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Tegul meilė
Lietuvos
Dega mūsų
širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė
težydi!

„Aušra", Nr. 40 (80)
Tęsinys — pradžia Nr. 34.
Pabaiga

Valstybės sekretorius
Sovietų Sąjungoje
prašo laisvės religijai

Keturiasdešimt metų
(1904-1944)

Atsargūs jo pareiškimai

Tomas Žemaitis

Viešoji periodinė spauda
(Tęsinys)
Ji perėmė Raudonojo Kryžiaus
įstaigas bei įmones ir vykdė,
kiek leido okupacijos sąlygos, jo
funkcijas. Savitarpinės pagalbos
komitetai veikė miestuose,
apskričių ir valsčių centruose.
1943 m. pradėta leisti Reiche
(Vokietijoje) dirbantiems lietu
viams savaitraštis „Lietuviai"
(1943 m. išleista 30 numerių ir
ėjo iki okupacijos galo, populia
rus ir įdomus savaitraštis
visiems, ne tik Reiche dirban
tiems. 1943 m. gale gautas
leidimas literatūros žurnalui
„ K ū r y b a i " . Pirmą numerį
suredagavo S. Leskaitis, kitus J.
Keliuotis. 1943 m. išėjo vienas
nr., o 1944 m. — šeši numeriai.
Bibliografijos reikalams išleista
„Bibliografijos Žinios". Šiau
liuose kraštotyros draugijos
buvo leidžiamas „Gimtasis
Kraštas". Dar pasirodė (1943
m.) „Lietuviškoji Medicina" ir
Vilniaus universiteto „Matema
tikos — Gamtos fak. Darbai"

(biologijos serija).
Nors spaudą varžė ir stipriai
prižiūrėjo cenzūra, į ją buvo
prikišama valdiškos (vokiškos)
informacijos straipsnių, bet jo
je vis tiek dvelkė lietuviška
dvasia. Vokiečių okupacijos
metu lietuvių spaudos dažni
puslapiai nesiskyrė nuo nepri
klausomos Lietuvos spaudos.
Lietuvių spauda buvo plačiai
skaitoma. Pvz. „Ateitis" 1944
m. buvo spausdinama 200,000
egz., taigi kas trečia šeima
skaitė šį dienraštį. Spauda teikė
informaciją, rašė lietuvių
kultūrinio gyvenimo temomis,
spausdino mūsų rašytojų ir
poetų kūrinius.
(Pabaiga)

Red. p r i e r a š a s .
Rytoj
pradėsime spausdinti LKB
Kronikos 75 numerį, kurį iš
originalo perrašė Lietuvių In
formacijos Centras. Jis buvo
visai neseniai gautas iš Lietu
vos.

Gubernatorius Michael Dukakis pasirašo pirmąjį sveikatos draudimo įstatymą šiame krašte.
Massachusetts valstijos visi gyventojai turės paramą ligos atveju.

Pirmasis toks sveikatos įstatymas
Amerikoje

Tbilisis. — Valstybės sek
retorius G. Shultzas, lankyda
masis šiame mieste, pasakė apie
praėjusį šeštadienį Gorbačiovo
nepasitenkinimą prezidentu
Reaganu, kad jis iškėlė tik skir
tumus, bet nepaminėjo pozity
vių diskusijų, kurios įvyko
praėjusią savaitę.
Sustojęs Kijeve, Shultzas
pasakė, jog nereikėtų suprasti
Gorbačiovo kritikos, kad dabar
vyksta kokia nors krizė Sovietų
Sąjungos ir Amerikos santy
kiuose arba, kad tie du vyrai yra
dideli priešai, kurie už penkių
savaičių susitiks Maskvoje.
Priešingai, jis mato plačias gali
mybes pagerinti sovietų —
amerikiečių ryšiams.

TRUMPAI
IS VISUR

Bostonas. — Massachusetts gyventojų, kurie šiuo metu
— Chicagos Simfoniniam or
gubernatorius, skambant dai neturi sveikatos draudimo,
noms, trimitams ir ore skrai į s k a i t a n t
dirbančius
ir kestrui išlaikyti buvo pravestas
dant balionams, lyg tai būtų po nedirbančius. Žmonės, kurie radijo finansinis maratonas pra
litinė partijos konvencija, negali gauti draudimo iš savo ėjusį savaitgalį — nuo penkta
pasirašė savo valstijoje priimtą darbdavio, jį gaus iš valstijos dienio 12 vai. dienos iki sekma
įstatymą, pagal kurį visiems įstaigos. Kompanijos padės dienio vidurnakčio surinko
piliečiams, gyvenantiems tos išmokėti reikalingas sumas, jas 814,000 dolerių.
— Illinois universitete žydų
valstijos ribose, yra garan- apdedant nauju mokesčiu.
tuojams sveikatos draudimas. Neturį apdraudos, bus priversti tautybės studentai ir palesti
Tai bus pirmas tokios rūšies mokėti už savo sveikatos niečiai smarkiai apsikumščiavo,
Jeruzalė. — Izraelio teismas biams. Eichman buvo pakartas, įstatymas visame krašte, kurį
apdraudą pagal uždirbamą kai universitete buvo minima
pirmadienį paskelbė savo spren sudegintas ir jo pelenai turėtų pasekti ir kitos Amerikos
sumą. Įstatymas reikalauja, Izraelio 40 m. nepriklauso
dimą pakarti Joną Demjanjuką, išbarstyti Viduržemio jūroje, kai
valstijos.
kad pilietis maždaug mokėtų mybės sukaktis. Apie 150 as
nes jis pripažintas brutaliuoju vėjas pūtė tolyn nuo Izraelio
Gub. Michael Dukakis, 25-30% visos reikalingos mokėti menų buvo įsivėlę ir policija
mirties stovyklos sargu Ivanu krantų. Tai buvo prieš 26
kalbėdamas ant savo valstijos sumos. Ir todėl nė vienas neliks suareštavo 14 studentų ir 4
metus.
Žiauriuoju.
kitus asmenis.
įstaigos laiptų susirinkusiems be draudimo.
„Aš esu nekaltas, nekaltas,
— Vakarų Vokietijoje polici
žmonėms lauke, pasakė: „Kaip
Norėjo būti gyvas
nekaltas! Dievas yra mano
amerikietis, aš nenoriu, kad Gubernatoriaus nuopelnai ja ėmėsi griežtesnių priemonių
liudininkas!" Taip kalbėjo Demprieš neonacius vokiečius. Ypač
Per visą teismo eigą Demjan- mano kraštas būtų kartu su
Massachusetts
valstijoje jų veikla sustiprėjo šiaurinėje
janjukas, kai jam buvo paskelb
jukas sakė, kad jis buvo paim Pietų Afrika, k a i p dvi
ta ištarmė. „Kaip yra galima
daugiau nebebus klausiama, Reino Westfalijos provincijoje.
tas į Sovietų kariuomenę, industrinės tautos pasaulyje,
padaryti tokią neteisybę?"
kaip tu užmokėsi, bet bus klau
— Maskvoje pranešama, kad
prasidėjus II Pasauliniam karui kurios neturi sveikatos ap
klausė hebrajiškai Demjan- pateko vokiečiams į belaisvę ir draudimo savo piliečiams". siama, kuo sergi, kalbėjo praėjusį ketvirtadienį Kremlius
jukas. Jis neigiamai palingavo buvo l a i k o m a s belaisvių Dukakis pasakė, jog „yra Dukakis. Įstatymo projektas buvo uždarytas, o tai reiškia,
galva ir persižegnojo. Bet stovykloje ir tada prievarta nesąžininga, kad 37 milijonai valstijos legislatūroje užtruko kad buvo labai slapti Politbiuro
visus metus laiko besiginčijant. pasitarimai, sako Vakarų diplo
susirinkę žydai, seni ir atvesti įjungtas tarnauti naciams. Dar mūsų
piliečių,
daugelis
jauni, nutraukė jo žodžius prieš dvejus metus Demjan- dirbančių šeimų nariai, neturi Kai tik įstatymo projektas matai.
šaukdami: „Jūs esate melagis". jukas ramiai gyveno Clevelando nė už centą pagrindinio sveika nepraeidavo balsavimo keliu, jis
— A m e r i k o s ambasadoje
vėl tuoj būdavo iš naujo patei Maskvoje susirinkusiam būriui
Po teismo paskelbimo akto priemiestyje Parma. OSI jam tos aprūpinimo".
kiamas. Įstatymui gyventojai žydų Valstybės sekretorius už
salėje,kuri iš teatro buvo atėmė pilietybę ir išdeportavo į
pritarė. Priešinosi fabrikų bei tikrino, kad ir toliau kovos už jų
paversta teismo sale šiam rei Izraelį.
Trumanas buvo pirmasis
įmonių savininkai, jiems pritarė teises ne tik dabar, bet ir
kalui, žydai sustoję džiaugs
Demjanjukas į šį teismą vėl
Įstatymo pasirašymas buvo ir prekybininkai. Todėl valstija b ū s i m a s i s
mingai plojo, grūmojo kumščiais
prezidentas,
buvo atvežtas ant ratukų. Jis
taip suorganizuotas, kad po to pasiėmė didelę tų išlaidų dalį. nežiūrint kas juo būtų.
Demjanjukui, šaukdami „mir
dar po sprendimo pasakė:
Dukakis tuoj išvyko į Penn- Gubernatorius pasakė, kad
t i s , mirtis jam, bravo!"
— Izraelis vėl leido pa
„Treblinkoje buvo Ivanas, bet aš
sylvanijos ir Ohio valstijas vesti valstijai kainuos per keturis lestiniečiams, kurie gyvena
Džiaugsmo manifestacija išvirto
juo nebuvau". Adv. John Gili,
savo prezidentinės propagandos, metus maždaug 622 mil. dol. Vakarų Kranto ir Gazos srity
į bendrą dainą „Izraelio žmonės
gynęs Demjanjuką, pasakė;
kad būtų Demokratų partijos Jam padėjo sen. Edvvard Ken- je, išvykti iš namų ir vykti į dar
gyvena". Jaunuoliai buvo
„neleiskime, kad įvyktų antras
nominuotas k a n d i d a t u į nedy, nors jis buvo tik už bo vietas, kas buvo uždrausta
atsinešę žydo advokato Yoram
baisus
nusikaltimas
—
prezidentus. Ši sveikatos dirbančiųjų apdraudą, kurie visą savaitę. Arabų krautuvių
Sheftel nuotrauką, kuris gynė
nužudymas nekalto žmogaus".
apdraudos tema bus jo kertinis nors ir dirbdami, bet jos neturi. ir dirbtuvėlių streikas tęsiamas
Demjanjuką, ir ją viešai plėšė.
Demjanjuko sūnus ištarė žurna
Visos Amerikos valstijos sekė toliau.
akmuo visoje rinkiminėje propa
„Žuvusiųjų aukų kraujas
listams: „Mano tėvas yra ne
gandoje. Dukakis pasakė, kad su dideliu dėmesiu, kaip praeis
šaukiasi keršto ir todėl mes jį
— Washingtone Amerikos
kaltas. Laikas parodys teisybę".
jam reikėjo dviejų metų, kol jis Massachusetts valstijoje bal Žvalgybos įstaigų pranešimuose
nuteisėme mirties bausme",
Demjanjuko advokatai jau
galėjo pasirašyti tokį įstatymą. savimai „insurance" reikalu. rašoma, jog Gorbačiovo ekono
pasakė teisėjas Zvi Tai.
įteikė apeliacijos dokumentus
Praėjo dvi generacijos po to, kai Dabar, kai ji tapo pirmoji valsti minės programos nedavė
Vyriausiam Izraelio teismui.
prez. T r u m a n a s pirmasis ja visame krašte, kuri savo laukiamų rezultatų ir nenu
„Nužudymas vieno
pasiūlė
apdrausti
visus gyventojus aprūpins sveikatos matoma, kad jos greitai pagerės.
nekalto..."
Amerikos
piliečius.
bet draudimo planu, .r kitos valsti
— Afganistano komunistinio
Po paskelbimo mirties spren
Teisės dabar
Amerika vis tiek dar neturi jos turės priimt: panašų arba
režimo
prezidentas Najibullah
dimo Demjanjuko sūnus John,
sveikatos apsaugos plano net geresnį sveikatos įstatymą.
pasakė,
kad jo vyriausybė nori
verkdamas, pasakė spaudai:
L o n d o n a s . — „Žmogaus visiems, sakė gub. Dukakis.
geresnių ryšių su Amerika. Ta
„Bus gėda Izraelio vyriausybei, teisės dabar" — tokį šūkį
— Cape Town, anglikonų
pačia proga pastebima, kad
Izraelio teisminei sistemai, parinko tarptautinė Amnestijos
arkivysk. Desmon Tutu sako, afganų partizanai užėmė dar
Didesni mokesčiai
Amerikos Teisingumo depar organizacija informacijai, kuri
jog krašto prez. Botha veda vieną sritį krašte.
kompanijoms
tamentui ir, svarbiausia, še bus pravesta 170-yje pasaulio
Pietų Afriką su savo aparteido
— Valstybės sekretorius
šiems milijonams žydų, kurie kraštų. Tikslas — paraginti visų
Tas įstatymas, kurį jis pa politika į suirute. Prez. Botha
buvo nužudyti holokauste". pasaulio kraštų vyriausybes sirašė, laipsniškai įveda į jam paraše laiški, klausdamas, George Shultzas, baigęs savo
„Aš charakterizuoju tuos tris pasirašyti, ratifikuoti
ir sveikatos apdraudos programą ar vyskupas dirba Dievo kelionę Sovietų Sąjungoje,
teisėjus kriminalais. Nužudy įgyvendinti
t a r p t a u t i n i u s 600,000 žmonių iš 5.8 milijono karalystei, ar pažadėtai Pietų atvykęs į Briusselį, painfor
mavo NATO valstybių užsienio
mas vieno nekalto yra tas pats, susitarimus, apsaugojančius pa
Afriko9 Komunistų partijos reikalų ministerius apie savo
kaip nužudymas tūkstančio". grindines žmogaus t e i s e s . deklaracijos, žmogaus teisės karalystei.
pasitarimus Kremliuje.
Žmona ir dukterys nebuvo Vienoje surengtoje spaudos kon tebėra pažeidžiamos 120-yje
— New Yorke Manhattano
teisme.
ferencijoje
Amnestijos pasaulio kraštų, o 60-yje kraštų srityje pradedamas statyti Holo— Jeruzalėje Izraelio policija
organizacijos
atstovai
pažymėjo,
areštavo
14 mažų krautuvių
Tik vienas asmuo — Adolf
tebėra praktikuojamas žmonių kausto muziejus, kuris numato
Eichman buvo pakartas pagal šį kad praėjus 40 metų nuo Jungti kankinimas. Daug kur, tarp mas baigti 1990 m. Muziejus savininkų palestiniečių, kurie
paskelbtam
Izraelio įstatymą, skirtą nių Tautų Organizacijos priim pažeidžiamų teisių, yra ir teisė bus šešių aukštu ir kainuos 70 solidarizavo
tos
Tarptautinės
žmogaus
teisių
streikui užimtoje teritorijoje.
naciams ir nacių bendradar
į religinę laisvę.
mil. dol.

