiutes Motinos dienos 
proga pasve ik ina tuntininkė, o 
sesių sveikinimus eilėraščiais 
p e r t e i k i a „ V e n t ė s " la ivo 
ūdrytės Lidija, Rima ir Kari
na — visos Paul iūtės , nors ir 
ne sesutės. 

Veiklos sezonui uždarose 
patalpose ba ig iant i s , ilgesnį 
žodį t a r i a tunt in inkė jvs Irena 
Regienė, padėkodama sesėms 
už p a s t a n g a s skautaujant , o 
t ė v o l i a m s u ž s e s i ų skauta
vimą s k a t i n a n t jų atvežimu į 
sueigas ir tunto rėmimu. 

Padėką vadovėms reikšdama 
t u n t i n i n k ė j o m s į t e i k i a 
dėkingumo simbolį — gvazdi
ko žiedą, o ilgamečiui tun to 
tėvūnui, nesuskaitomų Kaziu
k o m u g i ų i r s t o v y k l ų 
nenuilstančiam talkininkui 
Alfonsui Eitučiui — kuklią 
dovanėlę. Padėkojusi visiems 
už talką ir visokeriopą para
m ą Kaziuko mugės darbuose, 
tuntininkė paryškina ir kam 
tos pajamos naudojamos — 
į v a i r i e m s e i n a m i e s i e m s 
veiklos reikalams, stovyk
loms, o ypač stovyklavietės 
išlaikymui ir reikalingam 
inventoriui. O išlaidos t ikrai 
nemažos, nes be nuolatinių 
mokesčių, kaip stovyklautojų 
d r a u d i m a s , s t o v y k l a v i e t ė s 
pastatų apdrauda , nuosavy
bės mokesčiai ir kt., prisideda 
pastatų ir inventoriaus taisy
mo ar naujų reikmenų pirkimo 
išlaidos, kurios greitai prary
j a visas taip sunkiai kauptas 
lėšas. 

Dalyviai supažindinami su 
š ios v a s a r o s a r t ė j anč ių 
stovyklų planu ir perskaitomu 
įsakymu paskelbiama šios 
vasa ros t u n t o s tovyk los 
viršininkė. Šį įsakymą sesės 
priima džiugiu plojimu ir 
savo mylimą vadovę, jau ne 
kartą stovyklai vadovavusią, 
jps Violetą Paulienę pasveiki
na dainele — „Lauželis, lauže
lis". 

Komendantės g.v.v. A. Gra
žytės sklandžiai vedama suei
ga baigiama visų giedama.,Lie
tuva b r a n g i " i r „ A t e i n a 
naktis". 

Po sueigos dar t rumpai 
pabendraujama. Tuntininkė 
seses pavaiš ina saldainiu
kais , ū d r y t ė s skuba p a s 
mamytes įteikti joms savo 
sueigose padary tas koplytė
les, vadovės šnekučiuojasi su 
tėveliais. 

l a i k a s užleisti salę kitiems 
ir skirstytis į n a m u s ar į kitus 
renginius — privačius ir visuo
meninius, kuriais Šis sekma
dienis Chicagoje ypač turtin
gas, kad neįmanoma visur 
suspėti. Dėl tų renginių gausos 
retesnės buvo sesių gretos ir 
šioje sueigoje. 

Sueigoje dalyvavo gražus 
būrys mamyčių, tėvelių ir 
šeimos narių. Džiugu buvo 
savo tarpe turėt i I^S Seserijos 
jūrų skaučių skyriaus atstovę 
js Rronę Stravinskienę. JAV 
Vidurio rajono vadą vs fil 
Antaną Paužuolį ir mielą 
tunto kapelioną vs kun. Juozą 
Vaišnį. Visos džiaugėmės suei-
gon atsi lankiusia, dėl studi
jų laikinai iš veikios pasi
traukusia, veiklia j auna va
dove g.v.v. Alvyde Eitutyte. 

ĮR__ 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

'6 blokai , vakarus nuo Cicero Ave > 
Valandos pagal susitarimą 

iškilmingoje sueigoje eilėraštį dekbimuoja ..Nerijos" tunto ..Ventės bDTO ūrirvt»-s. 
Nvotr J . Tamula ič io 

DR. KENNETH J. YERKES 
P * N T \ ) CYDYTOIAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 IV. Lithuanian Plaza Cotirt 
Chicago. Illinois 6062« 

Tel. <»25-8288 
Valandos pag^l sus.tar.ma 
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U S.A 
Kanadoje 'U S.A.) dol 
Užsienyje 
Savaitinis 'Sešt priede 

metams 
$60.00 
$60 00 
$60.00 
$35.00 

''•i m e t ų 

$35.00 
$35 0 0 
$35 00 
$20.00 

3 men. 
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$20 00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 6:30 iki 4.30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

ASS S T U D I J Ų 
D I E N O S 

ASS Studijų dienos vyks 
Dainavoje š.m. birželio 18-21 
dienomis. N u m a t y t a įdomi 
p r o g r a m a su a k t u a l i o m 
p a s k a i t o m , d i s k u s i j o m ir 
pramogom. Studijų dienų 
p r o g r a m ą i r d i e n o t v a r k e 
paske lbs ime a t e i n a n č i o s 
savaitės „Skautybės kelio" 
laidoje. Kviečiami skautinin-n DR. Vi JA Y BAJAJ 
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Hills, IL 60465. Tel. 598-7438. 
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DR. K. A. JUČAS 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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5540 S. Puiaski Road. Tel. 585-2802 
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DR. VVALTER J . KIRSTUK 
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Cardiac Diagnosis. Ltd. 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
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SURENDER KUMAR, M.D. 
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Valandos pagai susitarimą 
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DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS l K ,OS -

C H1RURCHA 
M 3 2 S. Kedzie. ChicaRo, III. 

t e l . 925-2670 
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Sovietų propagandos 

ATAKA AMERIKOJE 
KOMUNISTINIS MĖTYMASIS 

Sovietų Sąjunga niekada nėra 
atsisakiusi įsigalėti visame 
pasaulyje, visą žmoniją įjungti 
į komunizmo bendriją. Jau jie 
y r i stipriai įsigalėję Europoje, 
Azijoje, įsistiprinę Afrikos Etio
pijoje, Angoloje ir tvirtai įkėlę 
koją į Amerikos žemyną, kon
troliuodami Kubą ir iš Nika
ragvos prietilčio maištininkų 
kovomis plėsdami savo valdas 
centrinėje Amerikoje. Komu
nistų partizanai veikia Filipi
nuose ir eilėje kitų kraštų, jų 
raudonosios brigados ir teroris
tai, kad ir užsimaskuodami kitų 
tautybių sąjūdžiais, veikia eilėje 
kraštų. 

Sovietų Sąjunga labai gerai 
žino, kad stipriausia užtvara jų 
kolonialinėms užmačioms yra 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Dėlto į čia ėmė kreipti savo ypa
tingas propagandos pastangas. 
Veikia, žinoma, užsimaskavę, 
įjungdami į savo užmojus net ir 
universitetus bei Bažnyčių 
atstovus. Chicagos universitete 
gegužės 9 d. International 
House patalpose organizuojama 
konferencija ,,Citizen Action to 
Bridge the Gap", atseit, panai
kinti plyšį tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Konferencijoje be 
paskaitų, į kurias įtraukti ir 
universiteto profesoriai, bus 
šešios svarstybų grupės šiais 
klausimais: piliečių įtraukimas 
į suartėjimo diplomatiją, ato
miniai g inkla i , įėjimas į 
informacijų šaltinius, mokymas 
apie Sovietų Sąjungą, Gorbačio
vo iniciatyva. Po konferencijos 
dar bus diskusijos mažesnėse 
grupėse. 

Veikiama taip gudriai ir 
apsukriai, kad net yra įtrauktos 
ir bažnytinės institucijos. Net ir 
Chicagos arkivyskupijos laik
raštis „Chicago Catholic" įdėjo 
ilgą informaciją apie šį užmojį. 
Tiesiog keista, kad bažnytinės 
institucijos, net neparodydamos 
reikiamo uolumo ginti persekio
jamus krikščionis už geležinės 
uždangos, dabar taip lengvai 
įsijungia į šiuos propagandinius 
užmojus. Tą apgailestaujant, 
gal reikia ir prisipažinti, kad 
išeivijos lietuviai ir kitos pa
vergtų tautų grupės per mažai 
rodo pas tangų į t r a u k t i 
bažnytines institucijas į pa
vergtų tikinčiųjų gynimą. 

Jeigu aukščiau suminėtas 
užmojis yra daugiau Chicagos 
vietinis, tai Maskvos propa
ganda šiemet ateina su daug 
platesniu p lanu . Daromos 
pastangos „seseriškais, broliš
kais" ryšiais sujungti JAV ir 
Sovietų Sąjungos miestus, kad 
paskiau būtų galima iš Sovietų 
Sąjungos čia į „brolišką" mies
tą siųsti savo paskaitininkus, 
aktorius, dainininkus, ruošti 
knygų, spaudos, meno ir 
kitokias parodas. Žodžiu, 
parodyti, kaip Sovietų Sąjunga 
yra niekuo dėta, kaip ten kles
ti žavus kultūrinis gyvenimas ir 
net politinė laisvė. 

Jau pradėtos pastangos taip 
„seseriškais, broliškais" ryšiais 
suporuoti Madisoną, Wis., su 
„Sovietų Vilniumi", Chicagą su 
Kievu ir ten jau pasiųsta Chica
gos delegacija. Pavyko gauti ir 
jų platesnius tokio poravimo 
planus. Atitinkamų miestų lie
tuviai, jungdamiesi su ten 
gyvenančiais vadovaujančiais 
latvių, estų. ukrainiečių, lenkų 
ir kitų etninių grupių patrio
tais, turi budėti ir veikti. 

Atlanta bus jungiama su 
Tiflisu, Baltimorė su Odesa, 
Binghamtonas su Borovičiais, 

Buffalo su Kalininu, Cambridge 
su Jerevanu, Charlottesville su 
Rubežnoje, Chicaga su Kievu, 
Clevelandas su Volgogradu, 
Cleveland Heights su Novgo
rodu, Detroitas su Minsku, Erie 
su Poltava, Fargo su Tiumenu, 
Gainesville su Novorosijsku, 
Glenvievv su Cebarkulu, Hous-
ton su Baku, I thaca su 
Lomonosovu, Jacksonville su 
Murmansku, Jefferson City su 
Pugačevu, Kansas City su 
Alma-a t a , L incolnas su 
Novosibirsku, Long Beach su 
Sochi, Medfordas su Nikola-
jevsku, Milwaukee su Ivanovu. 
New Haven su Machatčkula, 
Oaklandas su Nachodka, Olym-
pia su Samarkandu, Palo Alto 
su Užgorodu, Philadelphia su 
Leningradu, Portlandas su Cha-
barovsku. Richmondas su Ser-
puchovu — Smolensku, Roches-
teris su Novgorodu, Sacramento 
su Kišenevu, Salt Lake City su 
Ulan Ude, San Diego su Talinu, 
San Francisco su Leningradu, 
Santa Barbara su Jalta, Seattle 
su Taškentu, Sheboygan su 
Šuja, Tallahasse su Krasnoda-
ru. Washingtonas su Maskva. 
Worcesteris su Puškinu. 

Tai tik dalis suporuojamų 
mies tų . P a p r a s t a i tokiam 
jungimui ieškomas burmistro 
p r i t a r i m a s . A t i t i nkamų 
vietovių lietuviai ir kiti patrio
tai tur i painformuoti burmistrą 
apie tas propagandines pa
stangas. Kai bus pradėti susi
rinkimai jungimo reikalui ir 
iškilmėms aptarti, reikia daly
vauti ir atkreipti dėmesį į tos 
propagandos žalą, pabrėžti, kad 
mes norime bendrauti su tais 
miestais, kada jie bus laisvi, kad 
mes niekada nesutiksime, jog 
Vilnius, Talinas būtų vadinami 
sovietiniais miestais. 

