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(Tęsinys) 

LTSR Proku ro ru i , 
Liudvikui Sabučiui , 
Pe r s i tva rkymo Sąjūdžiui, 
„Komjaunimo Tiesos" Redakcijai 

JEina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Atviras laiškas 
Šis epizodas — ne Stalino 

laikai. Tai brežnevinis laiko
t a r p i s , k a ž k i e n o įžva lg ia i 
pavadintas stagnacija. Tačiau, 
kad ir lėtai, bet vis dėlto, 
š i a n d i e n šis s u s t i n g i m a s 
t r a u k i a s i beve ik iš visų 
gyvenimo sričių. Beje, kažkodėl 
aplenkdamas tikinčiuosius. Juk 
kaip ki taip pavadinti tą faktą, 
kad net ir šiais viešumo laikais 
į rašt iškus protestus, po kuriais 
pasirašė dešimtys tūkstančių ti
kinčiųjų, niekas iki šiol nesi
teikė net atsakyti. Radijas, tele
vizija, spauda, ka ip ir anksčiau 
tvirtina, jog tikėjimas — laisvas. 
Tikinčiųjų teisės nevaržomos. 
Net nemėgina iš esmės spręsti 
konkrečių tarp tikinčiųjų ir val
stybės susiklosčiusių problemų. 
Ir toliau lyg niekur nieko dėsto 
visiems įgrisusius trafaretus: 
„gerėja", „draugiškėja", „nor-
malėja". Kiek gi gali taip „ėti", 
kai prakt ika rodo visai ką kita? 

Tiesa. Klaipėdos Taikos Kara
lienes bažnyčią žada grąžinti, 
tačiau, ar iškėlė viešumon tuos. 

kurie ją neteisėtai pasisavino? 
Ar iškėlė faktus, kaip buvo 
gaudomos „raganos" — parašų 
rinkėjai?! Kaip buvo atimi
nėjami lapai su tikinčiųjų pa
rašais ir čia pat naikinami?! O 
kur dar visų atitinkamų įstaigų 
su t ik r in imai , kas pasi rašė , 
kodėl, t ikrai ar netikrai, ir t . t . 
ir t.t.? Ir visa tai buvo daroma 
visai neseniai, dar vakar, tiesiog 
šiandien. 

Neįmanoma visų neteisybių 
iškelti vienu metu — jų per 
daug. Paliesime vieną, kuri lyg 
pokario tema, rašytojo R. Gudai
čio žodžiais tariant, eina per 
pačią lietuvio, šiuo atveju, ti
kinčiojo, širdį. Tai tikinčiuosius 
gynusių kunigų — Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
areštavimas ir įkalinimas. O 
gynė jie ne kokias išgalvotas 
teises, bet LTSR Konstitucijos 
50-tuoju straipsniu garantuoja
mą te isę laisvai i špaž in t i 
pasirinktą tikėjimą. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos kardinolo sveikinimas 
K a i š i a d o r y s . Neseniai buvo 

gautas Lietuvos kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus velykinis 
sveikinimas lietuviams. 

Brangūs broliai ir seserys! 
Viešumo šviesoje m u m s iš 

dalies išryškėjo liūdna mūsų 
tautos praeities keliasdešimt 
m e t ų t i k rovė . Ne tu rė jome 
žodžio, įsitikinimų, religijos ir 
sąžinės laisvės. Netekome tau
tos gyvenimui reikalingiausių 
dvasinių vertybių. Jautėmės ne 
kartą lyg nebyliai be tiesos 
žodžio, beval ia i , sur iš tomis 
rankomis, kažkur vedami ar 
varomi. Mūsų tautos gyvenimas 
atrodė praradęs savo prasmę ir 
džiaugsmą. Pradėjome nepasiti
kėti ne tik vieni kitais, bet ir ap
skri tai visa gyvenimo tikrove. 

O tačiau visi t rokš tame pras
mingo ir džiugaus gyvenimo. 

Praėjusieji ir šie metai mūsų 
t a u t o j e yra p r a s m i n g ų ir 
džiugių pasikeitimų metai . Mes 
vėl pamatėme vieni kituose ne 
k las in ius priešus, o bendro 
tautos vargo bei likimo brolius 
ir seseris. Panorome savaran
kiškai , kūrybingai darbuotis 
tautos šviesesnės ateities labui. 