Sprendimas: „pakarti"

Sovietai perdėjo
Nustebęs „Tasso" agentūros
pranešimu, Shultzas kalbėjo, jog
Sovietų vado pasakymas buvo
perdėtas Reagano atžilgiu,
kuris pasisakė Springfielde
žmogaus teisių klausimu. Ten
prezidentas pareiškė abejonių
Sovietų pasitraukimo reikalu iš
Afganistano, nežiūrint Genevoje pasirašyto pakto, ir griežtokai
išsireiškė prieš komunizmą. Jis
pakartojo, jog, jei sovietų
Sąjunga varžys žodžio laisvę,
neleis žmonėms laisvai melstis
ir laisvai keliauti, tai niekada
negalės būti normalių ryšių su
Amerika. Arba, jei Sovietų
Sąjunga norės primesti savo
valią kitiems kraštams, tada
irgi negalės būti normalūs
ryšiai su Amerika.
Shultzas s u prezidentu
Shultzas paneigė, jog nėra
jokių skirtumų tarp jo paties ir
prezidento Reagano užsienio
klausimais. Jis pasakė, kad jie
visada realistiškai žiūri į prob
lemas ir daro tai, kas yra sutar
ta daryti. Jis jaučiasi esąs ant
tvirto ir teisingo kelio užsienio
politikoje ir eina kartu su prezi
dentu Reaganu.

Priminė religijos suvaržymus
George Shultzas dalyvavo
gruzinų ortodoksų pamaldose ir
po jų pasakė, jog žmogaus
gyvenime yra labai svarbu
religines tradicijas palaikyti ir
jas tęsti, nors ir ne visada yra
palankios sąlygos. Panašiai jis
kalbėjo ir Kijeve šeštadienį po
vizito Šv. Sofijos katedroje, kuri
buvo statyta 1037 m. ir kuri
dabar paversta valstybiniu mu
ziejumi. Amerikiečiai, kurie
kartu keliauja su Shultzu po
šias religines vietas, sako, kad
šie Valstybės sekretoriaus pa
reiškimai turi parodyti religinės
laisvės reikalingumą Sovietų
Sąjungoje. Tai esą vienas būdas
Sovietams priminti, kad religi
ja Sovietų Sąjungoje yra varžo
ma ir neturi lygių teisių su
ateistais.
Bažnyčia, kurioje Shultzas
dalyvavo Mišiose, buvo perpil
dyta žmonėmis. Bet amerikie
čiai pastebėjo, kad civiliai
apsirengę saugumiečiai kontro
liavo minią prie įėjimo į
bažnyčią. Prieš Mišias Shultzas
susitiko su tos katedros kle
bonu. Po pamaldų Shultzas per
vertėją ant bažnyčios laiptų
trumpai kalbėjo, pasakydamas
tarp kitko dar ir tai: „Jūs šiame
puikiame mieste patyrėte daug
įvykių, kurie atėjo ir praėjo
laikų tėkmėje, bet šita bažnyčia
visada stovėjo čia". Shultzas
padarė vieną klaidą, kai jis
pasakė, jog šį birželį čia žmonės
minės tūkstančio metų krikščio
nybės jubiliejų, kai buvo
įsteigta ortodoksų bažnyčia.
Reuterio žinių agentūra pri
mena, jog gruzinų ortodoksų
bažnyčia buvo įsteigta kelis
šimtus metų anksčiau prieš
rusų ortodoksų bažnyčią. Paste
bėta, kad gruzinai įsižeidžia, kai
jiems primena rusų ortodoksų
bažnyčią.

Premija
„Laisvės Žiburiui
„Laisvės Žiburio" radijui
paskirta JAV LB Kultūros
tarybos premija už reportažą
apie Lietuvos krikšto 600 metų
jubiliejų. Vienos valandos repor
taže Romas Kezys pasakoja apie
jubiliejaus iškilmes Romoje,
teikia popiežiaus
Jonos
Pauliaus II kalbų ištraukas,
užrekorduoja daug autentiškų ir
istoriškų jubiliejaus momentų.
Radijo konkurso vertinimo
komisija t a i p pat išskyrė
konkursui atsiųstą Lietuvos
Atsiminimų radijo vedėjo prof.
dr. Jokūbo Stuko reportažą apie
iškiliųjų dvasiškių įnašą krikš
čionybės plėtrai Lietuvoje.
Trečias jvertinimas-Detroito
Lietuviško Balso radijui už jau
nimo paruoštą Vasario 16 prog
ramą.
Iš viso konkursui buvo atsiųs
ti keturi reportažai. Vertinimo
komisija sudarė Jonas Kava
liūnas, Alfonsas Petrutis ir
Juozas Stempužis. Premija bus
įteikta gegužės 15 d. Los
Angeles mieste. Premijos
mecenatas — Lietuvių Fondas.

Pagerbė gruzinų tautinį
veikėją
Tbilisyje Shultzas susitiko su
Sviad Gamsakhurdia, gruzinų
tautinio judėjimo vadu ir
Helsinkio žmogaus teisių
grupės steigėju Gruzijoje, kuris
kalėjo Sovietų kalėjimuose.
Gamsakhurdia buvo pakviestas
atvykti į Amerikos ambasada
Maskvoje su kitais disidentais,
bet saugumas ji sulaikė
traukinio stotyje ir neleido
išvykti iš savo gyvenvietes. Jo
didžiausias nusiskundimas
Shultzui buvo. kad sovietai ban
do surusinti Gruzijos respub
liką. Be to. kad Gruzijos
ortodoksų bažnyčia yra KGB
įtakoje ir kad tikintieji, kurie
ateina į bažnyčią, susilaukia
daug nemalonumų.
Kijeve Shultzas aplankė ir tą
vietą, kurioje t u r ė t ų būti
įsteigtas Amerikos konsulatas.

KALENDORIUS
Balandžio 27 d.: Kastoras.
Aušrelė. Zita. Gotautas.
Balandžio 28 d.: Prudencijus.
Valerija, Vaiga. Vygantas. Rimgailė, Vitalis.
ORAS
Saulė teka 5:54. leidžiasi 7:43.
Temperatūra dieną 45 1..
naktį 34 1.
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„MANO LIETUVA" STOVYKLOS
VADOVĖS
SESERIJOS STOVYKLOS
PROGRAMOS VEDĖJA
V.s. Laima Kiliulienė.VII-tos
Tautinės stovyklos Seserijos ra
jono „Mano Lietuva" programos
vedėja, pradėjo skautauti Ingolstadte, Vokietijoje. Atvykus

U.S.A
Kanadoje (U.S.A.> dol . .
Užsienyje ._
Savaitinis (Šešt. pried.) .

PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ
PAŠTOVYKLĖS VADOVĖS
VII Tautinėj stovykloj, Seseri
jos rajone „Mano Lietuva",
prityrusių skaučių pastovyklė
vadinsis „Tėviškės laukai".
Šioji pastovyklė priglaus visas
prityrusias seses nuo 14 iki 16
metų amžiaus.
Ps. fil. Giedrė Galinytė-Penčylienė, Seserijos prityrusių
skaučių skyriaus vedėja, bus pastovyklės viršininkė. Užaugusi
Bostone, inž. Broniaus ir Irenos
Galinių šeimoje, sesė Giedrė
skautauja nuo jaunų dienų.
Sesė Giedrė yra baigusi Bosto
no universitete biologijos
mokslus ir mokytojauja Chicagos priemiestyje. J i sukūrė
skautišką šeimą su Giedrium
Penčyla ir augina sūnų. Pasku
tines dvi vasaras sesei Giedrei
teko vadovauti Vidurio rajono
stovyklose.

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

L S S Europos rajono. Anglijos-Skotijos skautų,-cių vienetasyatvykstantis i V i l t ą j ą T a u t i n ę stovyklą
JAV-ėse. I š k.: viršuje — ps. V i d a G a s p e r i e n ę , vyr. sk. E v a P a u t i n y t ė , p r i t . s k . Helen Pilcher,
p r i t . sk. Y v o n n e J u l i u s ir ps. Vincas O'Brien. Vid. eil. — p r i t . sk. p s l . R i m a G a s p e r a i t ė , prit. sk!
D a n u t ė Lenkevičiūte. Apačioje- psl. Algis G a u r a s , p r i t . sk. E l e n a A u g u s t a i t y t ė , p r i t . sk. Z i t a
Ž i l i n s k a i t e , sk. R u s t i m e W a t e r m a n ir p s l . R i c n a r d a s O'Brien.

KAZIUKO MUGEI
PRAĖJUS

31-MOJI MUGE DETROITE greitai išperka. Skautininkai
platina bilietus velykiniam
į JAV-es tuoj pat įsijungė j
„Gabijos'" ir „Baltijos'' tuntų stalui. Veikia valgykla. Jau iš
skaučių „Baltijos" tuntą Bos
Detroite Kaziuko mugė ivyko tolo kvepia dešros su kopūstais,
tone ir vėliau tame tunte atliko
kovo 20 d. Pasitaikė labai graži kugelis ir cepelinai. Šių Detroi
įvairias pareigas. Ji yra buvusi
saulėta diena, taigi ir į Dievo te tik retkarčiais yra proga
ir „Gintaro" vadovių mokyklos
Apvaizdos lietuvių parapijos pasmaguriauti, todėl valgyklo
vadovė, T u n t i n i n k i ų konfe
Mergaitės iš „Tėviškės laukų" Kultūros centrą prigūžėjo daug je ilgiausia eilė. Prie pyragų
rencijos vedėja, Atlanto rajono bendradarbiaus skilčių sistema žmonių, o ypač mažų vaikučių. stalo irgi eilė. Mažiesiems ne
skautiško lavinimo skyriaus ir praleis dienas augdamos Kad ir atitrūkę nuo skautiškųjų trūksta įvairių žaidimų ir dar
vedėja ir „Miško ženklo" kursų skautiškoje, lietuviškoje dvasio vienetų bei gyveną tolimuose viena maloni ir netikėta
instruktorė. Įvairiose stovyklose je. Sesės dalyvaus įvairiuose priemiesčiuose, buvusieji broliai staigmena: lėlių teatras. Tikras
yra atlikusi viršininkės, pro
užsiėmimuose, kur turės progos ir sesės čia suvežė savo augantį čia turgus!
gramos vedėjos, koordinatorės
Mugę atidaro s. Juozas Orenstatyti pionierijos įrengimus, atžalyną pasidžiaugti tradicine
pareigas.
iškylauti ir naudotis lauko vir muge. Žiūri į lakstančius mažu tas, Vidurio rajono vadas, ir Lie
Sesė Laima yra profesionalė tuve, išmokti naujų rankdarbių, tėlius ir galvoji: „Kaip būtų tuvių Bendruomenės Detroito
mokytoja, baigusi State College pakartoti lietuviškas tradicijas, smagu, jei jie atvažiuotų į li apylinkės pir-nininkė Nijolė
Bostone. 1963 m. sukūrusi rengti laužus, rimtai susimąs tuanistinę mokyklą, skautų su ZeUvinder. Ar e trečią valandą
skautišką šeimą su Česlovu tyti, linksmai pažaisti ir eigas ir sekmadieniais į dovanų pasir alinimas, pasku
tinis šioje mugėje įvykis. Par
Kiliuliu, ugina du sūnus ir padainuoti.
pamaldas".
davėjai pakuojasi neparduotus
dukrą. Šiuo metu ji yra Bostono
Kasmet rūpinamės darbelių darbelius, o svečiai, kad ir
Pastovyklės viršininkės pava
„Baltijos" tunto tuntininkė,
Seserijos vadijos ir LSS tarybos duotojos pareigas atlikti sutiko stoka. Vis atrodo: „Šįmet bus nenoromis, skirstosi namo. Taip
blogai". Tačiau, kaip ir kasmet, ir pasibaigia šįmetinė, jau tris
ps. Virginija Butienė.
narė.
darbelių netrūksta. Skoningai dešimt pirmoji Kaziuko mugė
papuoštas su įdomiai išdėstytais Detroite.
l.r.
rankdarbiais akį patraukia vyr.
skaučių „Židinio" stalas. Ypa
AKADEMIKŲ SUEIGA
tingai gražios skautų koplytėlės
DETROITE
ir kiti medžio drožiniai, kuriuos
visą žiemą kūrė tėvelis su
Akademinio Skautų sąjūdžio
sūnum. Paukštytės tempia savo narių Detroite sueiga šaukiama
tėvelius ir senelius prie jų tikrai gegužės 1 d. Dievo Apvaizdos
su meiie gamintų darbelių, o iš parapijos Kultūros centre. Suei
didūs vilkiukai pardavinėja iš ga prasidės tuoj po 11:30 vai. r.
medauninko keptas širdeles ir šv. Mišių. Visi filisteriai, senjo
baravykus. Prityrusių skautų rai, tikrosios narės, broliai ir
abiejuose tuntuose nedaug, jie sesės jau studijuojantieji aukš
nepasižymi ypatingu darbelių tosiose mokyklose, ar jau studi
gausumu, tačiau mugėje išsijuo jas universitetuose baigę, taip
sę darbuojasi. Akademikai pat ir paskutiniųjų gimnazijos
pardavinėja
Akademinės klasių mokiniai kviečiami šioje
Skautų leidyklos ir kitas sueigoje dalyvauti. Sueigos
lietuviškas knygas, medinius tema - „Sukaktuvinių metų
P s . fil. G i e d r ė P e n č y l i e n ė i r ps. V i r g i n i j a B u t i e n ė V i l t o s T a u t i n ė s s t o v y k l o s
margučius,
kuriuos žmonės iniciatyvos".
p r i t y r u s i u s k a u č i ų p a s t o v y k l ė s „ T ė v i š k ė s l a u k a i " vadovės.
v.s. L a i m a

Kiliulienė

AKADEMIKAI SKAUTAI
CHICAGOS
VISUOMENĖJE
Fil. Zitos Sodeikienės ir
A d o s S u t k u v i e n ė s , šiais
metais Kultūros fondo premiją
l a i m ė j u s i o s d a i l i n i n k ė s ir
Vydūno Jaunimo fondo bendra
darbės, išskirtinai aukšto lygio
kūrybos darbų paroda šiuo metu
vyksta Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje. Parodą galima
aplankyti reguliariomis muzie
jaus lankymo valandomis iki
gegužės 18 d.
Fil. Broniaus Kviklio Lie
t u v o s Bažnyčių r e d a g u o t o
paskutiniojo tomo sutiktuves
visuomenei gegužės 13 d., 7:30
v.v. Jaunimo centre ruošia Filis
terių skautų Chicagoje skyrius.
L a u k i a m a g a u s a u s atsilan
kymo.
Fil. Nijolė Maskaliūnienė
labai sėkmingai pravedė Lie
tuvių Respublikonų Illinois ly
gos banketą, balandžio 24 d.