Jeigu tokio propagandinio 
jung imo nebūtų įmanoma 
sukliudyti, tai tada tokiuose 
„b ro l i škuose" rengin iuose 
reikia kelti žmogaus teisių klau-
s imus , sąžinės ka l in ių 
išleidimą, Sibiro tremtinių 
kančias. Sovietų vykdytą geno
cidą Pabal t i jy , šeimų 
perskvrimą, sunkumus pasiųsti 
vaistus ir kitą pagalbą liguis
t iems giminėms ar kitiems už 
geležinės uždangos, kelti balsą 
prieš Maskvos kolonialinę sis
temą, jos pastangas vergijoje 
laikyti neteisėtai užgrobtas 
tautas ir dar savo valdas plėsti. 
Neleistiną Maskvos savivalia
vimą siunčiant pavergtų tautų 
žmones jų vykdomai agresijai 
Afganistane, kelti pavergtų tau
tų ekonominį išnaudojimą. 

Gegužės 21-23 dienomis Seat
t le, Wash., bus konferencija, 
kurią organizuoja tų miestų 
brol iavimosi in ic ia tor ia i , 
siekdami painstruktuoti, kaip 
plačiau ir geriau tą pravesti. 
Lietuviams ir kitų pavergtų 
tautų atstovams reikia ten įsi
sukti, išryškinant tų brolia
vimosi propagandinį siekimą ir 
keliant žmonių bei tautų teises 
Sovietų okupacijoje. 

Keista, kad į tokio miestų 
broliavimosi siekiančių Chi
cagos delegaciją įsijungė ir arki
vyskupijos atstovas. Kai turėtų 
visas jėgas skirti persekiojamų 
tikinčiųjų gynimui, dabar čia 
padeda Maskvos propagandai. 
Bet neverskime visos kaltės tik 
ant jų. Gal ir mes buvome per-
mažai aktyvūs įtraukti JAV 
bažnytines institucijas prislėgtų 
tikinčiųjų, sąžinės kalinių gyny
bai. Bent nepraleiskime pa
reigos dabar. j u o z . p r . 

Komunistai savo vadus 
stengiasi išaukštinti iki debe
sų. Kai tie vadai nueina į 
kapus, dažnai juos paniekina 
iki nevertingo žmogaus statu
so . K a r t a i s k o m u n i s t a i 
paniekina tik savo vadus, o 
kartais tik jų darbus. Paskuti
n iu m e t u m a s k v i n i a m s 
komunistams yra likęs tik 
vienas vertingesnis „dievai
tis" — Leninas. Viena lietuvė 
komunistė apie Leniną rašė: 
„Kodėl tu tik žmogum buvai?" 
Maskviniai komunistai Leni
ną garbina, bet, kai nori, ir jo 
darbus suniekina. 

Konkretus pavyzdys — 
Leninas 1920 m. su Lietuva 
pasirašė taikos sutartį, pagal 
kurią Sovietų Sąjunga visiems 
laikams atsisako Lietuvos 
etnografinių žemių. Po kiek 
laiko Lenino įpėdinis Stalinas 
tą Lenino pasirašytą sutartį 
sulaužė ir okupavo Lietuva bei 
kitas Pabaltijo valstybes. Ir 
pats Stalinas su Lietuva buvo 
p a s i r a š ę s nepuo l imo ir 
draugiškumo sutartį . Bet 
vėliau Stalinas ir tą sutartį 
sulaužė, nes ji buvo komunis-

J . VAICELICNAS badu, kalėjimais, bepročių 
n a m a i s ir p a n a š i o m i s 
k o m u n i s t i n ė s p a ž a n g o s 

rodo, kad Maskvos komunis- institucijomis. Juk Maskvos 
tai ir vokiečių naciai buvo komunistinės pažangos dės 
geriausi draugai. Tada Stali- niai nustato, kad jų valdomas 
nas ir jo gerbėjai buvo aršūs kraštas kasmet iš užsienio 
naciai — hitlerininkai. Dabar perka javus, nes pas juos 
maskviniai komunistai kitus kasmet blogas javų derlius, 
vadina hitlerininkais, kai iš blogas klimatas. 
tikrųjų tokiais buvo jie patys. 
Juk Stalinas iš Maskvos išva
rė Vakarų pasaulio komisijas, 
kurios su Stalinu tarėsi dėl 
Pabaltijo valstybių likimo. 
Vakarai nenorėjo, kad Stali
n a s okupuotų Pabal t i jo 
valstybes, o Hitleris Stalinui 
leido tai padaryti, nes jis žino
jo, kad po nepilnų poros metų 
jis puls Rusijos imperiją ir 
savo žinion pasiims visus 
užgrobtus žemės plotus. Su 
Vakarais Stalinas dėl Pabal
tijo valstybių nesusitarė per 
keletą savaičių, o su Hitleriu 
susitarė per porą valandų dėl 
to, kad abu buvo gobšūs 
imperialistai. Hitlerio imperi
ja žuvo, o Maskvos imperija 
JAV paramos dėka labai išau
go ir toliau veda puolamuo-

tinė — nepatikima ir jam tik sius karus ir naikina valsty-
t rukdė plėsti raudonąją bes ir tautas, 
imperiją. Taigi, S ta l inas Sovietinę sutartį su vokie-
draugiškumą pavertė draugiš- čiais naciais 1939 m. pasirašė 
kos valstybės okupavimu, jos Molotovas. Po antrojo pasauli-
sunaikinimu. nio karo Molotovas buvo 

Po Stalino mirties ir pats pašalintas iš savo posto, 
Stalinas buvo pažemintas iki išmestas iš partijos ir iki mir-
žmogžudžio kategorijos. Ir tą ties nebebuvo priimtas atgal į 
jo pažeminimą atliko ne kas partiją, nors ir prašėsi priima-
kitas, o jo įpėdinis Chruščio- mas. Komunistinis didžiūnas 
vas. Bet nei Chruščiovas, nei Molotovas buvo pažemintas 
vėlesnieji Maskvos valdovai iki nevertingo žmogaus 
Stalino blogų darbų neati- kategorijos. Tokia yra ko-
taisė ir pavergtoms tautoms munistinė sistema. Moloto-
laisvės nedavė, bet toliau vas mirė 1986 m., eidamas 96 
vykdė tautų pavergimą. amžiaus metus. Kadaise net 

Tiesa, Chruščiovas savo filmuose skambėdavo Moloto-
valdomoje imperijoje sumaži- vo pavardė, o po antrojo 
no lagerių skaičių, išleis- pasaulinio karo jis liko tik eili-
damas iš jų milijonus vergų, nis pensininkas. Vienas Stali-
Stalino laikais raudonosios no laikų komunistinis didikas 
Maskvos imperijos darbo — Berija buvo sušaudytas, 
stovyklose ir kalėjimuose negavęs jokios pensijos, 
visuomet būdavo 15-20 mil. Tokius staigius persimetimus 
vergų, nes Sov. Rusija yra daro maskviniai komunistai, 
lagerių kraštas. Bet Stalino nors tuo jie nepager ina 
darbų, kuriais jis pavergė gyvenimo nei savo liaudžiai, 
kitas tautas, nė Chruščiovas nei pasauliui. Nuolatinių 
neatitaisė. Stalino gerbėjai puolamųjų karų vedimas alina 
Chruščiovą išvertė nuo valsty- kraštą, o tą alinimą turi 
binio vairo ir perėmė krašto pernešti krašto liaudis — ver-
valdymą su Brežnevu priešą- gai. Komunistai mėgsta links-
kyje. Tas įvedė savo doktriną niuoti liaudį iš gerosios pusės, 
ir visai pavergė Cekoslova- bet to gerumo nėra. Jie sako, 
kiją, kurioje jau buvo matyti kad kiekvienas lauko grūdas 
laisvės spinduliai . Tiesa, turi patekti į liaudies aruodą, 
panašiai buvo pasielgęs ir O tie aruodai vis apytuščiai. 
Chruščiovas Vengrijoje 1956 Tiek tėra verti tie aruodai, tiek 
m. tėra verta ir komunistinė 

Užgrobiant Lietuvą ir kitas liaudis. 
Pabaltijo valstybes. Sovietų Maskviniai komunistai 
užsienio reikalų komisaras mažai begarbina ir Marksą, 
Molotovas su Vokietijos tokiu kuris darbininkams žadėjo 
p a t atstovu Ribentropu gerovę. Dabartiniai Maskvos 
pasirašė sutartį dėl Pabaltijo komunistai darbininkams 
valstybių užgrobimo. Tas davė ne gerovę bet vergovę su 

Maskvos komunistai su 
savo kompiuteriais nepajėgia 

padaryti gerų ekonominių 
apskaičiavimų, kai kurie 
komunistiniai kraštai ir be 
kompiuterių pajėgia t a s 
problemas geriau apskaičiuo
ti. Komunistinė Kinija mažes
niame savo plote išmaitina 
per bilijoną savo gyventojų, o 
Maskvos imperija savo daug 
didesniame žemės plote 
nepajėgia normaliai išmai
t i n t i ke tv i rč io b i l i jono 
gyventojų. Kinijoje sustabdy 
tas religinis žmonių persekio
jimas bei priverstinis jaunimo 
tempimas į antireligines 

o r g a n i z a c i j a s . To n ė r a 
Maskvos imperijoje. Kinijos 
komunistiniai vadai ir dabar 
tebedėvi proletariškus švarke
lius, kai Maskvos aukštieji 
p a r e i g ū n a i a p s i r e n g i m u 
pralenkia Vakarų kapitalis
tus. Ir tą savo prabangą 
Maskvos komunistai skaito 
savo visos imperijos praban
ga, nors ta prabanga naudo
jasi tik komunistai, kurie 
sudaro tik 4-5% viso krašto 
gyventojų. Maskvos komunis
tai nepaaiškina, kodėl jie taip 
mėtosi. 

MADŲ PARODA MASKVOJE 
K. BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

„Nancy valdo Washing-
toną, o Raiša Maskvą", tai 
balsai girdimi Vokietijos mote
rų rateliuose ar net spaudoje. 
Tam pagrindą davė Vakarų 
Vokietijos madų žurnalo „Bur
da" savininkės ir leidėjos 
atvykimas į Maskvą ir labai 
iškilmingas jos priėmimas 
užsienių reikalų ministerijoje. 

Vokietijos televizija ir spau
da tam dideliams S. S-gos mo
terų gyvenimo įvykiui pasky
rė l aba i d a u g v ie tos . 
Stebėdamas vakaro žiniose 
vokietės priėmimą bei Raišos 
Gorbačiovienės atsakymus, 
drąsiai galima sakyti, kad 
partijos sekretoriaus žmona 
staigiu posūkiu nori sumo
derninti Sov. Sąjungos mote
rų gyvenimą, prilygindama jį 
prie vakarų pasaulio. Mat 
vokietė be leidimo rusų kalba 
madų žurnalo „Burda" (76 m. 
vokietės pavardė taip pat A. 
Burda) atsivežė į Maskvą 18 
modeliuotojų, kurios prof. 
sąjungų rūmų kolonų salėje 
(čia paskutiniam pagerbimui 
atvežami aukšti pareigūnai) 
parcdė pavasario, safari, spor 
tinęs ir nuotakos sukneles, 
susilaukdamos labai plataus 
dėmesio. 

Stebėdamas televizijoje susi
dariau įspūdį, kad storokos 
maskvietės (matėsi daug vyrų) 
negalėjo tiesiog akių atitrauk
ti nuo gražių ir lieknų vokie
taičių, puikiai kirptų suknelių. 
Vokietės šokio žingsniu prie 
vakarietiškos muzikos, žygia
vo ant paaukštinimo, sudary
damos pavydą rusaitėms, ku
rios pertraukos metu vėl bėgo 
prie gausaus skanumynais 
apkrauto stalo. Negali būti jo
kios kalbos, kad įėjimą į šį pir
mą vakarų pasaulio madų 
parodą gavo tik partijos na
riai ir narės, nes į vakarų 
pasaulio renginius bilietai — 
kvietimai dalinami darbovie
tėse tik atsižymėjusiems tar
nautojams. 