Šiandien Velykų šventės. Gie
dame džiugiausių pasikeitimų 
himną: „Linksma diena mums 
prašvito..." Sveikiname Kristų, 
p r i s ikė lus į iš n u m i r u s i ų , 
atnešusį visai žmonijai Vely
kinę pergalę prieš nuodėmę ir 
mirt į . Kr i s t aus prisikėlimo 
šviesa nepalyginamai mums 
reikšmingesnė ir reikalingesnė 
už viešumo šviesą. Ji tur i galios 
išsklaidyti visus mūsų gyve
nimo tamsumus, prieblandas ir 
šešėlius. Tik Kris taus prisi
kėlimo šviesoje mums išryškėja 
dvasinių vertybių pranašumas 
prieš nykstančiąsias, pajuntame 
jų reikšmę ir reikalingumą; tik 
pr i s ikė l imo šviesoje mums 
a i š k u s visų to l imiaus ios 
ateities, net po mirties likimas. 

Tad leiskime jai sušvisti 
mūsų tautos gyvenime. Iš-
sklaidykime tarpusavio nesu

tarimų ir nesantaikos debesis, 
padarykime giedrą mūsų tautos 
dieną. Nesula ikomai žengia 
mūsų t au to j e p ras idė jęs 
dvasinio prisikėlimo pavasaris. 
Tenuvalo j i s nuo mūsų širdžių 
visokį moralinį purvą, tepa
verčia mūsų šalį derlinga žeme, 
t e p r a ž y s t a mūsų l aukuose 
tiesos, meilės ir gerumo žiedai. 

Jo Eminencijos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus ingrese į Kauno 
arkivyskupijos katedrą dalyvavo ir 
'lietuvių išeivijos vyskupas Paulius 
Baltakis, kairėje, kuris čia matomas 
kartu su juo. 

To laukia ir trokšta visi mūsų 
tautos geros valios žmonės. 
Tiesa, tu r ime daug kliūčių ir 
sunkumų. Bet Prisikėlimo Vieš
pats neša mūsų širdimis Vely
kinės pergalės džiaugsmą, ap
dovanoja jas nauja pavasarine 
gerumo ir meilės energija. 
Mūsų laukia pergalė gėrio prieš 
blogį, malonės prieš nuodėmę ir 
gyvenimo prieš mirtį. 

Šioje brangioje tiesos ir mei
lės triumfo šventėje nuošir

džiausiai visus sveikinu, linkiu 
sveikatos. Dievo palaimos, gra
žiausios sėkmės ir Velykinio 
džiaugsmo. Aleliuja! 

Ka rd ino l a s 
Vincen tas S ladkev ič ius 

Kaišiadorys, 1989 m. Velykos 

Tautos reikalauja 
nepriklausomybės 

•» • 

Gruzinai laidoja savo žuvusiuosius praėjusios savaitės susirėmimuose su sovietų kariuomenės 
daliniais. Žinių agentūros praneša, kad trūksta dar 14 žmonių, kurių nesuranda šeimos ir giminės 
Tbiliso mieste. 

30 milijonų minų 
Afganistano žemėje 

I s l a m a b a d a s . — Reuterio 
agentūros pranešimu, Afganis
tane sovietai paliko maždaug 30 
milijonų minų visoje afganų 
žemėje. Kai kur yra paslėpti iš
tisi minų laukai, ta rs i užkastos 
bulvės. Nuo jų jau žūsta vaikai, 
žūsta ir suaugę, daugel iu i 
nutrauktos kojos ir rankos. 
Tūkstančiai pabėgėlių iš Pakis
tano norėtų sugrįžti į savo na
mus ir pamėginti gyventi iš 
naujo, tačiau negali,nes visas 
pasienis nuklotas paslėptomis 
minomis. Partizanai dėl šių 
užminuotų laukų negali pradėti 
puolimų n u m a t y t ų mies tų 
iš laisvinimui iš komuns i tų 
afganų. 

T r ū k s t a e k s p e r t ų 
Amerika, Prancūzija ir Turki

ja atsiuntė 65 minų ekspertus, 
kurie mokina afganų partiza-
nus.kaip surasti minas ir jas su
naikinti. Sis darbas prasidėjo 
prieš kelias savaites ir jau pa
aiškėjo, kad darbas vyksta sėk
mingai ir reikia dar daugiau 
patyrusių minų ieškotojų. Tai 
yra milžiniška problema,nes 
trūksta patyrusių žmonių. Iš 
Amerikos gynybos departamen
tas sutinka, kad Afganistane 
Sovietai paliko ta rp 20 ir 30 
milijonų minų. Skirtingų rūšių 
minos paslėptos prie didžiųjų 
kelių ir visų pastatų ir kitokios 
rūšies minos pasėtos pagal 
Pakistano pasienį. 