STOVYKLOJE
Pernai Rako stovyklavie
tėje vykusi „Lituanicos" sto
vykla buvo labai įspūdinga.
Pirmiausia norisi papasakoti
apie kelionę į stovyklą. Liepos
11d. mes rinkomės anksti rytą
prie Jaunimo centro. Kai visi
susirinko, išvažiavome auto
busu stovyklos link. Kelionė
buvo ilga ir nuobodi, nes auto
busas buvo nelabai patogus
Pasiekėm stovyklą laimingai.
Džiaugėmės atvykę, bet čia
mūsų laukė sunkūs darbai.
Turėjome pasistatyti palapines
ir įsiruošti pastovyklę. Dirb
dami nė nepajutome, kaip atėjo
vakaras ir reikėjo eiti miegoti,
buvo labai karšta ir uodų mili
jonai sukosi apie ausis.
Negalėjome miegoti. Turėjome
lįsti į miegmaišius ir su pa
galvėlėm galvas užsikloti, kad
uodai nekąstų. Šiaip taip prabė
go pirmoji naktis stovykloje.
Buvo ir daugiau tokių sunkių
naktų, nes didžiausi priešai
buvo uodai.
Mes turėjome keletą iškylų ir
reikėjo eiti labai toli. Buvo
šokių vakarai, kurie linksmai
praėjo. Turėjome bendrus
laužus. Buvo labai smagu vi
siems kartu dainuoti. Keletą
naktų turėjome „puolimus",
kurie mums labai patiko.
Buvo kiek sunkesnių darbų.
Reikėjo būti sargyboje, o miegas
labai lindo į akis. Teko mums
visiems dirbti virtuvėje, plauti
indus. O blogiausias darbas
buvo prausyklos valymas.
Mums visiems labai nepatiko.
Maistas nevisuomet patikdavo,
bet turime būti dėkingi šeimi
ninkėms, nes jos sunkiai dirbo
dėl mūsų.
Juozas Vilutis

Dr. Romualdas Povilaitis
D A N T Ų GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5780 Archer Ave.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarime

VYDŪNO JAUN. FONDO
METINIS SUSIRINKIMAS

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

OR. J A M E S V. H U D S O N
DR. LORETA V. STONCIUS
DANTŲ GYDYTOJAI
2750 W . 71 st S t .
434-0201
Valandos pagal susitarimą
Pensininkams nuolaida

Kab. tel. 4 7 1 - 3 3 0 0 ; r e z . 442-8297

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W . 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm , antr . ketv.. pe^kt nuo 12 iki 6 v v

VIDAS J . N E M I C K A S , M.D.

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR !
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
2655 W. 69 S*.
Tel, 776-9691
pirm. 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v p.p.
penkt.: 1-3 v p p
i
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagai susitarimą
Kabineto tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie A v e . ,
Chicago. III. 6 0 6 5 2
Pirm., antr.. ketv ir penkt.
pagal sus>tar:mą

Cardiac D i a g n o s i s . L t d .
Marquette Medical Building
6 1 3 2 S. K e d z i e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Te!. 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. P R A S A D T U M M A L A , M . D .
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 5 8 4 - 5 5 2 7

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. K e d z i e , Chicago, III.
Tel. 9 2 5 - 2 6 7 0
1185 Dundee A v e . . Elgin. III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

D R . F R A N K PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Contact lenses"
2618 W. 71 st St. — T e l . 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. JOVITA KERELIS

T. R A M A , M . D .

Dantų Gydytoja
2659 W 59th St . Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL.
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą

Specialybė — Chirurgija
2454 W e s t 71st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai : pirm antr ketv ir penkt
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. VILIJA R. KERELYTE

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W. 81st Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezld. 385-4811
Or. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
4342123
Pirm 2-7 A n t ' ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA

„ G a b i j o s " t u n t o s k a u č i ų b ū r e l i s prieš savo paviljoną Detroito s k a u t i j o s K a z i u k o mugėje.
Nuotr. Lino B a r a u s k o

Vs metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.

CHIROPRAKTIKA
— Amber Chlropractlc —
5 5 2 2 S. WoH Rd.
Western Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą

vykusį Lietuvių Tautiniuose
namuose. Jos kvietimu banke
te dalyvavo ir gražus būrelis
ASS filisterių.
R.R.

Vydūno Jaunimo fondo me
tinis susirinkimas šaukiamas
pirmadienį, gegužės 2 d., 7:30
vai. vak. ASS būstinėje Chica
goje, 3001 W. 59th St„; tel.
737-8230. Kviečiami dalyvauti
visi tarybos nariai,gyvenantieji Chicagoje ir kitur. Šiame susi
rinkime bus tvirtinamos 1987
m. apyskaitos ir nauji darbo
planai 1988 metams. Bus per
renkami kadenciją baigė penki
tarybos nariai, persvarstomos
paskolų ir premijų skyrimo
taisyklės. Revizijos komisija pa
darys pranešimą. Nariai, nega
lintieji asmeniškai susirinkime
dalyvauti, atsiunčia įgaliojimus
jiems atstovauti kitiems daly
vausiantiems susirinkime tary
bos nariams.

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-^
6-9. antr 12-6: penkt 10-12: 1-6

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71 st. St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 South west Higrtvvay
Palos Heights. III. 60463
(312) 361 - 0 2 2 0
(312) 361 0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z . 448-5545
NANCY STREITM ATTER. M.D.
KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDS V I Z I N A S , M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v e . (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

JOHN P. VYAITKUS, M.D.. FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W. 4 3 St.. T e l . 9 2 7 3 2 3 1
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm , antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v.

Lietuvio šauksmas

IŠ AFGANISTANO

vadovų ir draugų dvasiškių bei baigta tautinių šokių grupės
vyskupų pavardes, prašydamas „Sūkurio" atliktomis dainomis
bendra malda juos prisiminti. ir sušoktais šokiais.
Prieš iškviečiant Jubiliatą
Tai J. Staugaitis, V. Borisetarti
savo žodį, jam buvo padary
vičius, Pr. Ramanauskas, Pr.
ta
staigmena:
E. Lašaitis įteikė
Būčys, P. Maželis, J. Janulaitis,
I Australiją atvyko 1949
Balandžio 17-tą dieną Sydjam
iš
Lietuvos
atvežtą jo
V. Kuzmickas, H. Radvila, Br.
metais,
kaip
ir
kiti
imigrantai,
nėjuje buvo labai gražiai ir
Surkauskas, VI. Zabkevičius, V. mokslo draugo B. Urbelio dova
iškilmingai atšvęstas šios pa darbininku. Vėliau, sutvarkęs
Senkus, A. Žukas, St. Aleksie notą puikią knygą, kai šiuo
rapijos kapeliono ir Australijos savo reikalus, buvo paskirtas
jus, F. Gureckas, T. Jaku metu Australijoje viešinti iš
lietuvių kunigų sielovados Bathursto pereinamos stovyklos
bauskas, P. Patlaba, J. Kungys, Lietuvos atvykusi mūsų buvusi
direktoriaus prelato Petro But ir Cowros šeimų stovyklos
A. Kazlauskas, A. Spurgis ir Pr. žymaus sportininko ir Australi
kaus 50 m. kunigystės jubilie kapelionu, o nuo 1950 metų
Vaseris. Šios maldos metu jos bei Pietryčių Azijos vidurio
jus. Kaip ir per didžiąsias šven buvo perkeltas ir paskirtas Syd
choras sugiedojo A. Vanagaičio svorio bokso čempiono Pr.
tes, o Sydnėjaus lietuviams tai nėjaus lietuvių kapelionu.
Mikaus sesuo dr. J. Murvienė,
„Nuliūdo kapai". Iškilmingos
Sydnėjaus lietuviai be kunigo,
ir buvo didžioji šventė, bažnyčia
įteikdama Jubiliatui puokštę
vyskupo ir prel. P. Butkaus
buvo pilnutėlė tautiečių, dabar jau prelato, P. Butkaus,
gėlių, poezijos žodžiais jį
atlaikytos
pamaldos
buvo
baig
atėjusių pagerbti baltais būtų tikrai kaip ne Sydnėjaus
pasveikino.
tos Tautos himnu.
plaukais pasipuošusį mūsų lietuviai. Per tuos 38 metus,
Ir griausmingiems plojimams
Antroji iškilmių dalis buvo
kapelioną. Tai buvo vyresnieji, praleistus Sydnėjuje, prelatas
palydint,
žodį taria ir pats
p r a v e s t a parapijos salėje,
kurie prieš 40 metų kartu su dalyvavo visur ir buvo ne tik
Jubiliatas.
„Mano sieloj šian
bendrų pietų ir oficialiosios bei
dar jaunu kunigėliu Petru, at mūsų dvasinis, bet ir kultūrinis,
meninės dalies metu. Prie gar dien šventė", kaip sakoma toj
vyko į šį tolimąjį Australijos meninis, lietuviškasis ir fizinis
bės stalo buvo kviestiniai dainoj, pradeda prelatas, prisi
kraštą ir pradėjo savo naująjį ramstis ir vadovas. Jis krašto vd v a s i š k i a i , p a r l a m e n t a r a i , mindamas tas pirmas ir gražias
gyvenimą. Juos sekė jau jų bos vicepirmininkas, rūpinasi
Prel. Petras Butkus — jubiliatas mūsų bendruomenės vadovai ir savo kunigavimo dienas Lie
vaikai, kuriuos beveik visus jis socialiniais reikalais, jis vado
tikrai laimingas pats prel. P. tuvoje, vėliau gražiais žodžiais
pakrikštijo, vėliau sujungė vauja ir savišalpos „Caritas"
British Empire"). Jis taipgi yra Butkus, o vaišių stalai, paruoš trumpai perbėgdamas savo pla
šeimos gyvenimui ir jau šian fondui, jis Katalikų kultūros dįtraukiamas ir į „International ti gero prelato draugo ir žinomo tų ir šakotą gyvenimą ir šiuo
dien, net jų vaikus įvedęs į jos vadovas, jis skautų ir ateiti
metu jau švenčiantį savo kuni
krikščioniškąjį gyvenimą, jis ninkų dvasios vadas, jis buvęs Leaders In Achievement" pa mūsų visuomenės veikėjo ir gystės 50-tį. Šiltu ir gražiu žo
kartu su visais parapiečiais vienintelis Lietuvos kunigas, saulinę knygą, kurią išleidžia fabrikanto V. Šliterio ir būrio jo džiu prelatas prisiminė visus
džiaugėsi ir gėrėjosi, kai bažny išlaikęs Kūno kultūros rūmų „The International Biographi- padėjėjų moterų, buvo tikrai gal mirusiuosius ir gyvus savo
tinėj palydoj, tautiniais dra sunkų sidabrinį ženklą, pasi cal Centre of Cambridge, Eng- neblogesni kaip ir prieš 50 metų artimuosius draugus, nuošir
bužiais pasipuošę jie lydėjo savo puošęs juo dalyvauja ir padeda land". Čia yra plačiai aprašytas primicijų metu Nemakščiuose. džiai padėkodamas atsilankiu
Iškilmingąjį minėjimą prave siems svečiams ir ypatingą pa
prelatą prie altoriaus ir jam pa Sydnėjaus ,,Kovo" sporti prel. P. Butkus, pridedant ir jo
nuotrauką.
dė Sydnėjaus sp. klubo „Kovo"
tarnavo. Tik gaila, jau daugiau ninkams, būdamas ir šio klubo
Pagerbti prel. P. Butkų ir į jo pirmininkas E. Lašaitis ir D. dėką išreikšdamas savo parakaip 500 tautiečių ir gerų prela Garbės nariu. Jis ir Kunigų
pamaldas
ir Ankienė. Pagrindinę kalbą, iš piečiams, t a i p gražiai ir
to draugų negalėjo džiaugtis ir sekretoriatui vadovauja, yra jubiliejines
iškilmingai jį pagerbusiems.
sveikinti garbingąjį jubiliatą. tautos Fondo atstovas, Lietuvių iškilmingą minėjimą susirinko keliant Jubiliato gyvenimą ir
Žydėk ir gyvuok, mielas
Jie amžinai jau ilsisi paties namų steigėjas, spaudos bendra daugiau 400 žmonių. Šių darbus, skaitė poetas Almis JūPrelate,
būdamas mano ir visų
prelato išrūpintame Rookwood darbis, redagavęs kultūrinį pamaldų garbės svečiu buvo ragis, vaizdžiais ir poetiškais žo
Sydnėjaus
lietuvių ne tik sielos
kapinių, kurios savo plotu yra laikraštį „Užuovėją". Jis ir vyskupas J. Heaps — vyskupų džiais papasakodamas apie jį.
vadovas, bet ir globėjas bei pa
įgaliotinis imigracijai. Kartu su
vienos iš didžiausių pasaulyje,
rašytojas, išleidęs savo knygą prel. P. Butkum lydimas vie Prel. P. Butkaus globojamos tarėjas, o taip pat ir nuoširdus
lietuviškame skyriuje. Taip pat
„Tautų šventovėse". Jis ir tinių parapijos kunigų ir tau savaitgalio mokyklos mokinės draugas. Tegul gerasis Dievas
prelato rūpesčiu juos lyg tai ir
poetas, kurio eilėraščiai yra tiniais drabužiais pasipuošusios D. Šliterytė ir A. Dičiūnaitė Tau, garbingas Žemaitijos
globoja lietuviško stiliaus pa
virtę populiariomis dainomis, palydos. Savo tartame žodyje gražiai pasveikino ir už jo sūnau, ir toliau teikia geros
minklas: du palaužti ir suremti
net ir šiandien ne tik plačiam vyskupas pareiškė, kad jam yra paramą padėkojo savo globėjui. sveikatos ir daug, daug ateities
stulpai bronzinė Kristaus
Sveikinimo kalbas pasakė pa
Rūpintojėlio figūra, priekyje pasaulyje dainuojamos, bet ir didelė garbė ir privilegija rapijos komiteto pirmininkas B. darbingų metų tiek dvasiniame,
Marijos simbolis su užrašu: žinomos Lietuvoje. Tai tėviškės šiandien pasveikinti savo nuo Genys, Nevvcastle lietuvių atsto tiek ir lietuviškame Tavo darbe.
Antanas Laukaitis
„Sydney: Lithuanians far from pasiilgimo, švelnių lyriškų širdų draugą, švenčiantį 50 vas Liūgą, sostinės Canberros
melodijų
dainos.
metų kunigystės jubiliejų. Kai atstovas Balsys, „Dainos" choro
Homeland".
Pamokslai būna ne tik religi 1949 metais prelatas atvyko į vardu Pr. Nagys ir B. Alek
NORI PAŠALINTI
Prel. P. Butkus gimė 1914 me niai, bet ir tautiniai perliukai, Australiją ir jam tie metai buvo naitė, Sydnėjaus lietuvius jau
PERUKUS
tais sausio 9 dieną Lekavę, visuomet paremti ir pagražinti jo naujo gyvenimo pradžia, tai 25 metus priglaudusius LidNemakščių parapijoj. Baigęs gilia ir patriotine poezija. Todėl ir man pasakė vyskupas, tie me combe parapijos klebonas prel.
Britų advokatų grupė yra
Raseinių gimnaziją 1933 metais nenuostabu, kad jo pamokslų ir tai buvo labai svarbūs, nes aš Meany, p a r l a m e n t a r a s B.
pasinešusi pašalinti anglų teis
ir Telšių kunigų seminariją kalbų su didžiausiu įdomumu tada įstojau į kunigų semina Vaughan ir visų gausių Syd
mams būdingus baltus perukus,
1938 metais balandžio 16 dieną, klausosi ir kitų religijų žmonės. riją. Šiandien aš sveikinu nėjaus lietuvių organizacijų var
kuriuos dėvi advokatai ir
jis buvo vyskupo J. Staugaičio O kur gi dar kiti mūsų Jubilia Jubiliatą ir kartu su jumis, jo du A. Vinevičius. Sugiedojus
teisėjai teismų salėse. Jie sako.
įšventintas kunigu ir savo to atliekami darbai, kaip radijo parapiečiais lietuviais, džiau Jubiliatui „Ilgiausių metų",
kad perukai yra nemalonūs,
primicijas atlaikė Nemakščių valand ės, ypač didžiųjų giuosi dalyvaudamas šioje gar dalį ištisų sveikinimų ir kitų tik
turį nemalonų kvapą ir
parapijos bažnyčioje. Vėliau švenčių proga, parapiniai dar bingoje šventėje. Vėliau jis pavadinimus iš viso plataus
anachronistiški. Kai kurie
kapelionavo Telšių mokytojų bai, dalyvavimas Plunksnos įteikė prel. P. Butkui Šv. Tėvo pasaulio, o jų buvo gera šimtinė,
sako tik, kad perukai ir teisėjų
seminarijoje, amatų mokykloje, klube ir Rašytojų būrelyje ir, ži apaštališkojo p a l a i m i n i m o perskaitė D. Ankienė. Meninėje
rūbai turėtų būti neprivalomi.
Tauragės mokytojų seminarijoje noma, nepamirštama asmenybė raštą, atminimui iš Jubiliato dalyje neseniai iš Lietuvos at
Žemesniuose teismuose jau
ir buvo dragūnų pulko kapelio privačiuose subuvimuose, nes gaudamas 600 metų Lietuvos vykusi A. Juškienė skaitė savo
leidžiama teisėjams be jų apsi
nas. Karo metu už lietuvišką kur tik yra prelatas, ten skam krikščionybės medalį.
kūrybos jautrų eilėraštį, skirtą eiti, jei labai karšta teismo
veiklą vokiečių buvo suimtas ir ba ir tikrai labai gražiai lietu
Visos pamaldos praėjo labai prelatui. Gr. Zigaitytė paties kambary.
patalpintas į Soldau koncentra viška daina. Net negali žmo gražiai ir įspūdingai, giedant J u b i l i a t o s u k u r t a s d a i n a s
cijos stovyklą. Laimingai gus ir pagalvoti, kas būtų, jei Sydnėjaus l i e t u v i ų c h o r u i „Domine Exulti" ir „Kaip
sulaukęs karo pabaigos, Tuebin- mes savo prelato Sydnėjuje „Dainai", vadovaujant jaunie obelis, mamyt, palinkus", kartu
SULAIKĖ STREIKĄ
gene studijavo filosofiją ir li neturėtume.
siems dirigentams B. Aleknai į dainas įtraukiant ir visus
tuanistiką, kartu eidamas ir
Nenuostabu todėl, kad nau tei ir J. Ankui bei duetą giedant svečius. L. Šarkauskaitė skaitė
Chicago-Northwestern ge
kapelino pareigas Tuebin- jųjų 1982 metų proga Šv. Tėvas Gr. Zigaitytei ir B. Aleknaitei. prelato kūrybos eilėraštį ,,50 ležinkelio linijoje buvo streiko
geno-Pfulingeno lietuvių gim Jubiliatą pakėlė į prelatus ir Pamaldų metų mirusiųjų atmi metų Kristui ir Lietuvai" ir A. pavojus, tačiau JAV prezidentas
nazijoj ir Reutlingeno lietuvių karalienė suteikė jam M.B.E. nime Jubiliatas perskaitė savo Šarkauskas V. Mačernio „Laiš savo aktu streiką sulaikė
kolonijoj.
(Most Excellent Order of the tėvelių, buvusių jo dvasios kas Kristui". Meninė dalis buvo dviems mėnesiams.