76 m. A. Burda buvo priim
ta kaip kokia aukšta diplo
matė, vežiojama vidurine 
Maskvos linija, skirta tik 
vyriausybės ar užsienio diplo
matų nariams. Negali būti jo
kių abejonių, kad tai nuopel
nas R. Gorbačiovienės, kuri, 
pamačiusi vakarų pasaulį, 
stengiasi ir savo gyventojams 
atidaryti nors mažą langelį — 
rusišką „furtkę" į peikiamas 
vakarų valstybes. 

Kaip minėjau. A. Burda 
buvo priimta užsienių reikalų 
ministerijos pastate (prieš 
revoliuciją rūmai priklausė 
milijonieriui S. Morozovui) 
greičiausiai svečių kam
baryje. Pereito šimtmečio sofa. 
kėdės ir stalas su porcelia
niniais indais puošė kambarį-

Grįžusi namo, A. Burda 
buvo apsupta reporterių, duo 
dant jai aibę klausimų, dau
giausiai, apie ką dviejų skir
t ingų pasaulių moterys 
kalbėjosi. 

,.Apie viską" atsakė vokie
tė. Net ir apie gertą arbatą, 
kurią rusai geria su pienu 
arba įdėdami į vandenį vais
tažoles. Du pokelius Raiša 
įdavė jai į namus. Vokietė 
susidarė įspūdį, kad R. Gorba-
čiovienė, pati kilusi iš liau
dies, nori savo tautai padėti. 
(Kokiai tautai? Juk Sov. 
Sąjungą sudaro tautybių 
mozaika — K.B). Ji žinanti 
moterų svajones ir ilgesį. Jos 
norinčios gražiai ir puošniai 
atrodyti. Gorbačiovienė, pavei
kė savo vyrą, kad „Burda" 
madų žurnalas būtų spaus
dinamas Maskvoje. 

Laikinai šio žurnalo tiražas 
rusų kalba bus 100 tūkst. egz. 
Tai lašas ant karšto akmens! 
Vokietijoje žurnalo kaina 4.50 
m., tuo tarpu Sov. Sąjungoje jį 
bus galima įsigyti už 5 rubl. 
Tai pusdienio atlyginimas, 
žurnale randamos suknelių 
sukirpimo formos. Kiek jų bus 
rusiškoje laidoje, nepraneša

ma, tačiau vokiškoje jų būna 
20. 

Negali būti jokių abejonių, 
kad šis madų žurnalas bus 
randamas tik aukšto luomo — 
partijos narių rankose, nes 
modeliavimo metu žiūrovai 
neatrodė iš darbininkų klasės. 
Darbininkai ir komunistinia
me pasaulyje liks tik pilkais 
žmonėmis. Štai vokiečių tele
gramų agentūra pranešė apie 
muštynes tarp ,,rock" grupės 
ir darbininkų Maskvos kvar
talo „Liubercy" jaunimo. 
..Punkeriai ir rock" grupių 
atstovai (juos mačiau televizi
joje) yra geriau apsirengę, turi 
jeans. gali nusipirkti moder
niškos muzikos plokšteles ar, 
net nuvažiavę į Rygą, įsigyti 
pornografines vaizdajuostes. 
Suprantama, kokiai tėvų gru
pei šie jaunuoliai priklauso. 
„Liubercų" kvartalo jauno
sios kartos tėvai kasdieninę 
duoną pelnosi sunku darbu, 
sudurdami kiekvieną mėnesį 
..galą su galu". Tad tokių tėvų 
jaunimas gali tik svajoti apie 
aukštų partiečių vaikų įvai
rias prabangas. Tiesa, daug 
gražiai apsirengusių mergai
čių savo rūbams įsigyti kelią 
randa seniausioje pasaulyje 
moterų profesijoje ir ta i sve
timtaučių tarpe. Vėliau jos 
važiuoja į Pabaltijo valstybes, 
nusipirkdamos sukneles „juo
doje rinkoje" .Kalbama, kad ir 
Rygoje veikia vakarų pasau
lio pavyzdžiu madų siuvykla 
ir ten gaunamos užsienietiš
kos, daugiausiai amerikietiš
kos, angliškos medžiagos. 

Demonstruojant už J . Begu-
no išleidimą, tariamai pešty
nes su demonstrantais sukėlę 
„ny^rcai" . Tai pareiškė už
sienių reikalų ministerijos 
kalbėtojas G. Gerasimovas. 

Ta pačia proga norėčiau 
pažymėti, kad vokiečių spau
da pranešė apie dideles 
demonstracijas Australijoje, 
atvykus ten E. Ševernadzei. 
Demonstracijose dalyvavo žy
dai, afganai, ukrainiečiai ir 
pabaltiečiai. 

Kai esame nepatenkinti patys 
savimi, tada ir su kitais norime 
bartis. Anon 

ANT KALNO 
J U R G I S JANKUS 

14 
— Teisybę sakai, akis aš turiu. Ir peilį. Pasakyk 

sudiev savo veideliui. Pirma taip! — peiliu padarė 
ikso ženklą, — paskum taip, — greitai sumetė statų 

Nesakykime: „Valgykime ir 
gerkime, nes rytoj mirsime", bet 
sakykime: „Dirbkime ir pa 
dėkime viens k i t a m , nes 
šiandien esame gyvi kartu". 

Havelock EUis 

— Ieškokit Lauros! Gal dar gyva... atsigulė ant pilvo, pasidėjo galvą ant priekinių kojų 
Moteris sumišo. ir nenuleido akių nuo manęs. Nuo fleitos, o gal ir nuo 
— O Jėzau! Kas atsitiko? Kas čia kalba?.. draugiško prisirišusio gyvulio buvimo, atėjo tokia 
Staiga atėjo noras nepasisakyti, kas kalba. Net jauki ramybė, kad prieš valandėlę vykęs košmaras 

ilgiau nekalbėti, kad iš balso nepažintų. Nusiaubė atrodė kaip sapnas. Ir sapnuotas ne dabar, bet kažin 
toks jausmas, lyg pasakydama, kas čia įvyko, suterš kada. visiškai nudilęs, nebekeliąs šiurpo, nebespau-
čiau ne tik tą vietą, bet ir visą kalną, kurį taip buvau džiąs iš akių ašarų, 
pamilusi. Nė žodžio nebetarusi, padėjau telefoną, ir * * * 
pajutau, kad kojos linksta ir galva ima svaigti. 
Pasilaikydama už daiktų, išslinkau į kiemą, kelis Per vėjo ūžimą ir fleitos švilpavimą, neišgirdau 
kartus giliai įkvėpiau oro, vėjo gūsiai pagavo atlapą net kai kieman įvažiavo mašina. Du policininkus 
palaidinę, už nugaros išplėtė kaip vėliavą ir vėsiu tepamačiau tik tada. kai jie buvo gale baseino, 

kryžių, — o vėliau va kaip, — apsuko ratą. Galėsi gaivumu pertraukė nuogą kūną. Tuo tarpu pamačiau Žvilgterėjau į šoną. mano sargo nebebuvo. Nepaju-
klykti. Nereikės nė prismaugti. Laurą reikėjo, miške pro duris išlindusį galą palaidinio juostos. tau nei kaip pakilo, nei kaip nuėjo. Bet jis jau buvo 
gali būti daug ausų, o čia jokia ausis nepasieks. Nė Pasiėmiau ją. susijuosiau ir nežinau, kiek laiko toks, kad niekada nepajusdavau. nei kaip. nei kada, 
vienos klykiančios dar neturėjau. Bus naujiena, taip stovėjau sunkiai gaudydama kvapą. Tikrai kaip nei iš kur atsirasdavo. 
Smagi naujiena, skani... žuvis išmesta iš vandens. Kelis kartus buvau arti Žvilgterėjusi į policininkus, pajutau, kad yra 

Pajutau, kad stingstu, bet žinojau, kad griebsiu prie vėmimo, bet susilaikiau. Stumte nustūmiau kažin kas atsitikę, bet lyg kieno padiktuota, nuspren-
už akių. Peilis, ne peilis, suvarysiu pirštus ligi paties viską atgal, nusverdėjau prie baseino, atsisėdau ant diau save iš to atsitikimo išjungti. Akyse atsistojo 
pakaušio. Jis buvo čia pat, jau kėliau rankas, kai baseino krašto ir sumerkiau kojas į vėsų vandenį, motina. Sužinojusi, kas buvo, ji čia daugiau nė kojos 

Nuo to pasijaučiau kiek geriau, lyg į vėsumą būčiau nekeltų ir man kelti neleistų. Niekada. Ne tik man, 
suleidusi savo pačios šaknis, bet kartu užgulė tokia bet visai šeimai tą kalną reikėtų tučtuojau palikti, 
vienuma, tokia nyki ir sunki, kad nors kauk ar ner- Sužinojusi ji tą pačią dieną iš vidurio Atlanto 
kis į vandenį ir nebeiškilk. Tai tada atsirado Juodis, parbėgtų ir mane glėbin susigriebusi nuo čia ko 

Niekada jis nebuvo taip arti. Nebent tik tada, toliausiai išdulkėtų. Negalėjau sumesti, ką darytų 
kai lydėjo per mišką. Su juo pasijutau lengviau. Su tėvas, ką brolis, bet motina — matyte mačiau, 
dėkingumu apkabinau stambų jo kaklą ir pabučia- Pakilau, tvirčiau susibloškiau palaidinį ir pasiti-
vau į plačią kaktą. Pajutau, kaip ašaros rieda per kau netikėtus svečius. Jie buvo labai mandagūs ir 

atsargūs. Ar nebuvo užėjęs toks vyras, lieknas, šešių 
pėdų" Ne, joks vyras nebuvo užėjęs. Gal mačiau jj 
vaikščiojantį aplinkui? Ne. kol čia esu, jokio vyro 

skylę lango tinklelyje ir grįžo su fleita. Priėjo ir aplinkui vaikščiojančio nemačiau. Ir gyvenu visiš-
padavė, o akys sakyte sakė. kad pagročiau. 

Pradėjau. Iš karto buvo sunku. Fleita, lyg švini
nė, traukė rankas žemyn, bet palengva ėmiau 
atsileisti. Juodis pasitraukė kelis žingsnius į salį. 

duslus trenksmas patraukė akis į langą. Ne tik 
mano, bet ir jo. Juodasis šuo kaip vėtra įlėkė pro 
atviro lango tinklelį ir puolė Hopkinsą. Visu kūnu 
trenkė, kad tas pasverdėjo ir pakniobstom nulėkė į 
kambario vidurį Susigriebęs pakilo ir buvo 
beužsimojąs peiliu, bet šuo šį sykį trenkė į krūtinę, 
kad tas atbulas nuvirto prie įeinamųjų durų. Cia vėl 
ėmė mosikuoti peiliu, o šuo prisigūžė ir ėmė urgzti. 
Hopkins palengva atistojo, atgalia ranka pasiekė veidus. Nežinau, kiek laiko taip sėdėjau apsikabi 
durų rankeną, kaip žaibas išlėkė ir užtrenka duris, nusi savo išgelbėtoją. Po kiek laiko jis pajudėjo, 
Suo paskui jį išnėrė, lyg plaukte išplaukė por tą patį išsilaisvino iš apkabinimo, nulėkė vidun pro tą pačią Saugokimės nedraugingų 

pedantų, kurie, priversti nueiti lango tinklelio plyšį, per kurį buvo įlėkęs. Dar pama 
į subuvimą, sugrįžę sako, „Kad Čiau kaip juodu sumirgėjo pro tujas. Lyg kien<> pastū-
jeigu tai būtų buvusios knygos, mėta, pagavau telefoną, surinkau I>auros numerį, 
jie nė vienos nebūtų atvertę", kuris Jo s paliktas tebebuvo čia pat ant stalelio, kai 

John Xforlex atsiliepė moteriškas balsas, klykte suklykiau: 

kai viena? Visiškai. Tėvai išvažiavo atostogų... 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
PRASMINGAI 

PAMINĖTA 
REIKŠMINGA 

SUKAKTIS 
Kovo 7 d. sukako 33-ji metai, 

kai veikia ,,I>aisvės Varpas", 
perduodamas sekmadienines 
radijo programas lietuvių ir 
anglų kalba, ruošdamas 
specialias radijo programas 
ang lų k a l b a į v a i r i o m s 
amerikiečių radijo stotims ir 
kasmet suorganizuodamas po 
du aukštesnio lygio kultū
r i n i u s r e n g i n i u s . Toji 
r e i k š m i n g a s u k a k t i s 
balandžio 26 d. 3 vai. po pietų 
paminėta So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos trečio aukšto 
didžiojoje salėje pavasariniu 
koncertu, kurio programą 
atliko sol. Nelė ir muz. Arvy
das Paltinai iŠ Vakarų Vokie
tijos. Bostono ir apylinkės 
lietuviams sklidinai pripil
džius salę, minėjimas praves
tas be tuščių kalbų ir 
nereikalingų liaupsinimų, 
atidžiai išklausant aukšto 
lygio pramoginės muzikos 
i lgą, į va i r i ą ir įdomią 
programą. Sukaktis priminta 
tik vienu sakinių ,.I>aisvės 
Varpo" vedėjo Petro Viščinio 
kalboje, atidarant koncertą. 