P r a š o p r ipaž in t i la ikinąją 
v y r i a u s y b ę 

Pranešama, jog Afganistano 
laisvės kovotojų delegacija po 
Velykų atvyko i Washingtoną ir 
prašė pripažinti Afganistano 
laikinąją vyriausybę, kur ią 
sudarė partizanų vadovybė. Jos 
la ik inas is užsienio re ika lų 
ministeris G. Hekmatyar vado

vauja delegacijai, kur i taip pa t , 
vyks į Prancūziją, Britaniją ir į 
kai kurias Europos šalis prašy
dama pripažinti pereinamąją 
vyriausybę. Trys musulmonų 
kraštai — Saudi Arabija, Suda
nas ir Bahrain jau pripažino lai
kinąją vyriausybę, kuri praėjusį 
mėnesį buvo sudaryta Pakista
ne. Ministeris sako, kad nėra 
jokio pagrindo Amerikai ir Pa-
kis tanui nepripažint i laiki
nosios vyriausybės. 

A m n e s t i j a k o m u n i s t a m s 
Afganų paskelbtos laikinosios 

vyriausybės užsienio reikalų 
ministeris Hekmatyar pasakė 
žurnalistams, jog Rezistencija 
pasiūlys generalinę amnestiją 
komunistų preieiento NajibuL-
lah vyriausybės nariams, jei jie 
pasiduos dabar. Priešingu atve
ju, j ie bus atsakingi už kraujo 
praliejimą, pasakė ministeris. 
Iki šiol nebuvo daroma pas
tangų laimėti Vakarų pripaži
nimo. „Mes jau esame pripažinti 
daugelio kraštų, kontroliuojame 
75% teritorijos ir sudarėme pla
čios apimties vyriausybę, tad 
kodėl Washingtonas negalėtų 
mūsų pripažinti". 

Laikinoji vyriausybė pasiūlė 
afganų komunistinei kariuo
menei mesti ginklus ir nebe
klausyti Najibullah vyriausy
bės, nes ta i sovietų paskirtoji 
vyriausybė. 

69 kaltinimai 
VVashingtonas. — Atstovų 

rūmų speakeris J im Wright 
pradėjo kovą už savo išsi
laikymą šioje pozicijoje, kai 
p i r m a d i e n į A t s tovų r ū m ų 
Etikos komitetas, sudarytas iš 
6 demokratų ir 6 respublikonų, 
apkalt ino jį 69 kalt inimais, 
kur ie sulaužė Atstovų rūmų 
taisykles. 66 metų Texas valsti
jos demokratą? tuoj pradėjo ap
sigynimo procesą, kai komitetas 
paskelbė savo kalt inimus vien
b a l s i a i . J is p a s k e l b ė esąs 
nekal tas „savo širdyje", nors ir 
gavo dovanų už tai , kad būtų 
pravestas palankus įs tatymas, 
k u r i u o jo d r a u g a s ga l ė tų 
pasinaudoti savo prekyboje. Jis 
ta ip pat paraše knygą, už kurią 
gavo daugiau, negu le is ta 
uždirbti Kontrreso nariui . Ši in-
vestigacija tęsėsi 10 mėnesių ir 
kainavo jau 1.5 mil. dol. Jei 
kal t inimai bus įrodyti, jis gali 
būt i priverstas pas i t raukt i iš 
svarbios Atstovų rūmų vado
vaujančios pozicijos. 

„Tankai tam, kad mes bijotume rusų' 
M a s k v a . — Žinių agentūros a tsakymą negu t ik kariuome-

— Maskvoje „Literaturnaja 
Gazeta" paskelbė Gorbačiovą 
š ių metų y p a t i n g i a u s i u 
žmogumi. ,.Tasso" agentūra 
praneša, kad daugiau negu 
200,000 skaitytojų pasisakė šiuo 
atveju už Gorbačiovą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n e prezidentui 
Bushui buvo įteiktas laiškas, 
kurį pasirašė maždaug 600 
filmų direktorių, aktorių ir 
muzikų, ragindami prezidentą 
atšaukti ekonomines sankcijas 
Nikaragvos marksis tų sandi-
nistams. Pasirašiusiųjų ta rpe 
yra dirigentas Leonard Berns-
tein, italas filmų direktorius 
Bernardo Bertolucci, aktoriai 
Richard Gere ir Ju l i a Christie, 
rašytojai Gabriel Marąuez, Gra-
ham Greene ir Norman Mailer. 