Laužydama tarptautinės tei nistano laisvės kovotojams
sės nuostatus, Sovietų Sąjunga parama, vykdo kruvinus teroro
okupuotoje Lietuvoje mobili veiksmus. Net Rand korpora
zuoja vyrus ir siunčia savo gro cijos tyrinėtojas Alex Alexiev
buoniškam žygiui į Afganis nustatė, kad komunistai įvykdė
taną, kuriame įsistiprinus net daugiau kaip 100 žmogžu
siekia padidinti savo koloniali- dysčių, siekdami suterorizuoti
nes valdas. Apie lietuvių Pakistane tuos žmones, kurie
buvimą tuose daliniuose nedaug palankūs Afganistano laisvės
teprasiveržia žinių, tačiau gynėjams.
„Tiesa" kovo 18 d. Nr. 64 iš
Washingtone š.m. kovo 23 d.
spausdino daug ką pasakantį Europos saugumo ir bendradar
pranešimą apie lietuvį motori biavimo komisija turėjo apklau
zuoto šaulių padalinio seržantą sinėjimus Afganistano pabė
Rolandą Valį. Pasakojimą pra gėlių reikalais. Be kitų čia liu
deda simbolišku sakiniu: „Afga dijo du buvusieji mobilizuotieji
nistano naktys ne šiaip tamsios, į raudonąją armiją kariai, kurie,
o tiesiog juodos". Suprantama, pamatę sovietinius žiaurumus,
juodos ne vien dėl tamsos, bet ir buvo pabėgę pas laisvės kovo
dėl širdį slegiančios nuotaikos, tojus. Abudu jie yra pasiekę
kad lietuvis ten nutremtas į Kanadą. Vienas jų — Sergej
mirtiną pavojų nešančius gro Busov papasakojo, kaip Mask
buoniškus Maskvos žygius.
vos raudonarmiečiai žiaurūs,
Seržantas R. Valys jau anks užsiima plėšikavimu. Jis ne
čiau Afganistane buvo sužeis galėjo viso to pakelti ir pabėgo
tas. Duodama daugiau žinių pas laisvės kovotojus. Išmoko jų
apie jį. Mokėsi Šiaulių 16-je kalbą, stebėjo įvykius ir ap
vidurinėje mokykloje, baigė klausinėjime pasakojo, kaip So
technikos mokyklą, dirbo baldų vietai savo aviacijos pagalba
dirbtuvėje, mėgėjas krepšinio. bombomis naikina kaimus, žudo
Deja, jau laikraštis „Krasnaja moteris ir senukus. Tas jį
zviezda" paskelbė, kad serž. R. uždegė pačiam griebtis ginklo
Valys yra sunkiai sužeistas. ir, drauge su laisvės kovotojais,
Apie tai „Tiesa" taip skelbia: ginti kraštą. Jis liudijo, kad
„Tai įvyko budėjimo naktį sau afganistaniečiai yra taikūs
gant kišlaką. Reikėjo keisti bu žmonės, niekam blogo nenori.
dinčiųjų pamainą. Budėjimas Jie tik siekia, kad jų šalis būtų
užsitęsė. Juoda naktis prabilo laisva.
šūviais. Kuopos vadas nuspren
dė pakeisti poziciją. Rolandas
pakliuvo a n t minos. Kovos
draugai, teikę Rolandui pirmąją
Antras liudininkas buvo Igor
medicinos pagalbą, dar nežinojo, Kovalčuk. Jis pasakojo, kaip
kad viena skeveldra pataikė į jam esant mobilizuotam į
širdį. Tai buvo nustatyta medi raudonąją armiją buvo įtai
cinos batalione. Karį reikėjo gojama: Sovietų daliniai yra Af
skubiai operuoti. O tokios opera ganistane tik tam, kad būtų iš
cijos labai retos, jas atlieka stumti amerikiečių daliniai iš to
klinikose geriausi specialistai. krašto. Dabar jis pasakojo komi
Rolandą lėktuvu nugabeno į sijos apklausinėjime, kad jie,
Taškentą. Čia chirurgai patvir raudonosios armijos daliniai,
tino, kad skeveldra dešiniame buvo priversti naikinti afganis
širdies skilvely laisvai juda. taniečius, bet daugelis ir jų
Mirtinas metalo gabalėlis galėjo pačių žuvo. Iš Charkovo jų buvo
kiekvieną sekundę trikdyti šir nusiųsta 160, o gyvais liko tik
dies vožtuvo funkciją, pakenkti 50. Jis pabėgo su draugu ir
širdies nervų sistemai, galėjo pasiekė laisvės kovotojų dali
patekti į prieširdį, plaučių nius. Dvejus metus praleido su
arterija ir akimirksniu — mir jais. Ten stebėjo, kaip Sovietų
tis..."
lėktuvai bombarduoja taikius
Rolandui buvo pasiūlyta: ,Iš- gyventojus. Tuos abiejų liu
kviesime Jūsų artimuosius'. dijimus plačiai aprašė JAV-se
Rolandas bijojo, kad po motinos leidžiamas priešsovietinis rusų
mirties tėvas nepakels naujų iš laikraštis „Novoje Russkoje
gyvenimų. Atsisakė. Operacijos Slovo".
ėmėsi medicinos tarnybos pa
pulkininkiai — medicinos moks
lų daktaras kardiochirurgas J.
Ševčenka, chirurgas E. VoinovsTas pats laikraštis išspaus
kis, medicinos tarnybos papulki- dino pasikalbėjimą su vienu la
ninkai..."
biausiai pasižymėjusiu laisvės
„Nebuvo dirbtinės kraujo apy kovotojų vadu — Abdulu
takos aparato. Ryžosi trumpam Chaku. Jis jau keturis kartus
sustabdyti kraujo apytaką. Taip buvo sužeistas, bet ryžtingai
dar nebandė nė syki. Nepapras vadovauja kovoms. Jis priminė
ta rizika. Bet kito kelio nebuvo. Maskvos žiaurumus, gyventojų
Kosminiu greičiu skriejo sekun iškėlimus, bet drauge pasi
dės. Du kartu buvo visiškai džiaugė, kad laisvės kovotojai
sustabdyta kraujo apytaka. aprūpinami labai veiksmingais
Operaciją komplikavo ske ginklais, kurie daro didelius
veldra, atsidūrusi po širdies vož nuostolius rusams. Partizanai
tuvu. Kaip sakė Taškente, įsistiprina kalnų viršūnėse, ir,
sunku šią operaciją aprašyti. kai pamato nuleidžiamas Sovie
Skeveldrą išėmė kardiochirur tų desantininkus, suskumba
gas J. Ševčenka. R. Valys buvo juos pasitikti ir sutvarkyti.
išgelbėtas".
Maskva dėl agresijos susilau
Žinoma, Valys žodžiu negalėjo kė visuotino pasmerkimo. Pa
perduoti savo protesto šauksmo saulį jaudina Sovietų išblokšti
laisvajam pasauliui, bet krau iš tėvynės milijonai afganis
jas, jo mirtinas pavojus yra lie taniečių. Tūkstančiai Maskvos
tuvio protesto šauksmas.
žmonių žūsta. Tas viskas pri
vertė Maskvą pasižadėti pasi
traukti iš Afganistano. Tebūnie
tai Kremliui gili pamoka — nie
Sovietų invazija į Afganistaną kada daugiau nepradėti grobuo
buvo ir yra kruvinai žiauri. Tai niškų karų.
bandymas brendant kraujo kla
A. Eiva „American Afghan
nais didinti savo kolonialinę
imperiją. Apie šį žiaurų nusi Action" biuleteny skelbia, kad
kaltimą mus plačiau informuo septyni afganistaniečių laisvės
ja kitas lietuvis — Andrius L. kovotojų vadai sudarė savo
Eiva, kuris yra „Federation for laisvą vyriausybę, kuriai jau 14
American Afgan Action" pirmi pasaulio kraštų pažadėjo su ja
ninkas. Savo kovo mėn. biule palaikyti diplomatinius san
teny jis atkreipia dėmesį, kaip tykius. Tarp šių kraštų — Pakis
komunistai, norėdami suterori tanas, Saudi Arabija, Qataras,
zuoti Pakistaną, kad per tą Kuwait, Sudanas ir Malaisia.
kraštą nebūtų teikiama Afga
fJuoz. P r .
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santvarką, viršūnės buvo atsakingos už tai, kas vyko
apačioje. Jeigu būtų įvykęs bent mažiausias nesusipra
timas ar išsišokimas, tai būtų nukentėjęs ne tik tas
individas, bet ir jo viršininkai.
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Po tokios įtampos visi norėjo, kad tik viskas
greičiau praeitų ir pasibaigtų. Dar prieš iškilmes
matėsi, kad prie štabo patalpų slampinėja kažkokie
tipeliai, kiti ir štabo duris varsto. Žinia, kad tai nesabotažninkai, nes visur sargybos.
Pagaliau atėjo ir lemiamoji valanda. Visas dalinys
rikiuojasi, priesaiką turės duoti karininkai ir kariai
(pagal tarybinę terminologiją kovotojai). Visiems išsi
rikiavus, nuo štabo pusės artėjo būrelis civilių, kai
kurie odiniais puspalčiais (komunistų labai mėgiama
apranga ir net prestižo reikalas). Galbūt tai ir buvo tie
„tipeliai". Pasirodo, tai buvo komunistų partijos ir dar
bo liaudies atstovai, kurie įteikė daliniui vėliavą. Atro
do, kad tie atstovai lietuviškai nekalbėjo ir gal net
nemokėjo.
Pagaliau priesaika, kadangi raudonajai armijai ir
socialistinei tėvynei, tad viskas rusiškai. Buvo perskai
tytas PRIBOVO (Pabaltijo karinės apygardos1 sveiki
nimas „Vadui ir komisarui", kurį buvo pasirašęs kaž
koks rusas generolas ir komisaras. Kaip matome,
„Vadui ir komisarui", o apie draugus kovotojus nei
žodžio! Tokia buvo ir tokia tebėra tarybinė ivgybė.
Priesaika praėjo be sabotažo, be bombų ir gaisrų.
Visiems lyg akmuo nuo krūtinės nukrito. Laimingiau
si tai, atrodo, buvo politrukai. J ų supratimu, visa naš
ta buvo ant jų pečių. Iš dalies taip ir buvo: pagal jų