Koncertas ryškiai išsiskyrė 
iš visų kitų ..laisvės Varpo" 
kultūrinių renginių, kurių ligi 
šiol suorganizuota jau 06. J is 
buvo skirtas pramoginei muzi
kai, kurios visuomenė taip 
pageidauja, o kuri taip retai 
mūsuose girdima. Jos atlikė
jai sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai pasirodė subtilūs tos 
muzikos atlikėjai, aukšto lygio 
menininkai, profesionalai. Jų 
sudaryta programa buvo be 
sekso užuominų ir vulgarumo, 
kurie dažnai šios rūšies muzi
koje pasitaiko. Jie dainavo 
apie meilę, gamtą. Lietuvą, 
džiaugsmą. ilgesį. laimę... 
Savo dainomis jie priartino 
klausytojus prie Lietuvos, 
atkurdami jos gamtos grožį, 
miško ošimą, paukščių čiubėji-
mą, žaliuojančias pievas. Už 
tai klausytojai dėkojo jiems 
karštais plojimais, programos 
pabaigoje atsistojimu, kas 
retai tepasitaiko mūsų rengi
niuose, o ..Laisvės Varpo" 
vedėjas savo padėkos žodyje 
taikliai pastebėjo, kad jie tie
siog užbūrė klausytojus. Vaikų 
įteiktos jiems gėlės sudarė 
simbolį ryšio, kuris jungia 
mūsų įvairias kartas ir išei
vius su tautos kamienu. Tai 
buvo koncertas iš širdies, 
pataikęs į širdis. 

Muz. Arvydas Paltinas. 
Vasario 16-sios gimnazijos 
mokytojas, keliais trumpais, 
taikliais pranešimais pateikė 
aktualią informaciją apie tą 
gimnaziją, reikšdamas viltį, 
kad ji nebus užmiršta laisvojo 
pasaulio lietuvių nei reikalin
ga finansine parama, nei savo 
vaikų siuntimu į ją. Taip 
pramoginės muzikos koncer
tas buvo rimtas, turiningas ir 
aktualus. Juo prasmingai 
paminėta ..I^aisvės Varpo" 
kieto, sunkaus, konkretaus 
darbo reikšminga sukaktis. 

SĖKMINGA BALFO 
SKYRIAUS VEIKLA 

Balandžio 12 d. įvykusiame 
Balfo 72-to skyriaus narių 
s u s i r i n k i m e B r o c k t o n e 
peržvelgta praėjusių metų 
veikla, išklausyti valdybos ir 
kontrolės komisijos praneši
mai, patvirtinta finansinė 
apyskaita. Pernai skyriaus 
pajamas sudarė: pobūvio pel
nas — 1,000 dol., aukos — 921 
dol.. narių mokesčiai — 90 
dol., ankstyvesnių metų liku
tis — 168 dol., viso 2.179 
doleriai. Iš tos sumos Balfo 
centrui šalpos re ikalams 
pasiųsta 2,090 dolerių, kasoje 
p a l i e k a n t 69 do l e r iu s . 
Stambiausias aukotojas buvo 
Juozas Kairys, Fitzmaurice 
Motor Sales savininkas Brock
tone. Apyskaita priimta su 
valdybos pagyrimu už pavyz

dingą skyriaus reikalų tvarky
mą. Į naują valdybą išrinkti: 
pirmininku Jonas Šuopys. 
pirmuoju vicepirmininku 
Juozas Dabrėga, antruoju 
vicepirmininku Ignas l^eš-
činskas. sekretore Stasė 
Gofensienė, iždininke Ona 
Kikinienė, valdybos nariais 
Jonas Jankūnas ir Antanas 
Šeduikis. O kontrolės komi
siją sudaro Albina Baškaus-
kienė. Liuda Šukienė ir Petras 
Viščinis. 

LIETUVIS -
KANDIDATAS I 

MIESTO TARYBA 
Juozas Casperas . J r . , 

laidotuvių namų savininkas, 
stipriai reiškiasi vietos poli
tiniame gyvenime. Dabar jis 
baigia jau antrą kadenciją, 
kaip Bostono miesto mokyklų 
komiteto r inktas narys , 
pasižymėjęs savo iniciatyva, 
naujais sumanymais ir drąsa 
mokyklų tvarkymo reikalu. 
Dėl šios akcijos jis dažnai 
rodomas ir cituojamas tele
vizijos vietos žinių skyriuje. 
Prieš kurį laiką jis buvo 
manęs būti kandidatu į Bos
tono miesto mero vietą, bet 
paskutiniu metu apsisprendė 
būti kandidatu į miesto tary
bą. Tai būtų natūralus kelias 
laiptais į aukštesnes politines 
pakopas. Juozas Casperas 
dalyvauja ir lietuviškame 
gyvenime. Jis ilgus metus 
buvo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos direktorius, 
energingai gynė Aukštes
niosios Bostono lituanistinės 
mokyklos reikalus, kai miesto 
administracija norėjo atsaky
ti jai viešosios mokyklos 
patalpas. Lietuviai visuomet 
rėmė ir rems Juozą Casperą 
tolimenėje jo vietos politinėje 
karjeroje. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviai piknikauja Breckenridge, Colo., su l ie tuv ia is svečiais iš Seattle, Wash., ir Chicagos. 
Nuotr. A . Draugel io 

APIE VIENĄ 
DIDĮ JĖZUITĄ 

ĮDOMI KULTŪRINE 
P O P I E T * 

Lietuvių Tautodailės Institu
to Bostono skyrius jau ketvir
ti metai, kai Verbų sekma
dienį r e n g i a k u l t ū r i n e s 
popietes. Šių metų popietėje, 
kuri vyko balandžio 12 dieną, 
paskaitą skaitė dr. Vaidevutis 
Mantautas iš Hartfordo ir 
savo kūrybą — Rimas Vėžys 
iš Chicagos. 

Dr. V. Mantautas kalbėjo 
apie lietuvių gavėnios papro
čius, paminėdamas sunkias 
gyvenimo sąlygas senovėje ir 
skirtingus to laiko bažnyčios 
reikalavimus gavėnios metu. 
Minėdamas užsilikusius nuo 
pagonybės papročius, j is 
siekė Mažvydo laikus, paįvai
rindamas paskaitą ištrauko
mis iš senų raštų. Apžvelgęs 
įdomesnius papročius. jis 
baigė savo prisiminimais ir 
dar vaikystėje Lietuvoje girdė
tais pasakojimais. 

Su antrą kartą Bostone 
pasirodančiu Rimu Vėžiu 
klausytojus supažindino rašy
tojas Antanas Gustai t is , 
apibūdindamas jo kūrybą bei 
paskaitydamas iš jo išleistų 
eilėraščių knygos „Raidės 
laiko griaučiuose". R. Vėžys 
paliko gerą įspūdį ir skaityti jo 
eilėraščiai klausytojų buvo 
šiltai sutikti. 

Rašytojas Antanas Gustai
tis, šiais metais švenčiantis 
HO-tąjį gimtadienį, ir poetas 
Stasys Santvaras, švenčian
tis 85-tąjį. rengėjų buvo 
pasveikinti bei apdovanoti 
gražiomis tautinėmis juosto
mis. 

Po programos svečiai 
vaišinosi ir galėjo įsigyti 
gražiu, tautodailininkių sukur
tų velykinių margučių. 

Atsilankiusiųjų tarpe matė
si atvykusių iš Cape God, 
Gonnecticut, Nevv Hampshire 
ir Rhode Island apylinkių 
Popietę pravedė Saulė Šatie
nė, skyriaus pirmininkė. Be 
jos valdybon įeina Rūta 
Manomaitienė. Dana Harūnai-
tė, Jūratė Aukštikalnienė ir 
Vida Margaitienė. 

fk.n.) 

Praėjusią vasarą man 
lankantis Europoje teko 
paskaityti keletą kartų popu
liarų vokiečių savaitraštį ,,Die 
Zeit". Vienas iš straipsnių 
tame laikraštyje buvo recenzi
ja vienos knygos apie 
Miuncheno jėzuitų provincijo
lo kovą su nacionalsocializ-
mu. Kadangi klausimas, kokį 
vaidmenį vaidino Vokietijos 
katalikų Bažnyčia tame 
klaikiame laikotarpy rūpi ir 
mums, tai manau būtų 
naudinga susipažinti su ta 
knyga, pasinaudojant recenzi
ja. 

Ekkehard Klausa recenziją 
pradeda turiniu Vokietijos 
vyskupų laiško, reaguojančio 
prieš aštrėjantį nacių siautėji
mą. Laiškas turėjo būti 
paskelbtas antrą advento 
sekmadienį, 1941 metais. 

Tame laiške Vokietijos 
p -.. vyskupai atkreipė dėmesį į 

įvairius teisės pažeidimus, 
kur iuos vykdo Hi t le r io 
valdžia. Jis iškelia ne tik 
daugelio kunigų areštus, bet ir 
paskritai žmogaus teisių 
pažeidimus. ,,Su dideliu skaus
mu mes skundžiamės, rašė 
vyskupai, kad pats Dievas, jo 
kūrinijos tvarka įstatymais 
yra pažeidžiama. ...Mes čia 
turime prieš akis žmonių 
teises... natūralią žmogaus 
laisvės teisę. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų slaptosios policijos 
yra suvežami į stovyklas be 
jokio teisėto kaltės įrodymo. 
Dėl to mes viešai ir iškil
mingai Dievo vardu kreipia
mės į valstybės valdžią su 
atsišaukimu sustabdyti šią 
eigą, kol dar nėra per vėlu. 
Kreipiamės ir j Vokietijos 
katalikus, skatindami juos 
likti ištikimais Dievui. Ten, 
kur žmogiška tvarka yra 
paliečiama išeinant prieš ją... 
būkite nepermaldaujami...". 

Tačiau šis laiškas nebuvo 
paskelbtas. Jo paskelbimą 
sukliudė Breslavo kardinolas 
Bertram. Fuldos vyskupų 
konferencijos pirmininkas. Už 
šio laiško paskelbimą buvo 
pasisakę 24 vyskupai. 

Kai kas ėmėsi uždavinio šį 
la išką p e r r e d a g u o t i su 
valdžios žmonėmis. Bet ir ta 
redakcija nebuvo iš baimės 
paskelbta. Tačiau daugelis 
vyskupų ir kunigų jį paskelbė. 