— L o n d o n e buvo suruoštas iš 
Lietuvos k i lus io a k t o r i a u s 
John Gielgudo pagerbimas jo 
85 gimtadienio proga. Dalyvavo 
maždaug 350 artistų, tačiau į 
balių neatvyko pats garbės sve
čias Gielgudas, kur i s t iems 
svečiams pasiuntė savo pasvei
kinimą, nes jis nebenorįs švęsti 
savo gimtadienių. 

— Vie tnamas pranešė Ameri
kos vyriausybei, kad tuoj per
duos dar 21 amerikiečių kar ių 
palaikus, kurie galėjo bū t i 
pražuvę karo metu. Iki šiol j au 
buvo perduota 290 asmenų 
palaikai iš kurių 183 buvo at
pažinti, jog tai yra t ikrai ame
rikiečių kareivių kūnai . 

— Izrae l io premjeras Shami-
ras pasakė, kad negali būt i 
jokių derybų su PLO, kol ten 
vyksta ne ramumai . Tas sri t is 
Izraelis okupavo 1967 m. ir nuo 
to laiko nenori iš savo okupuotų 
žemių pasitraukti ir jas atiduoti 
t ikriesiems šeimininkams pa
lestiniečiams. 

— J a p o n i j o s premjeras prisi
pažino gavęs „dovanų" dar 
227,000 dol. sumoje iš kitų 
šaltinių. Anksčiau buvo pra
nešta, kad Noboru Takeshita iš 
vienos kompanijos yra gavęs 
795,500 dol.. kuri turėjo kont
raktus su vyriausybės minis
terijomis. 

— Maskvoje pirmą kartą po 
II Pasau l in io k a r o įvestos 
cukraus kortelės. Visoje Sovietų 
Sąjungoje t rūksta mėsos, cuk
raus, batų. muilo, popieriaus ir 
kitų būtinai reikalingų prekių. 

— Mokesč ių įstaiga prezi
dentui Bushui ir jo žmonai Bar
barai pasiuntė 32,778.00 dol.. 
kuriuos j ie permokėjo praėju
siais metais. Bushas praėjusiais 
metais už viceprezidento parei
gas gavo 115,000 dol. algą. 

iš M a s k v o s p r a n e š a , jog , 
nežiūr int Kreml i aus daromo 
spaudimo, t a u t i n i a i sąjūdžiai 
visoje Sovietų Sąjungoje ne
mažėja. Demonstracijos dažnėja, 
gyventojai re ika lau ja didesnių 
laisvių. Po įvykusių susirėmimų 
t a rp Sovietų ka r iuomenės dali
nių ir Gruzijos gyventojų, kurių 
metu žuvo 19 asmenų, ir t ankų 
„manevrų" Tbilise, Rygoje ir 
Tal l ine, Sovietų prezidentas 
Michailas Gorbačiovas pirmą 
kartą pasakė, jog tokie sąjūdžiai 
kenkia jo visapusiškai perestroi-
kos p rogramai i r kad j i s neleis 
išdalinti vals tybės ir sumažint i 
krašto sienas, rašo Sun-Times ir 
Washington Post dienraščiai . 

„ M e s n e b i j o m e " 
Bet esą iš telefoninių pasi

kalbėjimų s u Pabalt i jo vals
tybėse, T ranskaukaze ir kitose 
k r a š t o v i e t o s e t a u t y b i ų 
veikėjais a i š k u , kad jie nė 
nemano n u t r a u k t i savo reika
l a v i m ų , n e ž i ū r i n t p a t i e s 
Gorbačiovo gras in imų ir išleis
to dekreto, k a d bus baudžiami 
sunkiomis bausmėmis visi t ie , 
kur ie „ išeina prieš vals tybę". 
„Lie tuvo je m e s neb i j ome" , 
pasakojo R o m u a l d a s Ozolas 
, , W a s h i n g t o n P o s t " ko res 
pondentui Maskvoje. Ozolas yra 
i š r i n k t a s į naująjį Sovietų 
Seimą ir v ienas iš Sąjūdžio 
vadų, o Sąjūdis reikalauja ne
pr ik lausomybės Lietuvos res
publikai . „Mes nuogąstaujame 
dėl to, kas m u m s atsi t iko pra
e i ty je , b e t m e s neb i jome 
Maskvos i r nebi jome savo 
atei t ies" , kalbėjo Ozolas. 