Santvarkoje, k u r i p a r e m t a p r i e s p a u d a ir
sabotažninkų baime, nėra daug ramių dienų. Vis kas
nors įvyksta, vis kas nors sukrečia. Atrodo, jau būtų
galima gyventi, žiūrėk, inspekcija patikrino šautuvus
ir rado nevalytus vamzdžius ar aprūdijusius padus.
Normaliai būtų nubausti tų šautuvų savininkai, bet
ne raudonojoje armijoje. Čia jau beveik įžiūrimas
sabotažas, daugiausia nukenčia ne tų šautuvų savi
ninkų, bet būrių ir kuopų vadai.
Prie tokių mažų skandalų jau buvom įpratę, atrodė,
taip ir turi būti. Bet dabar ėmė ir įvyko tai, apie ką
nebuvo nei galvota, nei sapnuota. Vieną rytą ltn. Alb.
Pabedinskas padavė man voką, kad perduočiau
aukščiau, išėjo. Aš nė nežiūrėjau, kas jame (faktinai
neturėjau nei teisės). Kodėl jis man padavė, ir šiandien
man neaišku. Greičiausiai jam pritrūko nervų.
Kai visi susirinko, tai aš ir paklojau tą voką vidury
je stalo, manydamas, kad tai smulkūs reikaliukai, gal
jis nesijaučia ar namuose kokie reikalai. Bet ne! Kai
tą voką atidarė, pasigirdo tylus keiksmas ir... tyla
Viduje buvę politvadovai tuojau susidomėjo. Kas ten
parašyta? Kai jiems pasakė, tai ir prapliupo! Jeigu
būčiau galėjęs į žemę prasmegti, tai būčiau tai padaręs,
Jeigu būtų gaisras kilęs, tai nebūtų taip blogai buvę!
Dabar... repatriacija! Prašymas paleisti iš kariuomenės
dėl repatriacijos!
Politrukų net lūpos išsivėpė: jie negalėjo to supras-

ti. Jeigu būtų kuris kitas, tai gal. Dabar jis, tas. kurį
visi nuoširdžiai mėgo, kuris beveik niekuomet nega
vo papeikimo, kurį statė pavyzdžiu. Po kurio laiko ir
„kaltininkas" atsirado.
Pirmiausia iš jo buvo paimtas pistoletas ir jį
atokiau nuo visų pasodino, ne kaip visuomet prie ben
dro stalo. Atrodo, staiga jis pasidarė raupsuotasis.
Dabar politrukai (politvadovai) galėjo išlieti visą savo
širdgėlą. Galima suprasti, kad jie nuoširdžiai tai iš
gyveno. Jie net neįsivaizdavo, kad galėjo jiems kas nors
panašaus įvykti. Padaryti tai nieko jau nebegalėjo.
Viešai nebuvo kalbama, bet buvo žinoma, kad tereikėjo
tik repatriacijos punkte užsirašyti ir jau buvai saugus.
Apie tą punktą, žinoma, įvairūs tipeliai slampinėjo, tad
reikėjo vikriai įeiti. Jeigu žiopsosi, dairysies, tai galėjai
repatriacijos ir nesulaukti. Užsirašiusiuosius tegalėjo
keikti, bet turėjo išleisti, nenorėdami su Vokietija
santykių gadinti. Mūsų politrukai, atrodo, tai žinojo.
Tad ir pradėjo: ,.Na tai ką? Bėgate! Mes jus savu žmo
gumi laikėme, traktavome kaip savo. O dabar... Jūs
bėgate! Kur? Gal į Berlyną? Durak!... mes tave ir Berly
ne surasime, tuomet tai kitaip pakalbėsime!"
Iš to jų pasakymo, kad „tave ir Berlyne surasime",
norėjosi tik juoktis. Juoktis nebuvo galima, tik pagalvo
jau. „Berlyną kaip savo ausis matysite". Tuomet
vokiečiai jau švaistėsi po Viduržemio jūrą. kėlėsi į
Kretą, daužė Maltą. O čia apskuręs politrukas žydelis sako: „Nuo mūsų nepabėgsi"! Jau praūžus karo
audrai, pakalbėdavome, koks likimas ištiko tą ar kitą. Prisimindavome ir Pabedinską. Buvo įvairių gandų.
Tik po daugelio metų, jau gyvendamas Chicagoje. sužinojau, kad jis jau miręs. Ir nemirė Berlyne, bet kažkur
p r i e Arktikos vandenyno.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. balandžio mėn. 27 d.
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BOSTONO 2INIOS
ANT. GUSTAIČIO KNYGOS
SUTIKTUVĖS
Naujai išleistos premijuotos
rašytojo Antano Gustaičio saty
rinių elegijų knygos „Pakeliui
j pažadėtąją žemę" sutiktuvės
įvyko balandžio 10 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos ant
ro aukšto salėje, sutraukdamos
gana daug Bostono ir apylinkės
lietuvių. J a s suorganizavo,
atidarė ir pravedė Zita Krukonienė, talkinama Lietuvių
Tautodailės Instituto Bostono
skyriaus, kurio pirmininkė yra
Saulė Šatienė. Apie Antano
Gustaičio satyrinę ir humoris
tinę kūrybą jo naujai išleistos
premijuotos knygos pagrindu
kalbėjo literatūros kritikas
Vytautas Aleksandras Jonynas
iš Montrealio, Kanados. Paskai
ta buvo įdomi, įžvalgi, perpinta
gilesniu satyrinės ir humoris
tinės kūrybos paryškinimu,
iškeliant Antano Gustaičio
pasiektą šioje srityje aukštą ly
gį. Tarp kitko paskaitininkas
pažymėjo, kad satyrinė ir
humoristinė kūryba — t a i
trapi, greit peržydinti gėlė. Ją
suprasti ir įvertinti ne visi
įstengia. Mes išeivijoje pagrįstai
galime didžiuotis, kad už tokią
kūrybą paskirta premija, kuri
teko iškiliausiam jos atstovui
Antanui Gustaičiui. Jis tikrai
yra jos nusipelnęs. Tai lyg ati
taisymas skriaudos, padarytos
j a m ir mūsų l i t e r a t ū r a i ,
neįtraukiant Antano Gustaičio
kūrybos pavyzdžių į Šilbajorio
paruoštą ir išleistą lietuvių išei
vijos rašytojų apibūdinimą
anglų kalba. A. Gustaičio
kūrybai būdingas bruožas —
nesididžiavimas, prisiėmimas
visų ydų, apie kurias jis taip
šmaikščiai rašo. Kaip visi sa
tyrikai ir humoristai, Antanas
Gustaitis yra moralistas, bet jo
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kūryboje nejaučiamas pamokslininkavimas, kai tai atsitinka
kitų darbuose. Jo kūryba nu
kreipta į mūsų ydas, priesaikų
užmiršimą, pasinešimą į ma
terialines gėrybes ir kitas žmo
gaus silpnybes. Savo kūryboje
jis plaka ne asmenis, bet jų silp
nybes. Šias paskaitininko Vy
tauto A. Jonyno mintis lyg pa
tvirtino pats autorius Antanas
Gustaitis, paskaitydamas savo
feljetoną apie satyrininko kelią
į garbę. Tas kelias buvo trijų
etapų — pasveikinimo eilėraštis
draugui, savo kūrybos skai
tymas moterų draugijos susi
rinkime ir susitikimas su drau
gais rašytojais. Visais trim atve
jais satyrikas susilaukia nei
giamo įvertinimo, kuris pasibai
gia spaudoje apskelbiant jį ko
munistu. Taip satyrikas pagar
sėja, bet neigiama prasme. Po
programos dar vyko laisvi
pašnekesiai prie kavos ir or
ganizatorių parūpintų lengvų
užkandžių. Į renginį buvo įsi
jungęs ir dail. Pranas Lapė savo
iliustracijų paroda. Renginyje
parduota naujos Antano Gus
taičio knygos apie 30 egzemplio
rių. Tuo rūpinosi lietuviškosios
spaudos platintojas Antanas
Šeduik is iš Brocktono.
LIETUVIU NAMO
REIKALAI
So. Bostono Lietuvių Piliečių
d-jai uždarius savo turimo namo
pirmame aukšte vestą alkoho
linių gėrimų barą, dabar tas
aukštas yra nenaudojamas, o
namo išlaikymo išlaidos — labai
didelės. Kaip d-jos valdyba
pranešė savo nariams bendraraščiu, jos siekia arti 49 tūks
tančius dolerių metams. Pa
jamos už antro ir trečio aukšto
sales, „Taupos" nuoma bei
savaitgaliais
veikiančios

MOŠŲ KOLONIJOSE
Phoenix, Az.
LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
REIKALAI
Balandžio 16 dieną LB Ari
zonos apylinkė turėjo visuotinį
narių susirinkimą, įvykusį
Ambraškų namuose. Nors diena
buvo lietinga ir vėsi, labai
gražus lietuvių skaičius atvyko
į susirinkimą, kurį pravedė
apylinkės pirmininkas Donatas
Zakaras, tarp kitko pareišdamas, kas dėl pašlijusios
sveikatos jis pasitraukia iš savo
pareigų. Visų susirinkusiųjų
vardu jam už atliktą darbą
padėkojo Ona Mieželienė, saky
dama, kad „labai liūdna yra
atsisveikinti su taip geru or
ganizatorium ir be galo darbš
čiu pirmininku" ir palinkėjo
jam geriausios sveikatos. Ta
proga iš valdybos pasitraukė ir
parengimų vadovas Antanas
Ambraška ir kultūros reikalų
atstovė Viktorija Zakarienė.
Naujai išrinktą valdybą sudaro:
Antonija
Petrulienė
—
pirmininkė. Ričardas Čer
niauskas — vicepirmininkas ir
parengimų vadovas, Aldona
Morkienė — sekretorė, Aldona
Vaitkienė — iždininkė ir Linas
Banelis — atstovas kultūros ir
jaunimo reikalams.
Senoji valdyba, prieš užbaig
dama savo darbą, paskyrė gana
stambią auką VlII-tajai Tau
tinių šokių šventei ir po truputį
aukojo Vasario 16-tosios gim
nazijai, lietuviškai spaudai bei
politinei lietuvių veiklai. Nors
Arizonos lietuvių kolonija yra
maža, bet ruošiant įvairius
suėjimus, visada susidaro tam
tikro pelno. Pirmasis naujos

valdybos darbas ir bus suruošti
pavasario gegužinę, kuri yra
n u m a t y t a gegužės 1 dieną
North Mountain parke, Yavapai vietoj. Pradžia 1 vai. p.p.
Susirinkimui pasibaigus buvo
pravestas balsavimas į JAV LB
XII-tąją tarybą. Po to buvo
kavutė ir užkandžiai, kuriuos
labai
skoningai
paruošė
valdybos sekretorė Aldona
Morkienė.
V i k t . Z.

Buffalo, N. Y.
A R T I M I IR TOLIMI
KAIMYNAI TALKINA
Pavasaris jau visai rimtai
įskabino mūsų speigais pagar
sėjusiame mieste. P a k i l u s
Vasario 16 minėjimas senokai
atžymėtas, bet spaudoje —jokios
žinutės. Pasirodo, kad tai ne
spaudos ir ne korespondento
kaltė:
paštas,
pakėlęs
mokesčius, iš to džiaugsmo
mano korespondenciją kažkur
užmarinavo, tad ši yra jau
antroji.
Sukrutome ūmai vasario 7 d.,
kai buvusi buffalietė Danutė,
gyvenanti kažkurioje saloje prie
pat Kanados, Washingtono vals
tijoj, paskambino tėvams Buf
falo mieste, kad keli senatoriai
rašo laišką Sovietijos tūzams,
kad tie nevaržytų taikių de
monstracijų okupuotoje Lie
tuvoje ir Estijoje nepriklauso
mybės švenčių proga. Prasi
veržė privati bendruomenės
narių ir pirmininkės energija.
Telefonai nesiliovė skambėti
tarp Buffalo, N.Y., Batavijos,
N.Y.,
Los Angeles, CA. ir
Rochesterio, N.Y. Aktyvusis

Lietuvė advokatė laiko kūdikio
Įaūnyjlmui. Kūdikis turės gerus
namus, bus mylimas, saugus ir gaus
katalikišką išauklėjimą bei išmoksli
nimą. KONFIDENCIALIAI. Tai.:
476-8719.

REAL ESTATE

H mis

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

MISCELLANEOUS

A

J. BACEVIČIUS

užkandinės, toli gražu, tų išlai
dų nepadengia. Todėl jau ilges
nį laiką vedamos derybos išnuo
moti pirmą ir antrą aukštą Welfare įstaigai, kuri reikalauja pri
taikyti nuomojamas patalpas
įstaigos reikalams. Tatai nesisprendžia lengvai, nes reikia
sudaryti atitinkamus planus,
sąmatą, gauti gana didelę
banko paskolą. Buvo manoma,
kad visa tai pavyks atlikti ligi
balandžio 1 d. Bet iškilus nau
jiems klausimams, reikalas
lieka toliau neišspręstas.
Atrodo, kad galutinis jo išsiaiš
kinimas gali įvykti kiekvieną
dieną, bet gali užtrukti mėnesį,
ar daugiau. Tai priklauso ne
nuo d-jos ar jos valdybos, bet nuo
kitų veiksnių. Dabar d-jos namo
patalpose savaitgaliais veikia
užkandinė, vedama Jono
Stankaus, antro aukšto dalyje
yra įsikūrusi lietuvių kredito
unija „Taupa", antro ir trečio
aukšto salės nuomojamos įvai
riems reikalams, o ketvirtame
aukšte įrengtas lietuvių skautų
būklas. D-jos pirmininku jau
kelinti metai yra Vytautas
Eikinas. o reikalų vedėju —
Algis Skabeikis.

Baltų lygos veikėjas, kurs tuo
metu slaugė savo žmoną
ligoninėj, surado laiko tiksliai
informuoti, kas darytina, ir nau
ja banga telefonų bei telegramų
tarškėjo senatorių raštinėse.
Tad ir pats paminėjimas buvo
pakilus. Jis įvyko vasario 14 d.,
talkinamas kaimynų rochesteriečių bendruomenės choro.
Minėjimą pradėjo doktorantė
pirm. Milda Neumanienė.
Sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai, akompanuojant muz. Rai
mundui Obaliui. Pranešėja
Audronė Mažeikienė pakvietė
susirinkusius susikaupimu
pagerbti žuvusius dėl Lietuvos
laisvės ir paskaitė atitinkamą
rezoliuciją. Prof. dr. Juozas
Bulsys lietuvišku įvadu ir pilna
paskaita anglų k. originaliai ir
įtikinančiai įvertino „įspūdžių
manipuliavimą", pavartotą
sekr. Michailo Gorbačiovo, kai
jis lankėsi Amerikoje ir bandė
užliūliuoti visuomenę vad. vie
šumo bei persitvarymo prielai
dom. Profesoriaus duomenys iš
pastarųjų metų okupuotos
Lietuvos konkrečiai rodė. ką iš
tikrųjų reiškia sovietinė „glasnost" ir „demokratizacija".
Laurynas A. Vismanas, Jau
nimo sąjungos atstovas, taip pat
svečias iš Rochesterio, taikliais
žodžiais apibūdino šiandieninę
rezistentų būklę okupuotame
krašte. Perskaitytas Dašos Procyk, ukrainiečių veikėjos, svei
kinimas ir išklausytas Walterio
Chopeko, LB garbės nario,
žodis, reiškiantis jungtines
lietuvių ir ukrainiečių pastan
gas kovoje už žmonių bei tautų
teises.
Po vaišių meninę programą
pradėjo jauniausio jaunimo
atstovas Nicolas Dolata,
paskambindamas pianinu.
Puikų įspūdį paliko darnus ir
didžiabalsis Rochesterio Bend
ruomenės choras, diriguojamas

RENGINYS SPAUDAI
PAREMTI

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOUS
3208V2 VVest 95th Stret
Tai. — GA 4-8654

Naujosios Anglijos lietuvių
šaulių Trakų rinktinė, vado
vaujama Algirdo Zenkaus,
balandžio 16 d. Maironio parko
antroje salėje Shrevvburyje, prie
Worcesterio, suorganizavo
renginį lietuviškai spaudai
paremti. Rinktinei priklau
sančių kuopų valdybos pasi
rūpino sudėtine lietuviška
vakariene; meninę programėlę
sudarė patys šaulių atstovai su
akordeonistu Eduardu Meilum,
Jr., dalį dainų atlidkami patys,
o kitą dalį įtraukdami visą
renginio publiką. Šokiai vyko
prie Juozo Stašaičio paruoštos
muzikos iš juostų. Renginys
laikomas gerai pasisekusiu,
pasiekusiu savo tikslą. Jame
dalyvavo arti 100 lietuvių iš
įvairių vietovių. Gana daug jų
buvo iš Bostono, Brocktono ir
kitur. Trakų rinktinę sudaro
Stasio Augonio vadovaujama
Jono Vanagaičio saulių kuopa
Bostone, Stasės Gofensienės va
dovaujama Martyno Jankaus
šaulių kuopa Brocktone ir
Algirdo Zenkaus vadovaujama

Obalio. Šventiškai bambėjo
septynios dainos, sukurtos ar
harmonizuotos Ambrazo, Mi
kulskio, Naujalio ir Šimkaus.
Aukų Lietuvių Bendruomenei
ir Vlikui surinkta per 400 dol.
Išvykus į Floridą ir pensiją pa
slaugiajam iždininkui Petrui
Rudgalviui, jo pareigas perėmė
Marytė Gamzinkaitė-Michalskienė.