Kun. Augustinas Roesch 
(1893-1961) buvo Muencheno 
jėzuitų provincijolas. J is nacių 
valdymo laikais buvo sutelkęs 
ratelį žmonių, kurie rūpinosi 
dvasiniu ir politiniu Vokie
tijos atstatymu. Jo ratelio 
tarpe buvo gTafas H. J. Molt-
ke, kuris kovojo su nacizmu 
moraliniais ir politiniais moty
vais. (Cia ateina galvon pana
ši veikla kun. Jurgio Matulai
čio Varšuvoje, kur jis sutelkė 
rinktinę grupę vadovaujančių 
katalikų klausyti social
demokrato paskaitų.) Kun. 
Roesch būrelyje dalyvavo 
žymus jėzuitų teologas P. A. 
Delp, kuris už tai turėjo 
užmokėti savo galva. Trečias 
jėzuitas, kuris tam būreliui 

priklausė, buvo Lotar Koenig. 
Roesch buvo planavimo ir 
veiklos žmogus. Kas žinojo jo 
veiklą, laikė jį stipriausiu 
V o k i e t i j o s k a t a l i k u ar 
r e i k š m i n g i a u s i u j ė z u i t u . 
Recenzentas r anda reikalą 
dėkoti knygos apie Roesch 
autoriui už tai, kad jis išleido 
vieną iš į domiaus ių ir 
reikšmingiausių knygų iš tų 
laikų. 

Knygos autorius turi pagrin
dą manyti , kad tas nepaskelb
tas vyskupų laiškas buvo 
žymia dalimi Roesch kūrinys. 
P a t s Hi t le r i s du k a r t u s 
pasirūpino išvengti jo pamoks
lų įtakos. Roesch buvo vadina
mas „Muensterio liūtu". Jo 
įtakoje vyskupas von Galen 
užprotestavo prieš psichiškų 
ligonių žudymą. Roesch išėjo 
prieš planą naikinti vienuoli
jas. Daugelis vyskupų to 
nežinojo ar nenorėjo žinoti. 
Mat, buvo išleistas įstatymas, 
draudžiantis darbui pajė
g iems ž m o n ė m s s to t i į 
vienuolynus. Roesch kartu su 
domininkonu Odilo Broun 
išdirbo taisykles, kaip vienuo
liams reikia laikytis nacių 
valdžios atžvilgiu. Roesch 
daug keliavo. ypač infor
muodamas vyskupus apie esa
mus pavojus. 

Roesch buvo suimtas tik 
1945 m. sausio mėn. J a m buvo 
pranešta, kad jis bus pakar
tas. Tačiau jis išliko gyvas 
Berlyno kalėjime, kol atėjo 
sovietai. Prieš jiems ateinant, 
jis įkalbėjo kalėjimo viršinin
ką paleisti 46 kalinius. Prieš 
dvi dienas Gestapo generolas 
pats du kalinius buvo sušau
dęs. 

Knygos recenzentas toliau 
svarsto apskritai katalikų 

laikyseną nacionalsocializmo 
atžvilgiu. Jis pripažįsta, kad 
katalikų 1933 metų rinki
muose už Hitlerį nedaug 
balsavo. Tačiau, kai jis 
valdžią buvo paėmęs, katali
kiška hierarchija ir visuo
menė žiūrėjo į hitlerizmą, kaip 
į Dievo duotą valdžią, ir 
stengėsi prisitaikyti. Recenzi
jos autorius, berods, yra 
protestantas. J is labai aukš
tai vertina kun. Augustiną 
Roesch. bet mano, kad tiek 
katalikai, tiek protestantai, 
kaip ištisa visuomenė, neparo
dė pakankamo pasipriešini
mo. 

Knyga, kuri čia buvo 
recenzuojama yra Augustus 
Roesch: Kampf gegen den 
Nationalsozialismus. Heraus-
gegeben von Roman Bleistein 
Knecht Verlag Frankfurt 
1985, 492 psl.. 70 DM. 

S t r a i p s n i s . kur i s čia 
atpasakotas, yra ,.Er stellte 
sich der Herausforderung*. 
von Ekkehard Klaus, savait
raštyje ,.T)ie Zeit". 20 birželio. 
1986 m. Hamburge. 

V. Bgd. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmomu papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kic-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 3 dol.. su persiuntimu 
9.50 dc!. Illinois gyventojai moka 
10.14 dcl. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

"AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 9 8 7 

12 dienu lietuvių kalbos kursa i jaun imui 
Lietuvoje n u o l i epos 6-22 - kaina $1979 kan. 

• 
Kel ionių į Lietuvą išvykimo datos: 

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26 

JAT", "Finnair" 

Gegužės 8 Birželio 29 
Gegužės 21 Liepos 9 
Gegužės 28 Liepos 17 
Birželio 8 Rugpjūčio 6 

Oro linijos - "Air F rance ' , "Aerot lof 

Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 
K a u n a s - 2. 3 dienos, Panevėžys - 1 diena 

Kel ionės 5 7 d i e n o m i Lietuva sutvarkomos individualiai 
paga l norimą maršrutą, pageidaujamu laiku. 

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2 
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadieni nuo 

1 1 v ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu: 

2100 Bloor St . W. , Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

T e l . ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 arba ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 8 0 7 7 

FOR RENT 

VASARVIETĖ - LAKESIDE. Ml ar-
Pebble House. Graži. 2 mieg, nau

jai atremontuota. 1 blokas nuo priva
taus pliažo tarp gegužes - rugsėjo už 
$1,400 mėn. arba S365 sav. Skambin
kite Ritą šiokiadieniais po 5:30 vai. 
PP-

(312) 445-4465 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 — 5 

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit u2 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . - GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
.letuviškai 
SERAPINAS - Tel . 636-2960 

| REAL ESTATE 

03 j j j į į KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sažinmqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vs parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Suiinskienė 
Neapmokamai (kamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

SUMMER HIDEAVVAY for the whole fami-
ly: 5 bdrm home with fully furn. rentals on 
DUMONT LAKE, Allegan, Michigan; 
lake front property. ski boat and 28' pon-
toon. many extras — S85.000 Call 

767-4350 days/881-3033 evenings 

n o > 

KAS YRA IR KUR? 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI 

Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai. Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 

689 psl. Kieti viršeliai. 

Biografinės žinios apie lietuvių 
išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus. O 

n 
Naujieji lietuvių talentai. 

Naujai sukurtos organizacijos ir ^ 

institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje. 

Nauji lietuviški leidiniai. 

Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai. 

Nauji atradimai. 

Pastarosios mirtys. 

Būtina kiekvienai lietuvio išeivio bibliotekai. 

» 

Leidėjas Juozas Kapočius. Talkina Lietuvių Fondas per JAV 
LB Kultūros Tarybą. 1985. 

3 Kaina 3 5 . 0 0 dol. 

Užsakymus siųsti į 

D R A U G Ą 
O 

4545 W. 63rd St., ChicagoJL 60629, USA 

Telf?x 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris 2559030 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
Šis žodynas, apimantis daugiau kaip 30.000 žodžių, 

parinktų iš įvairių sričių ir kasdieninės kalbos, pritaikytas 
lietuviui. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1985, IV-ji laida. 
Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienj $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629 



PIRMOJI RELIGINE 
LIETUVIŲ KANTATA 

KANADOJE 
Poeto H. Nagio ir muz. A. 

Stankevičiaus ..Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" skirta 
600 m. Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai Momrealyje 
paminėti. 

Jau 1985 m. Aušros Vartų 
parapijos taryboj kilo mintis 
suruošti minėtas sukaktuves, 
tautiniais religiniais motyvais 
pagrįstu muzikiniu veikalu. 
Ses. M. Palmira ir sol. A. Keblys 
patys pirmieji pasisakė, kad tai 
turi būti išreikšta kantatos for
ma. T i reikalu buvo kreiptasi 
į Montrealyje gyvenantį poetą 
H. Nagį ir „užsakyta" parašyti 
libretą. Jis sutiko. Tas pats buvo 
ir su muz. A. Stankevičium. 

Paprašytas sutiko sukurti 

kuris buvo atliktas kruopščiai ir 
spalvingai. Kantata parašyta 
visiems žmonėms: nuo papras
čiausio iki labiausiai išsilavinu
sio akademiko. Paprastu stiliu
mi, supinta pynė mums labai 
brangių ir reikšmingų žodžių, 
kurie skverbiasi sielos gilumon. 
Nevartojama sunkių tarptau
tinių žodžių ar kokių nors sve
timų išsireiškimų. Pabrėžiamas 
gana stipriai tautos istorinis 
kelias ir likimas. Kristaus ir 
visos tautos prisikėlimas ir pa
baigoje pergalė. 

Po to poetas scenoje pats skai
tė savo naujausią kūrybą, kai
tų pridėdamas ir at i t inkamus 
paa išk in imus . Pabaigoje 
klausytojai labai šiltai įvertin-

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gegužes men. 6 d. 

„Lietutis", tautinių šokių grupė, vasar .. 16-toslos minėjime Seattle. VVash.. atlieka programą. 
Iš kairės: J. Dunaravich, Dalia LapatinskaitM įgen, D. Farler, Marytė Oksaitė, Juozas Pet
kus, Kima Nalytė ir Gintas Nalis. 

muziką. Pasirodė pirmosios darni atsistoję labai ilgai plojo, 
žinios vietinėje lietuvių spau- Po šio buvo pristatytas muz. 
doje, nes pradžia jau buvo A. Stankevičius, kuris daugiau 
padaryta. Statant namą būtų pats apibūdino savo darbą ir pa-

RENGINIAI CHICAGOJE 

demonstravo vieną ištrauką iš 
kasetės su orkestru. Įspūdingai 
skambantys akordai laba i 
patiko ir buvo labai nuoširdžiai 
priimti. 

Premijos 

Sukaktuvinis k-tas, įvertin
damas labai gerai altiktą darbą 
(kurio joks honoraras iš tiesų ne
at lygintų) , n u t a r ė abudu 
autorius premijuoti vienoda 
1000 dol. premija. Ir čia jiems 
buvo įteikti vokai, meniniai 
žymenys ir prisegtos gėlės. 

Po to buvo vaišės, — švediškas 
bufetą m vynu. Taip pat ir 
laimėj ai. 

,,Kr> \ ir Rūpintojėlių Lie
tuva" bus atlikta gegužės 23 d. 
3 vai. p.p. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 3426 Parthenais St. 
Montrealyje. Ją atliks Montrea-
lio Aušros Vartų parapijos miš
rus choras, Šv. Kazimiero 
parapijos miš rus choras , 
mergaičių choras „Pavasaris", 
„Gintaro" ansamblio daininin
kai ir Ottavvos mergaičių choras 
„Ramunėlės". Dalyvaus sol. G. 
Čapkauskienė. sol. SI. Žiemely-
tė iš Toronto, sol. V. Verikaitis 
iš Toronto ir sol. A. Keblys. Pa
lydės simfoninis orkestras, var
gonais Me. M. Roch. Vyriausias 
dirigentas-kompozitorius A. 
Stankevičius. 

Leidinys 

Leidžiamas trimis kalbomis ir 
su gaidomis, atlikėjų ir kitomis 
fotografijomis bei mecenatų, 
rėmėjų ir aukotojų sąrašais. 
Viršelį tam paruošė dail. R. 
Bukauskas, surinko ir paruošė 
spaudai Birutė Nagienė. 

Nuo 1986 m. pavasario buvo 
renkamos aukos ir šiandien dar 
galima aukoti: sąskaitos Kr. 
3660 „Lite" arba kiekvienam 
komiteto nariui. Iki šio laiko 

bus vieni iš pirmųjų, kurie šią turime keturis mecenatus (t.y. 
jubiliejinę iškilmę atšvęs jau paaukojusieji po 1000 dol. ar 
gegužės 17 dieną. Išskirtinis daugiau > E. ir J. Paunksniai, D. 

ir J. Mozūraičiai. J. Skučas ir 
Kanados Lietuvių fondas. 

Taip pat daug organizacijų-rė-
mėju. ir aukotojų, kurie nori, 
kad Montrealyje „gimęs"* 
kūrinys t ik ra i gerai bū tų 
atliktas. 