__ .
M . A.

NERIN

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos Worcesteryje. Visos trys
kuopos yra veiklios savo vieto
vėse, o taip pat remia rinktinės
atliekamus darbus. Tai pavyz
dys, kaip visų organizacijų
padaliniai turėtų bendradar
biauti, kad tos organizacijos
galėtų plėsti ir sėkmingai
vykdyti savo veiklą.
RUOŠIASI TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTEI
Į aštuntąją Tautinių šokių
šventę, kuri vyks Hamiltone,
Kanadoje, iš Bostono ruošiasi
vykti Bostono lietuvių tautinių
šokių šokėjų grupė, vado
vaujama Gedimino Ivaškos, o
taipgi „Sūkurio" veteranų gru
pė, kurios vadovu yra Vytautas
Bruzgys, o jo padėjėja — Rūta
Mickunienė. Abi grupės dažnai
repetuoja. „Sūkurio" vadovui
Vytautui Bruzgiui sunegalavus,
„Sūkurio" veteranų grupės
repeticijas
veda
Rūta
Mickunienė.
P. Viščinis
LATVIO BYLA
Latvis Konrad Kalejs, kurį
OSI apkaltino bendradarbia
vimu su naciais, Chicagoje
iškeltoje deportacijos byloje
balandžio 21 d. a t s i s a k ė
pasakyti savo vardą ar duoti ki
tus pareiškimus. Tą padarė
remdamasis atitinkama konsti
tucijos pataisa. Jis kaltinamas,
kad 1959 m. atvykdamas į JAV
nuslėpęs, jog tarnavęs SS dali
niuose. Dabar jis gyvena Flori
doje, bet anksčiau gyveno Chi
cagoje.

Putnamo seselių
1988 stovyklų
kalendorius
VERMONT'e

Lietuviškai k a l b a n t i e m s — mergaitėms/berniukams
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d.
Piknikas Putname — liepos 24 d.

/

VILIMAS
MO V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

Dalis lietuvių jaunimo stovykloje Australijoje Pas. Lietuvių jaunimo kongreso metu.
Nuotr. N i d o s Bichnevičiūtės

KOMPIUTERIU

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

BELL-8ACE REAJ.TOBS
INCOUE TAX — INSURANCE
>s, 6629 S. KEDZ1E

' GREIT IR<«ĄŽININGAI
\
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa
vybe, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas .

I -

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaskl
767-0600
-

-J

H

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro
Kalbėti lietuviškai

PACKAGING
DEPARTMENT
We have an excellent part time
position available for a semketired
individual at our State and
Madison location. The ability to lift
50 pounds occasionally is required. Starting salary is $4.25 per
hour. Call Al:

782-9465
equal opportunity employer m/f

LITHUANIA, THE
EUROPEAN ADAM
Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus
fondas. Tai labai gera dovana
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chlcago, IL 60629

1

VALDA P A S K Ų S
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ!
Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti
šiais telelfonais:
499-2912
957-7187

HELP WANTED
VVanted English speaking retired
vvoman to share 6 rm. furnished
apt. vic. 4 3 & Maplevvood.
Reasonable. Call 5 2 3 - 0 7 2 9 .

Reikalingos lietuviškai-angliškai
kalbančios padavėjos. F.T./p.t.
Skambinti 7 3 7 - 9 1 8 7 .

Ieškoma liet. ar lenk. kalbanti moteris
padėti senesnio amžiaus moteriai
gyvenančiai VVestchester, IL. 6 dienas
sav. $125 į sav. Skambinti tarp 12 Ir
5 p.p. 562-5563.

-
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Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO R E K O R D E R I U S
(312) 839-5829

V*
VHI US\QO rAS-UD LIETUVA TAUTINU JOMU. JVEME
lithuonMn folc dance fesbvol of the frce įtorid
(estivo) mondtal de danses (oicloriųues lithuaniennes

4RNK3*
VIII Tautinių šokių šventei, liepos 1-2-3 dienomis,
Hamiltono miesto visi didieji viešbučiai jau yra taut. šokių
šventės šokėjų bei svečių užimti. Bet yra mieste ir apylinkėse
dar daug mažesnių viešbučių ir motelių, kur šventės nakvynių
komisija (Vida Verbickienė, tel. 416-637-5090) yra padariusi
rezervacijas (Lithuanian Folk Dance Festival) taut. šokių šventės
dalyviams.
Turėtume atkreipti dėmesį į mums siūlomas patalpas
McMaster universiteto bendrabuty, kuriame dar yra likę apie
800 lovų. Ten kaina nakčiai tik $21 US vienam ir po $17 US
dviems kambaryje, įskaitant ir pusryčius. Čia universiteto ir kitų
viešbučių bei motelių adresai:

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d.
Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d.
Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš
studijas — rugp. 25-28 d.
Informacijai kreiptis: NERINGA. Rt 2 1 , Putnam,
Ct 0626O.

Antano Gailiušio
SAVANORIO DUKTĖ,
keturių dalių romane.
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių
gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Venecueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje.
{domiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu
— 10.50 d o l . Illinois gyventojai moka 11.30 d o l .
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W . 8 3 r d St., Chlcago,
IL 60629. š i knyga gaunama ir pas knygų platintojus.

<

McMaster University,
Janet Porter, Confer. Co-ord.
1280 MaJn Street VV.,
Hamilton, Ont. L8S 4K1
tel (416) 525-9140

Budget Motor Inn,
Maddy or Mo
737 King St. East
Hamilton, Ont. L8M 1A4
tel. (416) 527-2708

Signature Inn, Hamilton
Marty Best, Gen. Manager
51 Keefer Court,
Hamilton, Ont. L8E 4V4
tel. (416) 578-1212

Days Inn
2125 North Sheridan VVay
Mississauga, Ont. L5K 1A3
tel. (416) 855-2000

Bell Motei
318 Plains E.
Burlington, Ontario
tel. (416) 637-5653
Venture Inns
Michelle St. Pierre, Sales Rep.
2020 Lakeshore Road
Burlington, Ont. L7S 1Y2
tel. (416) 681-0762

mr~».

FOR SALE

Briarvvood Inn
Tony Post, Cuest Service M .
360 Iroųuois Shores Rd.
Oakville, Ont. L6H 1M4
tel. (416) 845-7561
City Motor Hotel
1620 Main Street East
Hamilton, Ont.
tel. (416) 549-1371
šventės Inf.

—-

DEMOKRATIŠKŲ
RINKIMŲ ŠEŠĖLIAI
VLIKe rinkimų atgarsiai
J O N A S DAUGĖLA
Šiuo metu visa Amerika gyve ir niekas neturi teisės jį nuo šių
na rinkimų įkarštyje. Rinkimų įsipareigojimų atpalaiduoti. Šią
dėmesys yra svarbiausia valią vykdyti ir jos nepažeisti
nukreiptas
į
prezidento pažadėjo dr. K. Bobelis. Tuo
rinkimus. Tačiau tuo pačiu pačiu jis drauge įsipareigojo ir
metu bus renkami ir visi šį VLIKo tęstinumą ginti bei
Atstovų rūmų nariai, trečdalis pateisinti.
Tad visai teisingai V. Damb
senatorių ir keli gubernatoriai.
Laimingi esame gyvendami rava sako, kad pasirinkimas
šalyje, kur yra įmanomi tokie buvo visiškai aiškus. Ir 10
rinkimai, kur kandidatuoja VLIKą sudarančių grupių
visada keli kandidatai ir visi atstovų pasisakė už dr. K. Bo
gali laisvai pasisakyti už vieną belį. Ir tik 4 grupės pritarė V.
ar už kitą. Šį kartą į prezidentus Dambravai ir jo „platformai".
Atrodo, kad visas reikalas tuo
pradėjo rinkimines lenktynes
net 13 asmenų. Laisvi rinkimai turėjo ir baigtis. Tie, kurie taip
ir yra vienas svarbiausių didžiuojasi išmaną demokratijos
veiksnių, kuriuo remiasi šios principus, jau tikrai turėtų jaus
šalies demokratinė santvarka. ti pareigą skaitytis su daugu
Maždaug už pusmečio rinki mos valia ir mokėti ją įvertinti.
Bet kur tau?.. Vos tik VLIKo
minė karštligė užsibaigs. Ir, be
pirmininko
rinkimams pasibai
abejo, vieni išeis laimėtojais, o
kiti turės apgailestauti savo gus, jis tuojau mūsų spaudoje
pralaimėjimus. Tokia jau dalia. buvo pasveikintas neužtarnau
Jau dabar savo vaizduotėje tais priekaištais, asmeniškais
galime matyti televizijos užgauliojimais. Ir ta proga buvo
marškose pralaimėjusius, nuo pažerta daug pagiežos ir pačiam
širdžiai sveikinant laimėtojus ir VLIKui.
Pirmiausia jį pasveikino
pažadant jiems savo paramą ir
kūrybingą opoziciją. Tokia jau „Draugo", 66-68, pats rinkimus
pralaimėjęs kandidatas: „Prin
yra tradicija.
Tačiau atrodo, kad ši demok cipas laikytis valdžios, jos
ratiško gyvenimo tradicija dar nepaleidžiant iš rankų, yra ne
nespėjo įsigalėti mūsų išeivijos valstybinis, nebendruomeninis
visuomeniniam gyvenime. O ir nedemokratiškas". Bet šis
ypatingai apgailėtina, kad ji yra demokratas turbūt nepastebėjo,
svetima tiems, kurie taip dažnai kad dr. K. Bobelis šią „valdžią"
didžiuojasi savo organizacijų savo rankose laiko ne raumenų
ar ginklo pagalba. Ji jam buvo
demokratiškumu.
Neseniai Chicagoje buvo Vyr. patikėta 10 grupių daugumos
Lietuvos Išlaisvinimo K-to pir valia. Tad argi jau taip
mininko rinkimai. Sveikintina, demokratiška niekinti tą dau
kad šį kartą jau net du kandi gumos valią ir lieti pralaimė
datai varžėsi šioms pareigoms. jimo pyktį ant išrinktojo ir jį
VLIKą sudarančioms grupėms išrinkusiųjų?
buvo laisvas pasirinkimas. Tad
Dar daugiau neapykantos ir
nenuostabu, kad šį kartą rin pagiežos šia proga išlieja J. Ko
kimai neišvengė varžybų, nuo jelis. „Tėv. Zb.", 14, ilgu straips
monių pasikeitimo ir net „agi niu jis duoda pylos jau ne vien
tacijos". Žodžiu, rinkimai pra dr. K. Bobeliui, bet nepagaili
sidėjo su visais demokratiškų karčių žodžių ir VLIKui. Nei iš
rinkimų reikalavimais.
šio nei iš to prisimena pasku
Kelios grupės džiaugėsi, kad tinįjį VLIKo seimą MontrealyKrikščionių demokratų s-ga je ir puola šio seimo atstovą L.
„priėjo išvadą, jog yra būtina Girinį, nes jis „ginąs sustingu
VLIKo valdybos pirm. parinkti sį, prie praeities prisirakinusį
naują, stiprių kvalifikacijų VLIKo egzistavimą". Ir pra
asmenį. Ir tokį kandidatą radęs bet kokią dvasinę pusiausurado V. Dambravos asmeny
je" („Drg.", 68).
Netenka abejoti, kad V.
Dambrava yra gabus politikas,
judrus ir entuziastingas vi
suomenininkas ir lietuviška
„AUŠRINE NEBŪTOJE"
visuomenė yra jam daug sko
linga už jo lietuvišką veiklą.
Beveik kiekvieneriais metais
Prieš rinkimus jis spaudoje koks nors didesnis lietuviškas
paskelbė savo „rinkiminę plat įvykis, renginys ar sukaktis
formą". Joje jis išryškino, kad, išjudina mūsų veiklą. Pereitais
būdamas VLIKo pirmininku, jis metais iškilmingai minėjome
tautos vadavimo pastangų va Lietuvos krikščionybės sukaktį
dovybę perduos kitoms or ir siuntėme jaunimą į Jaunimo
ganizacijoms. O VLIKui patikės kongresą (ar bent su dideliu
tik koordinacijos ir patariamojo susidomėjimu sekėme spaudoje
organo pareigas. Tad tuo pačiu kongreso eigą Australijoje).
jis aiškiai pasisakė už tokio Šiais metais ruošiamės Kul
VLIKo, koks jis buvo sukurtas tūros kongresui, PLB seimui ir
dar Lietuvoje, likvidavimą.
VIII Tautinių šokių šventei
Dr. K. Bobelis rinkėjams paža Kanadoje. Visur atjaunėjo šokių
dėjo, kad jis darys visas pastan grupės, o kai kur gal net ir nau
gas ir toliau išlaikyti VLIKo jos susiorganizavo. Ne kitaip ir
politinės prigimties tęstinumą Philadelphijoje, kur dvi grupės
ir vykdyti jo įsipareigojimus įtemptai repetuoja besiruošmūsų tautai. O šie įsipareigo damos šokių šventei. „Aušri
jimai yra išsakyti 1944 m. dek nėje" šoka gimnazistai ir stu
laracijoje: „Lietuvių Tauta, dentai, o jiems vadovauja Eimu
siekdama išlaisvinti Lietuvą... tis Radžius. „Vakarinę" sudaro
yra reikalinga vieningos poli jauni profesionalai ir jų vadovas
tinės vadovybės. Tam tikslui yra Kazys Razgaitis.
politinės lietuvių grupės, kaip
Gegužės 7 d., šeštadienį, 7:30
t a u t o s politinės
minties vai. vakare, Lietuvių namuose,
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė (Lithuanian Music Hali), 2715
sujungti visas jėgas ir sudarė E. Allegheny Ave., prie pat 195
VLIKą". Šią valią mūsų Allegheny išvažiavimo, „Auš
politinės grupės dar paryškino rinė" ruošia vakarą, kuriame
1963 m. jungimosi protokolu: nori parodyti, ką išmoko, ir kar
„Lietuvos laisvės kovos vienin tu sutelkti vieną kitą dolerį
ga vadovybė laisvajame pasau kelionės išlaidoms į šokių
lyje yra sujungtas VLIKas". Šie šventę apmokėti. Bilietų kaina
pareiškimai yra padaryti visai 7 dol. suaugusiems ir 4 dol. jau
lietuvių tautai, jie yra savo nimui iki 18 metų. Po pro
laiku patvirtinti kovojančios gramos bus šokiai, veiks bufe
tautos. Ir nei VLIKas gali šių tas ir baras. Dėl smulkesnių
įsipareigojimų pats atsisakyti, informacijų galima skambinti

Pakeliui j stovyklą Canberoje, Australijos sostinėje, sustoję zoologijos sode.
Iš kairės: Darius Šilas, Kristina Binder, Andrea Mackevičiūtė ir Darius
Vosylius.
svyrą L. Girinį pasmerkia: „Tik
Lietuvos likimui atbukusios
sąžinės tokį seimą gali laikyti
įnašu į Lietuvos laisvinimo
veiklą".
Suniekinęs VLIKo seimą, J.
Kojelis šviesiu pavyzdžiu skai
tytojams pristato kitą panašų
susibūrimą: „Reikia pabūti
JAV Lietuvių bendruomenės
tarybos sesijoje ir pamatyti,
kokie aštrūs vyksta nuomonių
susikryžiavimai...
Reikia
dalyvauti komisijų posėdžiuose,
kuriuose daromi nutarimai...
Tai yra kūrybinga visuomeninė
veikla".
Tačiau toje sesijoje dalyvavęs
kitas tos tarybos narys jau šios
sesijos „kūrybingą visuomeninę
veiklą" visai skirtingai vertina:
„visą valandą maiomasi, kaip
pavadinti tas mūsų sumautas,
kaip vienas tarybos narys
pasakė, įstaigas... lyg nuo tų pa
vadinimų priklausytų Vilniaus
arkivyskupijos grąžinimas Lie
tuvos provincijai ar net pats Lie
tuvos išlaisvinimas". O apie
komisijų nutarimus tas pats
tarybos narys sako: „Buvo nei
šiokių, nei tokių, bet buvo ir
gerų nutarimų, bet kokia iš jų
nauda, jeigu tik labai mažai jų
tevykdoma" („Psl. L i e t " ,
1987-12).
Galbūt Kojelis, Dambrava ir
kt. norėtų, kad ir VLIKo
seimuose vyrautų panaši „kūry
binga visuomeninė" nuotaika.
Bet pagaliau ar yra būtina, kad
visų mūsų centrinių organiza

cijų suvažiavimai ir posėdžiai
būtų sukirpti tuo pačiu ir
vienodu pavyzdžiu. Bet šie visi
aprašymai tik parodo, kad
kiekvieną įvykį galima skir
tingai aprašyti ir visai skirtin
gomis spalvomis jį nuspalvinti.
Trumpu straipsniu nėra įma
noma išvardinti visus tuos kal
tinimus ir priekaištus, kuriuos
per tris ilgus straipsnius pažėrė
VLIKui ir jo pirmininkui V.
Dambrava ir J. Kojelis. O dar
sunkiau būtų į juos visus atsa
kyti ir pataisyti tendencingas
klaidas
bei
neteisingus
duomenis.
Bet tai jau nebe pirmas kar
tas, kad ne svetimieji, o savieji
daro pastangas sunaikinti
VLIKą arba bent jo prigimtį.
1983 m. Pasaulio Lietuvių
kongrese PLB pirmininkas
viešai pažadėjo ..tartis bendro
respekto ir lygiateisiškumo ir
kooperacijos dvasioje dėl Lie
tuvos laisvinimo veiklos". Kai
abudu pirmininkai nuoširdžiai
spaudė vienas kitam rankas,
mes visi net iki delnų sutinimo
plojome. PLB pirmininkas pa
reiškė, kad jam tai esanti pati
laimingiausia jo gyvenimo
diena. Gailėjomės jo, kad jis
savo gyvenime yra tiek mažai
laimės patyręs. Bet ir toji laiingiausia diena jam labai greit

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
vadovui Eimučiui Radžiui tele
fonu 215-275-9343.
Norėdami koncertą padaryti
kuo įdomesniu „Aušrinės"
šokėjai pasikvietė į talką aktorę
ir režisierę Juliją Dantienę,
Philadelphijos LB Dramos bū
relio vadovę. Ji šokių koncertą
įvilko į scenos vaizdelio rėmus.
Publika kartu su „Aušrine"
skris 1000 metų į ateitį. į pla
netą, kuri vadinasi Nebūta.
Užtat ir vakaras pavadintas
„Aušrinė Nebūtoje". Scenoje
šalia šokėjų matysime Dramos
būrelio
veteranus
Rasą
Krokytę, Raimondą Audrę Rukšienę ir Virgų Volertą. Prie jų
jungsis ateities artistės Sandra
Dainoraitė, Austė ir Gabija
Radžiūtės ir Rasa Stirbytė. „Ne
būtai" muziką sukūrė dr. Juo
zas Kasinskas, o šokėjams akor
deonu gros Jonas Matulis.
Dekoracijas daro pats jaunimas:
Viktorija Dantaitė, Danutė
Tautkutė ir Paulius Dainora.
„Aušrinė" atstovauja Philadelphijai ne tik šokių šventėse.
Ji atlieka programas mūsų
minėjimuose, pasirodo miesto
etniniuose festivaliuose ir šoka
kitų vietovių tarptautiniuose
renginiuose. Šį kartą jaunimas
ne tik žada mums gražią ir įdo
mią programą, bet kartu laukia
visuomenės susidomėjimo ir pa
ramos. Gausiu dalyvavimu įver
tinkime jų pastangas.
Teresė Gečienė
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ir „respektą" ir „lygiateisiš
kumą". Jis parašė VLIKo pirmi
ninkui laišką, kuriame pasiūlė
VLIKą likviduoti. Tas pats J.
A.tA.
Kojelis („Drg." 1987.05.07) ir dr.
K.Ambrozaitis(Į Laisvę, 101)
solistei ELENAI RŪKŠTELIENEI
bando mus įtikinti, kad tai
buvusi „privati" ir „nediplomamirus, jos skaudžiai liūdintį vyrą dailininką
tiškai" pareikšta pirmininko
ANTANĄ, brolį ALOYZĄ VALIUSI su šeima, sūnų
nuomonė. Bet vis dėlto ta „pri
SAULIŲ su šeima, dukteris EGLE ir RAMINTĄ su
vati" nuomonė buvo parašyta
šeima širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.
ant oficialaus PLB blanko ir nė
vienas PLB narys nerado
Jadvyga ir Petras Gruodžiai
reikalo nei viešai, nei asmeniš
Bronė ir Eleonora Čižikaitės
kai nuo jos atsiriboti.
Zinaida Cižikienė su šeima
Tad belieka prileisti, kad
paskutinieji porinkiminiai
VLIKo užsipuolimai yra niekas
kitas, kaip tik PLB pirmininko
pradėtų VLIKo griovimo pa
Savanoriui-Kūrėjui
stangų tąsa. Ir šioms pastan
goms paremti buvo iš Pietų
A.tA.
Amerikos atgabentas naujas
STANISLOVUI TRINKAI
kandidatas į VLIKo pirmi
ninkus.
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai REGI
Per kelis straipsnius spaudoje
pats V. Dambrava ir jo rėmėjai
NAI ANDRIJAUSKIENEI, žentui VLADUI, anūkei
jau pakankamai išryškino V.
LORETAI WAIDZULIS ir jos vyrui bei kitiems gimi
Dambravos sugebėjimus, jo pri
nėms ir artimiesiems.
gimtus gabumus ir didelę vi
suomeninio darbo patirtį. Ar
Kazimieras ir Vladas Skripkai
tinasi PLB seimas. Dabartinis
pirmininkas jau „atpylė" dvi
kadencijas. V. Dambrava nepa
taria ilgiau laikyti „valdžią
savo rankose". Tad gal būtų
Brangiam Tėvui
pravartu, kad Krikščionys
demokratai nusigabentų šį
A.tA.
kartą V. Dambrava į Torontą ir
STANISLOVUI TRINKAI
pasiūlytų jo kandidatūrą į PLB
pirmininkus. Tikriausiai jis šį
mirus, jos dukrai REGINAI ANDRIJAUSKIENEI, jos
kartą rinkimų nepralaimėtų.
vyrui VLADUI, dukrai LORETAI su šeima bei ki
Gal jam pavyktų geriau negu
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.
dabartiniam pirmininkui „iš
vystyti darnų koordinuotą
veikimą ir siekti vieningos
Amerikos Lietuvių Respublikonų
veiklos išvystymo veikiant vi
Illinojaus Lyga
sais frontais".
Mylėti Dievą pasisekimuose
gali net ir patys silpniausieji,
net ir vaikai, tačiau mylėti jį,
kada mus spaudžia kartumas ir
nelaimės,tegali kilnios ir pasto
vios sielos.
Su. Pranciškus Salezietis
Dievo buvimu tik tie netiki,
kurie yra užinteresuoti, kad jo
nebūtų.
Fr. Bacon

A.tA.
BRONEI BALČIŪNIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame mūsų mielai drau
gei, velionės seseriai STASEI ŠKĖRIENEI ir jos
šeimai.
Elena Galėnienė
Marija Ringienė

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4 3 4 8 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

Pagerbkime mūsų
MOTINAS
įjungdami jas į
šį specialų
šv. Mišių devindienį!

2 5 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

MOTINŲ DIENOS NOVENA - IV. 29, 30; V. 1-8
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
Ši novena.: Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir
Nepaliaujamo- Pagalbos švč. Dievo Motiną Marija, bus cele
bruojama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas,
gyvas ir mirusias.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974^*410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

Reikšdamas-a dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą,
jungiu ją i šv Mišių noveną.
Motinos vardas

gyva/mirusi

VASAITIS -BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

Novena: aukoju ..
Vardas. oavard*>
Adresas
Marian Fathers, 6336 So. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629

v
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x Šv. Tėvo Jono Pauliaus
II encikliką „Dominum et
Vivificantem" (Viešpatį ir Gai
vintoją) apie Šventąją Dvasią
Bažnyčios ir pasaulio gyvenime
lietuvių kalba išleido Romoje.
Geras vertimas, išleista ir
atspausdinta be klaidų Vati
kano poliglotas spaustuvėje.
Kaina nepažymėta. Reikia
manyti,
kad
„Draugo"
administracija
užsisakys
daugiau egzempliorių ir bus
galima ją įsigyti Amerikoje. O
ji yra verta perskaityti ir tiems,
kurie nemoka lotyniškai ir
angliškai.
x Marytės Prunskytės-Coleman
telefonas
yra
305-781-0817. Susirinkimas pas
ją Pompano Beach, Fla., bus šį
šeštadienį, balandžio 30 d., 7:30
vai. vak. Pereito šeštadienio
„Draugo" laidoje buvo klai
dingai paskelbtas jos telefonas.
Jai nesant namie, galima
palikti pranešimą — „message"
ant juostelės — ji pati paskam
bins nurodytu telefonu.
x Svč. M. Marijos Gimimo
parapijos mokyklos Motinų klu
bo narės turės bendrą Komuniją
ateinantį sekmadienį, gegužės 1
d., per 9:15 vai. šv. Mišias. Po
pamaldų narėms ir jų šeimoms
salėje bus bendri pusryčiai.
Savo mamytes prašo jų vaiku
čiai dalyvauti.

x Muz. A r v y d a s ir sol. Nelė
P a l t i n a i b a l a n d ž i o 25 d.
sėkmingai atliko estradinių
dainų koncertą St. Petersburg,
Floridoje. Balandžio 30 d. jie
koncertuos New Britain, Conn.,
Chicagoje jų koncertas ren
giamas sekmadienį, gegužės 1
d., Jaunimo centre.
x Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų vie
nuolijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus laiko
mos antradienį, gegužės 3 d., 7
vai. vak. centrinio vienuolyno
koplyčioje, 2601 W. Marąuette
Rd. Šv. Mišias atnašaus kun.
J o n a s Lozano, k u r i s y r a
studijavęs ir gerai susipažinęs
su Motinos Marijos Kaupaitės
gyvenimu.
x Dr. M a r y t ė Gaižutiene.
Jaunųjų Ateitininkų centro
valdybos vicepirmininkė, yra
sutikusi kartu eiti ir iždininkės
pareigas.
x Brighton P a r k o Moterų
klubo eilinis narių susirin
kimas bus ketvirtadienį, ge
gužės 5 d., 1 vai. po pietų Anelės
Kojak salėje, 4500 So. Talman
Ave. Narės prašomos susi
rinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės.
x Paulius Čečkus, Dearborn
Hts., Mich., atsiuntė 20 dol.
dienraščio stiprinimui ir pratęsė
prenumeratą
vieneriems
metams. P. Čečkų skelbiame
garbės prenumeratorium, o už
auką labai dėkojame.

x L i n a s N o r u s i s , Lockport,
111., pratęsė prenumeratą 1988
metams su visa šimtine. Liną
Norušį s k e l b i a m e garbės
prenumeratorium, o už paramą
savam dienraščiui labai dėko
jame.
x J u o z a s Sudeikis iš Chicagos, 111., lietuviško žodžio mylė
tojas, pratęsdamas „Draugo"
p r e n u m e r a t ą pridėjo visą
šimtinę. J. Sudeikį skelbiame
garbės prenumeratorium, o už
rėmimą lietuviško žodžio labai
dėkojame.
x V y t a u t a s Šoliūnas, Lemont, 111., mūsų nuolatinis
„Draugo" rėmėjas, su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė visą šimtinę. Vyt. Šoliūnui, mūsų garbės prenumera
toriui, tariame nuoširdų ačiū.
x Dr. L e o n a s Kriaučeliūn a s , Lockport. 111., žinomas
didelis rėmėjas lietuviškos spau
dos ir veiklos, pratęsė prenume
ratą 1988 metams su 25 dol.
auka. Dr. L. Kriaučeliūnui,
mūsų garbės prenumeratoriui ir
rėmėjui, tariame nuoširdų ačiū.
x Aleksas Lauraitis, Willow
Springs, 111., nuolatos paremia
„Draugą" didesnėmis aukomis.
Pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo 25 dol. auką. A. Lauraitį
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką tariame nuošir
dų ačiū.
x Emilija G a š k a , Chicago,
111., lankėsi „Drauge", pratęsė
prenumeratą ir dar pridėjo 20
dol. auką. E. Gašką įrašome į
garbės prenumeratorių sąrašą,
o už rėmimą savos spaudos la
bai dėkojame.