Pirmiausia libreto autoriui H. 
Nagiui ir muz. A. Stankevičiui 
už sukurtą pirmą Kanados 
Lietuvių istorijoje religinę kan
tatą dėkojame. Nuoširdi padėka 
dail. R. Bukauskui, už taip 
gražiai paruoštą leidinio viršelį 
ir veltui. A. Staškevičiui už 
vertimą į anglų kalbą. R. Bulo
tai į prancūzų. Visiems mecena
tams, rėmėjams ir aukotojams 
didelė padėka. Visoms, kurios 
prisidėjo maistu, ar laimikiais. 
Visai darbo tarnybai supažin
dinimo popietėje. Parapijos 
klebonui kun. J. Aranauskui už 
labai draugišką nuomą. 
Redaktorei Birutei Nagienei ir 
redakcijos nariams už duotą 
vietą laikraštyje rašiniams ir 
informacijai, „Tėviškės žibu-
ri:>rrs" už įdėtas -•motrr'iikas ir 

galima išsiaiškinti viską dar 
prieš pradedant, o su šiuo buvo 
daug sudėt ingiau. Poetui 
nebuvo pradžios, nebuvo už ko 
užsikabinti. Truko daug laiko, 
daug rūpesčio, bandymų ir 
kantrybės. Manė visai mesti šį 
užsimotą darbą. Bet nugalėjęs 
visus sunkumus, pradėjo kli
juoti pačius pirmus nekantriai 
visų laukiamus kantatos žo
džius. Kiekvieną gerai apgal
vodamas ritmavo ir rimavo, kad 
tiktų ir muzikai. 

1986 m. gruodžio 14 d. gauta 
gera naujiena, kad libretas jau 
parašytas . Tada muz. A. 
Stankevičius pradėjo savo 
darbą. Jaunas, energingas, ge
rai žinantis šį reikalą, dienomis 
ir naktimis, padedant žmonai 
Gailai, rašė gaidas, chorams, 
solistams, orkestrui. Tų pačių 
metų vasario viduryje pasigirdo 
ir muzika. 

— Supažindinimas 

Kovo 15 d. Aušros Vartų para
pijos salėje buvo supažindini
mas montrealiečių ir svečių su 
kantata. Programa akademinio 
pobūdžio. Klausytojų prisirinko 
pilna salė. Sceną puošė trispalvė 
su užrašu „Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" su simb. 
septyniais kryžiais ir 
rūpintojėliu dešinėje. Apačioje 
koplytėlė su gėlėmis, buvo 
apibūdintas kantatos kūrimas, 

Reikšmingas ir 
originalus jubiliejinis 

paminklas 
Daugelyje vietų jau darbščiai 

veikia Lietuvos krikščionybės 
600 m. sukakčiai rengti komi
tetai. Connecticut valstijos ir 
gretimųjų apylinkių lietuviai 

įvykis bus tuojau po iškilmingų 
šv. Mišių Hartfordo arkidiecezi-
jos katedroje: bus pašventintas 
specialiai šiai progai pastatytas 
lietuviškas kryžius. Tačiau šis 
didelis projektas pareikalaus 
nemaža išlaidų. Todėl komitetas 
ir nori nuoširdžiai kreiptis į 
Connecticut ir apylinkių lie
tuvius, kad jie savo auka parem
tų kryžiaus statymo projektą. 
Aukas prašome siųsti kun. Jo
no Rikteraičio adresu: St. An-
drew's church, 396 Church St., 
New Britain. CT 06050. arba 
kun. Frank Karveliui, St. 
Joseph's Rectory. 46 Congress 
Ave., Waterbury, CT 06708. 

Šitoks kryžius yra vienintelis 
tokios rūšies paminklas prie 
bažnytinės m tropolijos ka
tedros ir jis liks akivaizdžiu 
liudytoju ateinančioms kartoms 
apie lietuvių tautos kovas ir 
kančias ginant religijos ir 
t au t inės nepriklausomybės 
idealą. 

Komiteto vardu, 
Kun. V. Cnknrn*. k^nelionas 

Gegužės 8 d. — Br. Kviklio 
Lietuvos Bažnyčių V-to tomo 
(Vilniaus arkivyskupijos I-mos 
ir II-ros dalies* sutiktuvės Jau
nimo centro kavinėje. 

Gegužės 8 d. — 7 vai. susi
tikimas su Vasario 16 gimna-

St. Mary's Seminary, 1400 
Main Street, Lemont, IL. 

— Birželio 13 d. — Joninės 
Dainavos stovyklavietei pa
remti Ateitininkų namuose 
Lemonte. 

Birželio 20 d. — „Gintaro' 
zijos mok. muz. a. Paltinu Jau- debiutančių balius Palmer 
nimo centre. Ruošia Vasario 16 House Chicagoje. 
gimnazijai remti komitetas. 

Gegužės 9 d. — Ateitininkų 
namų pavasario pokylis Atei
tininkų namuose Lemonte. 

Gegužės 10 d. — Nelės ir Ar 
vydo Paltinu koncertas Jau
nimo cen t re . Rengia 
„Margutis". 

Gegužės 15 d. — Alg. Mac 
k a u s knygų leidimo fondo 
vakaronė Jaun. centro kavinėje. 

Gegužės 17 d. — „Laiškų Lie
tuviams" metinė šventė Jaun. 
centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Gegužės 22 ir 23 d. -
Poezijos dienos Jaunimo centre. 

G e g u ž ė s 24 d. — Eug. 
Kriaučeliūno vardo jaunimo 
premijos įteikimas Jaun. centre. 

— Panevėžiečių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

Birželio 27 d. — 8-tasis 
Chicagos Lietuviu Festivalis 
69-toje gatvėje. Marąuette 
Parke. 

Birželio 28 d. — Šakių apskr. 
klubo gegužinė Šauliu 
namuose. 

Liepos 10-12 d. — Brighton 
Parko Lietuviu festivalis ant 
Western Ave. (tarp 43-47 
gatvių). 

Liepos 19 d. - gegužinė Atei-
tininkų namuose. 

Liepos 26 d. — „Draugo" me
tinė gegužinė Marijonų vie
nuolyno sode. 

— Chicagos Anglija Lietuvių 
klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugpjūčio 9 d. — Tautinės 
sąjungos gegužinė Ateitininkų 
namų sode Lemonte. Ruošia 
Tau t inė s s-gos Chicagos 

Prekybos rūmų stipendijų skyrius. 
vakaras Martiniąue salėje. 

— Gegužės 25 d. — Miru
siųjų pagerbimas Šv. Kazimiero 
kapinėse prie steigėjų pa 
minklo, 12 vai. — tuoj po šv. 
Mišių kapinėse. 

Gegužės 29 d. — Manigirdo 
Motekaičio fortepijono, vargonų 
ir dainavimo studijos koncertas 
Jaun. centro didž. salėje. Pra
džia 7 vai. vak. 

Gegužės 31 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

Birželio 6 d. — Jaun. Puo
džiūno baleto studijos koncertas 
Jaun. centro didž. salėje. 

— Susipažinimas su Vyt. 
Alanto knyga „Aušra Paliūnuo
se" Liet. Tautiniuose namuose. 
Ruošia L. Tautinės sąjungos 
Chicagos skyrius. 

Birželio 7 d. — Alto ruošia
mas Sov. Rusijos lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Cicero, IL. 

— Ate i t i n inkų Sekminių 
šventė Ateitininkų namuose 
Lemonte. Ruošia Chicagos 
ateitininkai. 

— Amerikos lietuvių 
Montessori draugijos gegužinė 

straipsnius. Repetuojantiems 
mūsų chorams ir chorvedžiams 
didelis ačiū. Šv. Kazimiero 
parapijos k-to nariams už pa
galbą, taip pat ir Aušros Vartų 
k-to esantiems ir buvusiems na
r i ams dėkojame. Labai 
dėkojame visiems atsilankiu
siems kovo 15 dienos popietėje. 
Nė vienas parengimas nebūna 
be klaidų. Buvo ir čia. Už 
nesklandumus ir nesusipra
timus atsiprašau. 

A. Rlauzd/ iūnas 

Tauragė.- klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Prel. J. Prunskio Padėkos 

— Balfo apskrities pobūvis 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

Rugsėjo 26 d. — Koncertas. 
Dainuos „ P a v a s a r i s " iš 
Kanados. Rengia Lietuvių 
Moterų federacijos Chicagos 
klubas. 

Rugsėjo 27 d. — „Draugo" 
vakarienė Martiniąue pokylių 
salėje. 

— „Kernavės" tunto sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Spalio 3 d. — Muz. St. Šim
kaus 100 metų gimimo sukak
ties minėjimas Jaun. centre. 
Rengia „Margutis"'. 

— Cicero jūrų šauliu kuopo-
„Klaipėda" metinis balius Šau
lių namuose. 

Spalio 3 ir 4 d. - BALFo di
rektorių metinis suvažiavimas 
Putname. 

Spalio 4 d. — Muz. St. Šim
kaus kūrinių koncertas Jaun. 
centro didž. salėje. Rengia 
„Margutis". 

— Seselių pranciškiečių 
rėmėjų seimas Marijonų 
vienuolyne. 

— „Aušros Vartų" tunto su
eiga Jaun. centre. 

Spalio 10 d. — Lietuvos Duk
terų pokylis Jaunimo centre. 

— Šakių apskr. klubo 50 m. 
jubiliejinis banketas Šauliu 
namuose. 

Spalio 11 d. — ..Nerijos" tun
to sueiga Jaun. centro maž. 
salėje. 

- Putname seselių rėmėjų 

Spalio 31 d. — „Ateities" žur
nalo vakaras Jaun. centre. 

— Lietuvių Fondo jubiliejaus 
banketas Martiniąue pok> lių 
salėje. 

I.itpkričio 6 d. — Vakaronė ir 
Foto parodos premijų jte;kimas 
Jaun. centro kavinėje. Rengia 
Budrio vardo Lietuvi-, 
archyvas. 

Lapkr . 7 d. — Neoiituanų 
šventė Jaun. centro didž. salėje. 

— Lietuvių Operos poky li< su 
tradiciniais laimėjimais Balzeko 
Liet . Kultūros muziejaus 
pokylių salėje. 

— LB Brighton Parko apylin
kės tradicinis balius Šaulių 
namuose. 

Lapkr . 8 d. — Panevėžiečių 
klubo susirinkimas Jaun. centro 
maž. salėje. 

Lapkr . 14 d. — Chicagos 
Aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos (CALM) pokylis Jaun. 
centro didž. salėje. 

Lapkr . 15 d. — JLituanicos" 
tunto sueiga. 

Lapkr . 21 d. — „Grandies" 
ansamblio vakaras Jaun. centro 
didž. salėje. 

Lapkr. 22 d. — Kariuomenės 
šventės minėjimas Jaun. centro 
maž. salėje. 

Lapkr. 26 d. — Jaunimo šo
kiai Jaun. centro didž. salėje. 

— Susipažinimo arbatėlė 
Jaun. centro kavinėje. Rengia 
Lietuvos Krikščionybės 600 
metų jubiliejaus komitetas. 

Lapkr. 28 d. — Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų jubilie
jaus koncertas Morton HS 
teatre. 

Gruodžio 6 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jaun. 
centro didž. salėje. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metu sutikimas Jaun. centro 
kavinėje. Ruošia „Dainava". 

- Naujųjų metų sutikimas 
Jaun. centro didž. salėje. Ruošia 
Lietuvių Operos choras. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Lietuvių Tautinės s gos Chica
gos skyrius. 

DIDELE DOVANA MENUI 

Pritzker šeima paaukojo Chi
cagos Meno institutui 2,5 mil. 
dol. Dabar šis meno muziejus 
galės 19-to šimtmečio prancūzų 
meno kūrinio sutelkti į naujai 
Pri tzker vardu pavadintą 
galeriją. 

Šv. Mišios (įvilktuvės) Queen oi m a d ų p a r o d a J a u n . c e n t r o didž. 
Universe bažnyčioje, 7114 S. ? a ]ė j e . 

Spalio 16 d. — Skautininkų,-
kių Ramovės vakaronė Jaun. 
centro kavinėje. 