x Vaidotas
Vaičiūnas,
x Marcelė Bendoraitis iš
Freelton, Ont., Kanada, žino Chicagos, 111., aplankė „Drau
x AL Kvečas, Cicero, 111., damas lietuviško dienraščio
gą", pratęsė prenumeratą,
lankėsi ..Drauge", pratęsė sunkumus, pratęsdamas pre
įteikė 10 dol., už kalėdines kor
prenumeratą 1988 metams ir numeratą, pridėjo 20 dol. auką.
teles ir kalendorių ir 10 dol.
dar paaukojo 20 dol. Al. Kvečą V. Vaičiūną įrašome į garbės
dienraščio palaikymui. Labai
skelbiame garbės prenumera prenumeratorių sąrašą, o už
dėkojame.
torium, o už paramą labai auką labai dėkojame.
dėkojame.
x M a r i a Vilutis, Beverly
x J o n a s K a r k a , Islington,
x Kęstutis J e č i u s , Villa Ont., K a n a d a , v i s u o m e n i  Shores, Ind., dažnai remia dien
Park, 111., lankėsi „Draugo" ninkas, pratęsė prenumeratą raštį aukomis. Pratęsdama pre
administracijoje,
pratęsė vieneriems metams, pridėjo 32 numeratą 1988 metams,vėl pri
prenumeratą ir įteikė 25 dol. dol. dienraščio paramai su tokiu dėjo 25 dol. auką. M. Vilutį ir
dienraščio stiprinimui. K. Ječių laiškučiu: „...,Draugas' yra įdo toliau laikome garbės prenume
skelbiame garbės prenumera miausias ir geriausias lietuvių ratorių sąraše, o už paramą la
torium, o už rėmimą lietuviško kalba laisvojo pasaulio dien bai dėkojame.
raštis. Duok Dieve, J u m s egzis
žodžio labai dėkojame.
x G r a ž i n a M a r k o n i e n ė iš
tuoti ilgus, ilgus metus ir stip Chicagos atsiuntė 15 dol. dien
x P o 10 dol. atsiuntė už rinti viso pasaulio lietuvių susi
raščiui auką, 10 dol. už kalė
kalėdines korteles ir kalendo pratimą ir meilę Tėvynei Lie
dines korteles ir kalendorių, ta
rių: dr. Antanas G. Razma, tuvai". J. Karką skelbiame gar
pačia proga pratęsė prenume
Stefa Kapukas, Elena Stare- bės prenumeratorium, o už
ratą 1988 metams. Nuoširdus
vičienė, Aleksandra Žukas, I. mielus linkėjimus ir auką labai
ačiū
Medžiukas, N. V. Udrys, Pranas dėkojame.
Ramonaitis, Jurgis Miežaitis, Z.
x P o 10 dol. atsiuntė už kalė
ir T. Misuskai. Ada Staniulienė,
x J u o z a s Mikulis, Westches- dines korteles ir kalendorių
Elzbieta Milleris, Kazys Danta, ter, 111., lietuviškų organizacijų kun. Z. Smilga, R. Gailiešiūtė,
P. Savickas, A. Kaksteinas, darbuotojas, rėmėjas, su pre J u s t a s P u n k r i s , Danguolė
Irene Mironienė, J. Gečiaus numeratos pratęsimo mokesčiu Smith, Elena Jeneckas. Riman
kienė, Jonas Šarka, Dominikas atsiuntė ir 25 dol. auką. J. tas Genčius, J. Gelumbauskas,
Eitmanas ir J. Bačkauskas. Mikulį skelbiame garbės pre M. Kvedaras, S. K. Riškus,
Visiem tariame ačiū.
numeratorium, o už palaikymą Halina Plaušinaitienė, Bronė A.
savos spaudos labai dėkojame. Kova. Stasys Liepas, Aušra Ba
x Greit p a r d u o d u vienos ir bickas, Vincent Ruseckas, Ber
Advokatas
dviejų šeimų namus Chicagoje nardas Brizgys, Anna ir Joseph
GINTARAS P. ČEPĖNAS ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e Shukis, Leo Juraitis, Jonas Vyš
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 RE/MAX F I R S T , R i m a s niauskas ir Mykolas Ančerys.
Tel. - 776-5162
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba Visiems nuoširdus ačiū.
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 636-6169.
x P o 10 dol. atsiuntė už
Tel. 460-4866
(sk.) kalėdines korteles ir kalendo
Valandos pagal susitarimą
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa rių: K. Motušis, A. Baltrušsams ir kitiems dokumentams, kūnas. Stasys Rudys. Vytautas
kurias galima tuojau atsiimti. Muraška, Bronius Kūkalis,
Advokatas Jonas Gibaitis
American Travel Service Bu- V a n d a Stimburienė, Jonas
6247 S. Kedzie Avenue
reau, 9727 S. VVestern Ave., Uždavinys, Antanė Kliorienė,
Chicago, IL 60629
Chicago, 111. 6 0 6 4 3 . Tel. Sophie Petkus. Jonas Paliulis,
Tel. — 776-8700
Ona Padegimas, Jurgis Gri238-9787.
galauskas, A. Gercys ir Aldona
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
(sk)
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
Sandargas. Visiems tariame
x Dėmesio t u r i n t i e m s sve ačiū.
čių
iš Lietuvos! Iki gegužės 13
ADVOKATAS
x Priimsime gyventi senyvo
d.
būsiu
su grupe Lietuvoje.
Vytenis Lietuvninkas
Grįžęs vėl siųsiu k a r g o , pa amžiaus vyrą ar moterį. Suteik
2501 W. 69th Street
rūpinsiu video, stereo aparatū sime gerą maistą ir pilną, rūpes
Chicago, IL 60629
rą. Giminėms iškviesti nemo tingą aptarnavimą. Skambin
Tel. 778-0800
Kasdien 9—6 vai. vak
kamas patarnavimas vyks ir to ti (312) 434-3062.
(sk)
Šeštadieniais ir vakarais
liau. Tarpininkausiu nebran
pagal susitarimą
giai automobilių ir kt. prekių
x Optical Studio klijentų
pirkime Lietuvoje. Rašykite dėmesiui! Optikos studija, 2620
ADVOKATAS
pranešdami savo telef. Grįžęs W. 71 St., tel. 778-6766, veikia
tuoj pat j u m s paskambinsiu. naujomis valandomis: kasdien
ALGIRDAS R. OSTIS
Romas P ū k š t y s , 9040 S. Ro- nuo 1-5:30 vai.p.p., ketv. 10-7
201 E. Ojjden Ave.. Ste. 18-2
Hinsdale. IL 60521
berts Hickory Hills, IL 60457. vai., šešt. 10-1 vai., pirm.
Tel. 325-3157
Tel.: 312^430-4145.
uždaryta.
Valandos pagal susitarimą
(sk)
(sk)

'
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TIKRAS MOTERIŠKUMAS
Ar toks dalykas iš tikrųjų yra?
Moterų yra skirtingų ne tik sa
vo išvaizda, bet ir charakteriu.
Išvaizda ne viską pasako. Viena
gali būti stora, kita plona, viena
jauna, kita subrendusi, bet visos
gali būti panašiu charakteriu.
Kitos mano, kad moterišku
mas vaizduoja grožį, tad ir sten
giasi įvairiais būdais jį
išlaikyti. Kitoms moteriškumas
yra tvirtumas. Stengiasi būti
tvirtos ir niekam nenusileisti.
Dar kitos žiūri į moteriškumą
kaip silpnumą. Stengiasi vaiz
duoti silpną ir bejėgę, kad
negali net nosinaitės pakelti.
Kitos mano, kad moteriš
kumas reiškia būti teta visiems:
kepti riestainius, pirkti saldai
nius ir visaip pataikauti vaike
liams.
Vieno tikro moteriškumo
nėra. Yra tik daug įvairių nuo
monių apie tai — kas tas
moteriškumas.
Piešė Julytė Plačaitė
Asta Almenaitė,
Dariaus Girėno lit. m-los 7 sk. mokinė.
Washingtono lituanistinės
mokyklos 8 sk. mokinė.
džiaugtis lietuviška Velykų bo
J o n a s Minelga
bute ir amerikietiškų zuikučiu,
kurie vaikus apdovanoja Vely RINKIMINĖ KAMPANIJA
GĖLYTĖS
kų švenčių metu. Bet svarbiau
Jūs žiūrėdami TV, pastebite
sia, reikia dėkoti Dievui už
Šimtai gėlyčių —
eilę
žmonių, kurie nori būti šio
Velykas, nes ši Kristaus prisi
Lelijų, rūtų...
kėlimo
šventė
suteikia krašto prezidentais. Jie save
Liūdėtum, Indre,
žmonėms žemišką ir dangišką labai giria, o kitus niekina.
Jei jų nebūtų.
džiaugsmą, kuris tęsiasi per Vienas lietuvis paklausė antro:
— Kaip tu supranti (apibū
visus metus.
Ką tau sesutė
dini)
rinkiminę kampaniją?
Vardinėm skintų?
Marius Polikaitis, VIII kl.
— Pagal lietuvių priežodį:
Ką į kasytę
K. Donelaičio lit. m-la.
puodas
katilą vanoja (kaltina),
Mama įpintų?
o abu suodini. — Paaiškino
antrasis.
NEKLAUŽADA RIMAS
O ką Dievuliui
Senoji lietuvių išmintis tinka
Padovantum?
ir
šiems laikams.
Vieną gražų sekmadieni rytą,
Širdelė verktų,
Rimas ir Antanas n u t a r ė
Ko — nežinotum.
pažaisti lauke. Iš vakaro buvo
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gerokai paliję. Kai Antanas
Skini žibuoklę,
ATSAKYMAS
atėjo pas Rimą, šis apsiavė
Skini leliją...
aukštus guminius batus ir
O ir sodely
Skersai: 1) lietuvis, 5) yra, 7)
naują, šviesų paltą. Pasakė
Žiedeliais lyja.
ingresas,
8) ita (missa est), 9)
mamai, kad eina pas Antaną į
svečius. Kadangi lijo, mama aptaisas, 10) asa (be nosinės), 11)
T I K R O J I VELYKŲ
liepė sūnui apsivilkti senąjį kiek, 12) ak, 16) nuošimtis, 18)
PRASMĖ
paltą, bet Rimas išbėgo iš namų ji, 20) laša, 21) dar, 22) sukaktis,
23) ši, 25) oda, 26) atrištas.
Velykos yra didelė džiaugsmo su šviesiuoju paltu. Išėję į kiemą
Žemyn: 1) laikas, 2) elgeta), 3)
šventė, kuri sutampa su pava juodu išdykavo, braidė ir taškėsi
upelis, 4) išara), 6) ratas, 13)
sario atėjimu. Visi Velykų lau po balas. Naujasis paltas buvo
Ona, 14) kol. 15) tik, 17) meluo
kia, nes per Velykas gamta pa aptaškytas ir suteptas. Pamatęs
ti,
19) arklinis, 23) šitas,24) teta,
bunda iš gilaus žiemos miego. tai Rimas, net sušilęs valė paltą
27)
užgaida, 28) svetimšalis.
Visi džiaugiasi, nes per Velykas ir išsigandęs galvojo, kaip reikės
K r i s t u s nugalėjo mirtį ir aiškintis su mama.
Audrius Beržinskas,
prisikėlė iš numirusių. Velykos
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Dariaus Girėno lt.
p r i m e n a , kad Kristus y r a
ATSAKYMAS
m-los 7 sk. mokinys.
Dievas, kuris viską gali, net
nugalėti mirtį.
Velykos yra didžiausia šventė
LIETUVIAI NETURI
krikščioniškame pasaulyje.
LAISVĖS
Žmonės šiai šventei ruošiasi
visą ilgą gavėnią. Verbų
Žiūrėkite lentelę.
sekmadienis, didžioji savaitė ir
Vasario Šešioliktoji yra didelė
pagaliau — Velykų rytas su lietuvių šventė, nes visi lie
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reikšmingomis apeigomis bei tuviai ją švenčia. Prieš
ATSAKYMAS
tradicijomis pakelia žmonių septyniasdešimt metų, vasario
širdis prie Dievo.
16 d. 7:30 vai. vakaro, Lietuva
Žodžio „ugnis" viduryje yra
Visada prisimenu iškilmingas atgavo savo nepriklausomybę.
raidė
,,n". Ji nesušyla ir
Dabar
Lietuva
vėl
yra
paverg
Prisikėlimo Mišias. Išaušus
Velykų rytui, visi skubame į ta. Visi lietuviai laisvajame nesudega, nes ir pats žodis
bažnyčią. Pradžioje būna sunku pasaulyje švenčia Vasario nedega.
kovoti su miegu. Per miglas ma 16-ąją. Jie ruošia programas,
tau išpuoštą bažnyčią gražiomis kuriose jaunimas šoka, dainuo
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pavasario gėlėmis. Prasidėjus ja ir deklamuoja. Mes šią dieną
ATSAKYMAS
procesijai, gaudžia Velykų var švenčiame, nes mes esame
pai. Kai choras užgieda džiugią lietuviai ir laukiame tos dienos,
Sniegas — miegas.
„Linksma diena", visi miegai iš kai Lietuva vėl bus laisva.
laksto. Ta giesmė skamba di Dabar ji yra okupuota. Lietuviai
dingai ir galingai. Tuo momen nebeturi jokių laisvių. Jie ne
GALVOSŪKIS NR. 141
tu galiu pajusti tikrą Velykų gali kalbėti ką nori ir laisvai
prasmę, kad Kristus tikrai tikėti į Dievą. Nepriklausomy
Berniukas žaisdamas gatvėje
prisikėlė ir pasauliui nušvito bės metais lietuviai valdė pastebėjo vieną naują mašiną,
Lietuvą ir turėjo pilną laisvę, kurios iki šiol nebuvo toje
linksma diena.
Reikia suprast tikrą Velykų kokią mes čia turime Ameri gatvėje. Leidimo lentelėje buvo
reikšmę, kad būtų smagiau koje.
toks įrašas: „Sunshine State".
Linas
Muliolis,
dažyti, marginti ir ritinėti mar
Iš kuris JAV valstijs (statė)
Clevelando Šv. Kazimiero galėjo ši mašina atvažiuoti į
gučius, nes margučiai yra
lit. m-los mokinys. minėto berniuko kaimynystę? (5
vienas iš gražiausių mūsų liau
(„Mūsų žingsniai") taškai)
dies meno kūrinių. Reikia
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Laura mėgo žiūrėti filmus
apie nenatūralius nuotykius. Ji
prieš savo drauges jautėsi esanti
tokių nuotykių specialistė.
Kartą susitikusi savo drauges
ėmė kalbėti apie matytus daly
kus: „Ar tu žinai, kad alchemy
buvo mokslas, kur raganiai
paprastą metalą padarydavo
auksu?" — paklausė Sonios.
„Ne, nežinau. Bet aš žinau, kad
astrologija yra mokslas, kuris iš
žvaigždžių ir planetų spėja
žmonių ateitį ir kitas ypatybes".
— pasakė Sonia. Laura paklau
sė Luisos: „Ar tu žinai, kad
vilkolakis (werewolf) buvo
žmogus pavirtęs į vilką kurį
laiką?" — „Žinoma, kad žinau",
— atsakė Sonia. „Bet taip pat
žinau, kad vampyrai gali atsi
kelti iš karsto". Aš manau, kad
tu nežinai, kad vampyras vyras
yra vadinamas burtininkas
(warlock") — šypsena pakarto
jo Laura. Ar Laura kur nors
nesuklydo? Pagalvokite! (5
taškai)
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(Žiūrėkite piešinėlį) Kurią
Lietuvos vietovę primena šis
piešinėlis? (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 144

5 oieįiiKia

(Žiūrėkite piešinėlį) Čia
matote žemės rutulio šiaurinį
polių. Iš poliaus skrenda 4
lėktuvai. Jūs matote lėktuvų
kryptis (rytai, vakarai, šiaurės,
pietūs). Kuria kryptimi jie
skris? (5 taškai)
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(Žiūrėkite piešinėlį) Kurią
jums gerai žinomą pasaką
primena šis piešinėlis? Kurią
pasakos dalį? (5 taškai)