Spalio 17 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų pokylis 
Jaun. centro didž. salėje. 

Spalio 23 d. - Metinės lie
tuvių fotografų parodos ati
darymas Čiurlionio galerijoje. 
Jaun. centre. Tęsis iki lapkr. 1 
d Rengia Budrio vardo Lietuvių 

Hamlin Ave. Chicagoje. 3 vai. 
p.p. 

Rugpjūčio 16 d. — Atei
tininkų namu gegužinė. Atei 
tininkų namų sode. 

— Panevėžiečių klubo 
gegužinė Saulių namuose. 

Rugpjūčio 23 d. - BALFo 
metinė gegužinė Jaunimo 
centre. 

Rugpjūčio 26 d. — Prekybos 
rūmų golfo iškyla Silver Lake Foto archyvas. 
Countrv Club, Oriand Pk., IL. Spalio 24 d. - „Margučio" 

radijo sukaktuvinis pokylis 8 vai. ryto 
Rugsėjo 3 - 7 d. - Atei 

t in inkų Rūdi jų dienos 
Dainavoje. 

Rugsėjo 20 d. — „Lietuvos 
Aidų' ' gegužinė Šaulių 
namuose. 

Jaun. centre. 
— Chicagos Anglijos lietuvių 

klubo pokylis Šaulių namuose. 
Spalio 30 - lapkričio 1 d. — 

„Ateities" akademinis savait
galis Jaun. centre. 

GEGUŽINĖS PAMALDOS 
Gegužės mėnesyje 7 vai. vakare Chicagos apylinkėse 

gegužines pamaldos vyksta šiose lietuviškose parapijose 
ir misijose. 

Švr M. Marijos Gimimo Marąuette Parke 
Pirm., antr.. treč.. ketv. ir penkt. 

Nt-kalto Prasidėjimo Brighton Parke 
Pirm., treč.. penkt. 

Tėvų Jėzuitų koplvčioje Gpg** Parke 
Penktadienį 

Šv. Jurgio Bridgeporte 
Trečiadienį 

Ateitininkų namuose Lemonte 
Penktadienį 

Visi lietuviai kviečiami įsijungti gegužinėse 
pamaldose. ALRKF Chicagos apskritis 

A.tA. 
MARIJAI AUKSTAITEI 

NAVIKEVIČIENEI 
mirus, jos ŠEIMAI. GIMINĖMS ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1416 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2106 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIIKarVIU DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy.. Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 662-1003 
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x „Vilniaus arkivyskupi
jos" veikalo sutiktuvės bus šį 
penktadieny gegužės 8 d.. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Knygos turinį ir jos 
reikšmę aptars vilnietis kun. dr. 
V. Rimšelis. MIC, ir kun. dr. 
Ign. Urbonas. Ruošia ir visus 
kviečia dalyvauti Jaunimo cen
tro Moterų klubas, vado
vaujamas Salomėjos 
Endrijonienės. 

x Ateinantį sekmadienį — 
Motinos diena muz. Arvydas ir 
sol. Nelė Paltinienė 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre rengia koncerto 
pirmąją dalį. dedikuotą mo
tinoms. Po koncerto visi kviečia
mi atsilankyti į kavinę ir pasi
vaišinti. Koncerto bilietai iš 
anksto gaunami Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduotu
vėje. 

x „Jonukas ir Gretutė", 
viena iš vaikų mėgiamiausių 
pasakų, bus suvaidinta 1 vai. 
p.p. per Dainavai skirtas Jo
nines Ateitininkų namuose 
birželio 13 d. Pasirodymą stato 
Illinois Liet. Gydytojų pagal
binis vienetas. Pagrindines 
roles vaidins Audrutė ir Andriu
kas Gaižiūnas. Vaiva ir Gytis 
Vygantai, Daina Kazlauskaitė. 
Pasakotoja bus Daina Dumb-
riene. Pasirodys taip pat mažieji 
skautukai Liepsnelės ir 

x Kun. Petras Urbaitis, 
Pasaulio Liet. saleziečių alum-
nų įgaliotinis, buvusius 
saleziečių moksleivius, bet kur 
jie begyventų, kviečia į subu
vimą - suvažiavimą Chicagos 
Jaunimo centre. Šv. Mišios bus 
gegužės 24 d., sekmadienį, 11:15 
va!., po pamaldų broliškas pobū
vis. Kviečiami net ir iš Kanados 
atvykti. 

x Antro kaimo aktoriai 
Vida Gilvydienė, Jūratė Jakšty-
tė-Landfield. Eugenijus Butė
nas, Edvardas Tuskenis ir 
Algirdas Titus Antanaitis 
skaitys Mariaus Katiliškio 
kūrybą per naujos knygos „Išė
jęs negrįžti: Marius Katiliškis 
gyvenime ir kūryboje" 
sutiktuves, kurias ruošia Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas gegužės 15 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 

x „Mūsų Vaikas", nr. 6. 
kovo mėnesio, jau pasiekė re
dakciją. Redaguoja Stasė 
Vaišvilienė. Duodami patarimai 

x Šv. Vardo Vyrų draugija 
Svfc. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje šį sekmadienį, 
gegužės 10 d. per 8 vai. šv. Mi-
šias turės bendrą Komuniją. Po 
to bus pusryčiai salėje, kur pra
šo atsivesti žmonas ir motinas, 
nes tai yra Motinos diena. 

x Moterų sąjungos 67-tos 
kuopos susirinkimas bus Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje gegužės 10 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Kviečiamos 
visos narės dalyvauti. 

x Beverly Shores, Ind.. 
lietuviškos pamaldos, kurias 
laikys kun. M. Kirkilas, bus 
gegužės 10 d., sekmadienį, 12 
vai. Šv. Onos bažnyčioje. 

x Jonas Kasperavičius, To 
ronto, Kanada. Joseph Bagačiū-
nas, Mt Pleasant, Pa.. Vincas 
Misiūnas, Elizabeth, N.J., Ray-
mond Apanavičius, Euclid, 
Ohio. A. G. Treinys, Hyannis. 
Mass. Zita Žvirzdys. Olyphia. 
Wash., Zenonas Petreikis, Oak 
Lawn, 111., Ged. Sakevičius. Lit-
tle Rock. Ark., Algis Žemaitis. 

jaunoms šeimoms, kaip auklėti E d g e w a t e r M d Vincas Grv-
vaikus pagal Montesson b a u s k a s Brockton, Mass., K. 
metodą, kad vaikai nuo mažens B a l c i Q n a s L e m 0nt, 111., Anta-
persiimtų lietuvybe ir n a s A d o m a i t i s Manchester, 
žmogiškomis dorybėmis. Pabai- C o n n p e t r a ? Ežerskis, 
ąoje duodamos vaikų daineles C l e v e l a n d 0 h i o > P e t r a s 

Lukoševičius, La Salle, Qb., su gaidomis 
x Rašytoja Nelė Mazalaitė, 

Brooklyn. N.Y.. pratęsė 
..Draugo*' prenumeratą su 20 
dol. auka. Rašyt. N. Mazalaitę 
skelbiame garbės prenume 
ratore. o už paramą dienraščiui 
labai dėkojame. 

x Antanas Vaičiulis, Chica-
Giliukai. vadovaujami Vidos g°- IH- pratęsdamas ..Draugo" 
Milavickienes. Vaidinimą rėži- prenumeratą 1987 metams, 
suoja sol. Audronė Gaižiūnienė pridėjo ir 20 dol. už kalėdine 
ir Austė Vygantienė. 

x Philip Skabeikis, ..Catho 
lic Lithuania 600 Tears'* — tai 
trumpa Lietuvos ir Lietuvos 
krikšto istorija, parašyta 
populiariai anglų kalba. Su ja 
galės susipažinti amerikiečiai ir 
lietuviai, nemokantieji lietuviš
kai. Brošiūra 24 psl., gražiai 
išleista Lietuvių Kunigų Vie
nybės. Spausdinta Pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne, N.Y. 

x Irena Krisčiūnienė, Ever-
green Park. 111.. Jūratė 
Mažeika. Dutch Harbor. 
Alaska. Vilius Mikalauskas. 
Wolcott. Conn.. Kazys 
Ražauskas. Dearborn Hts.. 
Mich.. Jonas Garvelis. Crans-
ton, R.L. Aga Kubilienė. 
MVėstvvood. Ma.. A. V. Bielkus. 
Rockford. 111.. Tomas Žilys. 
Toronto. Kanada. Stanley Ab-
ramavičius. \Vestfield. \Visc, G. 
Narkevičius, Dovvners Grove, 
111., Bronė Mataitis. Crystal 
Lake. 111. Gražina Broun. An
tanas Vitkūnas, Juozas 
Gasperas. Juozas Arvydas. Eglė 
Vilutis ir P. Kassel, visi iš 
Chicagos. kiekvienas už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 VV 63 St.. Chicago, IL 60629 
Tel . — "76-5162 

14300 S Bell Rd . Lockport, IL 60441 
Tel 460-4866 

Vaiandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Flaza Court) 

C.icago. IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak 
Šeštadienį 9 v r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave.. Ste. lft-2 

Hinsdale. 11.80521 
Tel. Ofs. 325-3157 
Tel. Rez. 3256582 

Valandos pagal susitarimą 

korteles ir kalendorių. A. 
Vaičiulį įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Vladas Šimoliūnas, San
ta Monica. Cal.. Mrs. Milda 
Contoyannis. Concord, Mass., 
Juozas Mačiulaitis, Redford, 
Mich.. pratęsdami prenume
ratą, kiekvienas paaukojo po 15 
dol. savos spaudos palaikymui. 
Labai dėkojame. 
x Ignas Kazlauskas. Great 

Neck, N.Y.. Tadas Bauža, 
Kenosha. Wisc, Zigmas Gir-
dauskas. Toronto. Kanada. An
tanas Kuliešis. S. Aleksand
ravičius, Jonas Indriūnas, visi 
iš Chicagos. Aleksandra Gum-
binas, Baltimore, M.D.. Liuda 
Unguraitis. Brecksville. Ohio. 
Alice Dailidis. Osterville, Mass.. 
Antanas Rubonis. No. Haledon, 
N. J.. Genė Valūnas, St. 
Petersburg, Fla.. Emilija Gulbi
nas. Chicago. 111.. pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po 10 dol. 
dienraščio paramai. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x KASOJE labai palankio
mis sąlygomis galite gauti 
asmeniška paskola. Už paskolas 
iki 15,000 dol. tk 10%. Gauta 
paskolą galite panaudoti kre
dito korteliu skolų arba kitu 
susidariusių išlaidų paden
gimui. Reikalingas užstatas. 
KASA. Lietuviu Federalinė 
Kredit Unija. 2615 W. Tlst 
Street. Chicago. IL 60629, tel. 
737-2110 ir Cicero 1445 So. 50th 
Avenue. tel. 656-2201. 

(sk.> 
x Parduodamas 26' burinis 

laivas. Saugus, pilnai įrengtas 
ilgom kelionėm Motoras vidu
je, 6 maišai burių (įskaitant 
spinnaken, navigacijos įn 
strumentai, radio-telefonas. 
stereo, virtuvė, prausykla. 
Penki žmonės gali patogiai 
miegoti. Kaina 8.700 dol. Skam
binkite 778-2100 arba 238-8216. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST. Rimas 
Stankus, tel 361-5950 arba 
636-6169. 

fsk.) 

K ! * 2VA1G2DUT£ 
JHBB^LM^* * * įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. P^Cas. Medžiagą siųsti. 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

kiekvienas pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė po 10 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Marta Babiekienė, Ber-
wyn, UI.. Simas Naujokas, Emi-
ly Trimakas, Irute Jasulaityte, 
Petras Mockaitis, Smilga 
Gaška, Emilija Gaška. Zenonas 
Valavičius, V. Gudauskas, visi 
iš Chicagos. Vitolis Litvinas, 
Rochester, N.Y., Kostas 
Gasputis, Ont., Nopico. Kanada. 
Dominikas Vaičiūnas, Cleve
land, Ohio, Elena Skladaitis. 
Waterbury. Conn., Vladas 
Usevičius. L. Blankus, Chicago, 
111., Kazys Slezingeris, Los 
Angeles. Cal.. Agnės Žitkus. 
Seattle. Wash., K. Šidlauskas, 
Roslindale, Mass.. pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Jonas Karka, Isligton, 
Ont.. Kanada, mūsų bendra
darbis, rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 42 dol. 
auką su laiškučiu: ..Dėkoju 
Jūsų visam personalui už 
puikiai i°daguojama lietuvių 
dienraštį. Tai vienintelis 
lietuvių dienraštis vakarų 
pasaulyje. .Draugas' palaiko 
lietuvišką gyvybę tarp tūks
tančių lietuvių senų ir jaunų. 
Čia dirbantieji darote auką 
lietuvybei... ir kartu visai 
Lietuvių tautai. .Draugo' sa
vininkai yra ir leidėjai ir skai
tytojai. Todėl prieš pasikė-
sintojus... visi jungsimės į 
bendra kovą". J. Karka skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už gražius žodžius tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Parduodama dvi duobės 
Lietuviu Tautinėse kapinėse 
naujojoje sekcijoje. Skambinti 
523-5499 

<sk.) 

x Jeigu gyveni dideliam 
mieste, kur vasarą yra labai 
šilta, atvažiuok į rytų Ontariją 
— Kanadoje. Skambink 
1-705-324 0775. 

(sk.) 

x „Krikščionybė Lietuvo
je", nuo priešmindauginių ligi 
šiu laiku, kolektyvinis lietuvių 
autorių veikalas, red. prof. dr. 
V. Vardžio, už kelių savaičių jau 
išeina iš spaudo- Rus apie 670 
psl., iliustruotas, kietais 
viršeliais. Dabar užsisa
kantiems 20 dol. 'USA- su per
siuntimu. Iš spaudos išėjus — 25 
dol. ir persiuntimo išlaidos 
Užsakymus siųsti: Br. Polikai-
tis, 7218 s. Fairfield. Chicago. IL 
60629. USA. 

Tau. mamyte, šios gražios gėles. Lietuvos lauku ramunėlės. 

MAMA 

Tu versmė gyvybės 
Ir meilės beribės 

Ištvinęs šaltinis. 
Žodis pirmutinis 

Šauktas iš lopšelio. 
Klaustas laimėn kelio. 

Vienintelis žodis 
Tart nenusibodęs, 

Nei žemėje šiojoj. 
Nei Tau esant rojuj. 

St. Radžiūnas 

KAI AS UŽAUGSIU 

Kai aš užaugsiu, svajoju būti 
artiste, nes man tai būtų įdomu. 
Nenoriu būti dantiste, gydyto
ja ar sesele. Nenoriu būti todėl, 
kad mano mama yra gydytoja. 
Ji kiekvieną dieną grįžta apie 
aštuntą ar devintą valandą 
namo. Tiktai trečiadienį jinai 
neina į darbą, tada anksčiau aš 
ją matau. Aš nenoriu būti 
dantiste, nes man nepatinka eiti 
pas dantistą. Kai ten nueinu, aš 
labai jaudinuosi. Jei būčiau 
dantistė, tai kiekvieną dieną, 
prieš eidama į darbą jaudin-
čiaus. Tada labai mažai tektų 
miegoti. Nenorėčiau būti sesele, 
nes aš bijau kraujo. 

Vilija Lekniekaitė, 
Toronto Maironio lit m-los 

mokinė. Kanada. 
• Maironio mokyklos metraštis) 

NORĖČIAU AŠ KELIAUTI 

\ Kolombiją... Ten aukštos 
palmės kaip dangus, žalios kaip 
žolė. gražios kaip gėlės... 

Tara Barauskaitė 

I erdvę... Aš būčiau pirmas 
vaikas erdvoje. Aš ten viską 
daryčiau, ką visi astronautai 
dar<>. Aš surasčiau naujų 
dalykų Kai grįžčiau namo iš
keikiau didelę puotą. Aš būčiau 
svarbus žmogus... 

Andrius Gedminas 

\ Ameriką... Girdėjau, ten yra 
laisvė. Gali daryti ką nori. Gali 
būti kokios tik nori religijos. 
Gali kiekvienas užsidirbti 
pinigu. Gali keliauti į kiekviena 

kraštą, pamatyti gimines ir 
draugus. Nereikia laukti ilgus 
metus, kad gautum pasą. 
Amerika yra gražus kraštas... 

Vytas Babušis 

Į Lietuvą... Ten gyvena daug 
i mano pusseserių ir pusbrolių, 
kurių aš niekada nemačiau. 
Lietuvos kapinėse būtų įdomu 
matyti, kiek žmonių mirė ka
ruose. Norėčiau padėti gėlių 
prie prosenelių kapų. Būtų 
smagu maudytis upėse ir gal 
truputį pažvejoti. Norėčiau 
daugiau išmokti apie gražia 
mūsų tėvynę... 

Laima Zemaitaitytė 
Visi Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokiniai 
(„Spindinčios mintys") 

AŠ RENKU PAŠTO 
ŽENKLUS 

Aš iš pat mažens renku pašto 
ženklus. Turiu jų jau keletą 
albumų. Tikiuosiu jų dar daug 
surinkti. 

Pirmasis pašto ženklas pa
saulyje buvo išleistas 1840 m. 
gegužės mėn. 6 d. Jį išleido 
Anglija. 

Pirmasis nepriklausomos Lie
tuvos pašto ženklas buvo išleis
tas 1918 m. gruodžio mėn. 27 
dieną. Aš jo neturiu. 

Kanados pirmasis pašto 
ženklas pasirodė 1851 m. 
balandžio mėn. 15 d. Jį sukūrė 
Sir Sanford Fleming, pirmasis 
pašto viršininkas. 

Man patinka lankyti pašto 
ženklų parodas. Jose daug ko 
galima išmokti. Iš pašto ženklų 
sužinome daug geografinių ir 
istorinių žinių apie įvairius 
pasaulio kraštus. 

Beveik visų valstybių pašto 
vadovybės išleidžia voką, nau
jai išleidžiamo pašto ženklo pro
ga. Vokas būna su naujuoju 
ženklu ir antspauduota data. 
„OfTicial First day covers". Tie 
vokai yra vertingi ir renkami 
kaip ir patys ženklai. 

Mano mėgiamiausi yra 
Lietuvos pašto ženklai. Tik jų 
dabar yra labai sunku gauti. Po 
jų eina British Commonvvealth 
ženklai, įdomūs savo istorija. 

Raimundas Verbyla, 
Ottavvos Vinco Kudirkos lit. 

m-los mokinys. Kanada 
(„Trupinėliai"). 

LIETUVAI 

Aš čia gimiau, 
Aš čia užaugau, 
Pažįstu čia kiekvieną medį, 
Čia pirmą kartą išgirdau 

kukavimą gegutės. 
Ir pirmąkart išvydau ievos 

žiedą. 

Išmokau tarti pirmą žodį, 
Nedrąsiai žengti pirmą žingsnį, 
Čia supratau ir tikrą gėrį, 
Kalbos lietuviškos gražumą. 

Mažos kalvelės, nedidelės upės, 
Ir ežerai melsvi, miškai žalieji — 
Čia viskas sava, viskas miela, 
Kokia tu, Lietuva, graži. 

Vilioja tolimos pasaulio šalys, 
Kalnai ir platūs vandenynai, 
Tačiau dainuoju dainą savo 
Aš brangiai Lietuvai — Tėvynei. 
Eilėraštis gautas iš Lietuvos 

(„Mūsų žingsniai") 

PARAPIJA IR LIETUVYBĖ 

Aie parapiją sukasi visas 
mūsų kultūrinis gyvenimas. Pa
rapija padeda išlaikyti lietuvybę 
per visas organizacijas, pvz. 
ateitininkus, skautus, 
Grandinėlę, lituanistinę mo
kyklą ir t.t. 

Apskritai, parapija i. ko lie
tuvybę per įvairiausią klą ir 
apeigas, pvz. per šv. Mišias, 
šventąją komuniją, lietuvišką 
išpažintį. Be to, visos maldos ir 
giesmės atliekamos lietuvių 
kalba. 

Kitas dalykas, kuris man 
labai patinka, kad po šv. Mišių 
visi renkasi į salę išgerti kavos 
ir pabendrauti su draugais bei 
pažįstamais. Vaikai nueina į 
salę, pamėto futbolą ar krepšinį. 
Taip parapija palaiko ryšį su 
bendruomene. 

Rimas Biliūnas, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Mūsų žingsniai") 

MINTYS APIE MOTINA 

Išmokei Tu mane dėlioti šventą 
kryžių 

ir palydėjai iš margų laukų. 
Dabar, kai spūsteri (paspaudžia) 

čia juodos valandos sugrįžę, 
O, motin! Be Tavęs sunku, 
sunku. 

K. Inčiūra 

Lai motinas prisimena, kad jų 
keliai turėtų būti vaikams pir
masis altorius. 

Pierre I'Ermite 

Jeigu tai būtų mano galioje. 
aš visose istorijose, virš visų 
didvyrių vardų, ugnimi 
įrašyčiau vieną žodį — Motina. 

N. Mazalaitė 

Pasaulį, mama, myliu kaip 
brolį, 

Bučiuoju žemę, myluoju uosį — 
Nuklydęs jaunas pasaulio 

toliuos. 
Tavęs taip, mama, Tavęs 

ilgiuosi. 
Antanas Paplauskas 

Už visa tai, kas aš esu ar 
tikiuosi būti, esu dėkingas savo 
angeliškai motinai. 

A. Lincoln 

GALVOSŪKIO NR. 126 
ATSAKYMAS 

Žiūrėki te brėžinėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS 

1) Gėlė, gėrė, nėrė, nėra. 2) 
Košė, lošė, lopė, lapė. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Pranas pasirinko Braziliją. 
Brazilijoje kalbama ne 
ispaniškai, bet portugališkai. 
I vėlė klaidą ir mokytojas, reko
menduodamas ir Braziliją. 

GALVOSŪKIS NR. 129 
ATSAKYMAS 

Abi sumos vienodos 1, 083, 
676, 269. Įdomi kombinacija. 

GALVOSŪKIS NR. 146 

Karštuose kraštuose pasi
reiškia liga (tropical disease), 
kuri tariama ir rašoma dviem 
pasikartojančiais žodžiais. Pa
rašykite tos ligos pavadinmą. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 147 

Šiais metais JAV švenčia 200 
metų sukaktį nuo konstitucijos 
patvirtinimo. Štai jums vienas 
konstitucinis klausimas: ar 
JAV konstitucija nustatė, koks 
turi būti skaičius Aukščiausiojo 
teismo teisėjų? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 149 

Žemiau yra parašyta 10 
angliškų žodžių, kuriems trūks
ta vienos raidės. Reikės įrašyti 
trūkstamą raidę ir visus žodžius 
išversti lietuviškai. Bus trumpa 
anglų-lietuvių kalbų pamoka. 
Už teisingai atliktą darbą, gau
site 10 taškų, o jei padarysite 
klaidų — tik 5 taškus. Žodžiai: 1) 
Admiss—ble. 2) Advis—ble. 3) 
Believ—ble. 4) Digest—ble. 5) 
Eat-ble. 6) Elig-ble. 7) 
Excus-ble. 8) Flex—ble. 9) 
Illeg-ble. 10) Illimit-ble. 

GALVOSŪKIS NR. 150 
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PAS GYDYTOJA 

Gydytojas: — Kokios bėdos jus 
atvedė pas mane? 

Ligonė: — Kai aš atsikeliu iš 
ryto, pirmą pusvalandį man (Žiūrėkite piešinį) sujungę 
svaigsta galvą. taškus, sužinosite, kas yra 

Gydytojas: — Tad, pamėgink nupiešta. Ir žodžiu parašykite 
atsikelti pusvalandžiu vėliau, piešinio pavadinimą. (5 taškai; 
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