T a u t y b i ų s o l i d a r u m a s 
Estijos televizijos komenta

torius Andrės Raid, kur i s y ra 
gerai ž inomas Estijos Liaudies 
fronto veikėjas, minė tam kores
pondentui pasakė , jog „Mūsų 
žmonės sup ran ta , ką Gorbačio
vas sako ir gras ina , bet n iekas 
per daug nekre ip ia dėmesio. 
Gorbačiovas y r a tolokai nuo 
mūsų. Žmonės čia yra pasipikti
nę baugin imais , instrukcijomis 
ir pažadais . Mes nuėjome per 

toli, kad ga l ė tume pasiduoti ' ' . 
Armėnų rašytojas Raphael 

Popoyan sako . jog pas juos 
žmonės p i lna i pala iko gruzinų 
r e i k a l a v i m u s . Ten esančios 
d ide lės s i m p a t i j o s g r u z i n ų 
s tudentams, kur ie s t reikavo ir 
badavo prie savo universi teto. 
Rašytojas sako, jog a rmėnai 
gerai žino, kad išleisti dekretai 
yra ir prieš juos, tač iau žmonės 
nebijo. „Judėj imas tęsis tol iau 
ir Maskva privalo surast i kitą 

— C h i c a g o s t e i s i n i n k a s 
Richard Phe l an , kur is pravedė 
A t s tovų r ū m ų s p e a k e r i o 
invest igaci ją , kai j i s ėjo į 
Kapitolių, buvo užpultas netoli 
Aukščiausiojo Teismo rūmų 
dviejų g inkluotų vyrų, kurie iš 
jo a tėmė 200 dol., kredito kor
teles ir va i ravimo leidimą. 

— F o r m o z o s kinų delegacija 
pirmą k a r t ą nuo 1949 metų 
dalyvaus komunist inėje Kinijo
je Azijos b a n k i n i n k ų suvažia
vime Beijingo mieste, praneša 
formozos U ž s i e n i o r e i k a l ų 
min is te r i j a . Šis sp rend imas 
nereiškia, kad Formoza pripa
žįsta komunis tų Kinijos vyriau
sybę. 

nės panaudojimą". 

Kareivių įžūlumas 
Gruzijos sostinėje sekmadienį 

buvo skleidžiami lapeliai, kurie 
smerkia vietinį kariuomenės 
vadą generolą Igor Radinov už 
žiaurų buvusių demonstracijų 
malšinimą. Žmonės apsirengę 
juodais rūbais rinkosi laidoti 
žuvusių ir tereikėjo mažos 
k i b i r k š t ė l ė s , k a d vėl įsi
liepsnotų kova prieš sovietų ka
reivius. Kareiviai padarė kratą 
laikraščio įstaigoje „Gruzijos 
j a u n i m a s " ir į s a k ė n i e k o 
nespausdint i apie įvykusias 
riaušes ir nedėti fotografijų iš 
riaušių. Norėta uždrausti laik
raščio spausdinimą, bet redak
cija kreipėsi į Centro komitetą 
ir la ikrašt is buvo ir toliau 
spausdinamas. 

Gruzijos demonstracijos yra 
tik vienas didėjančių nepri
k l ausomybės r e i k a l a v i m ų 
visame krašte, sako minėtas 
žurnalistas. Liaudies frontai 
Latvijoje ir Estijoje, Sąjūdis Lie
tuvoje. Karabacho komitetas 
Armėnijoje, musulmonų grupės 
centrinėje Azijoje, tai vis tau
tiniai sąjūdžiai, kurie Gorbačio
vui kelia didelį rūpestį. 

Rusų supra t imas 
Ukrainos Helsinkio grupės 

vadas Lvovo mieste sako, jog 
„problemos dalis glūdi Maskvos 
požiūryje į pasaulį. „Visados 
rusams buvo labai sunku, kurie 
išaugę imperijoje, suprasti tau
tybių reikalavimus periferi
jose", sako V. Chornovil. „Ir An
drei Sacharovs, herojus, kuris 
toks pasitaikė visame šimtme
tyje vienas, sunkiai supranta 
tautybes ir jaudinasi, kad tai 
pakenks perestroikai. Ko jie 
nesupranta, tai yra tai , kad 
mums tautybė, mūsų kul tūra 
yra mums pagrindinis dalykas". 

Užsienio žinių koresponden
tas D. Remnick sako, kad di
džiausi sąjūdžiai yra Pabaltijo 
valstybėse, o Armėnijoje ir Gru
zijoje situacija yra mažiau 
patikima. Tačiau visur vyrauja 
t as pa ts klausimas, kaip toli 
galima eiti? Kai Rygoje pasirodė 
tankai , tai Latvijos filmų direk
torius Juris Podnieks pasakė, 
jog latviai norėtų patikėti, kad 
tai t ik manevrai, tačiau tai yra 
žmonėms pr imin imas , kad 
t anka i čia yra visuomet ir kad 
mes bijotume jų'". „Ateityje mes 
tu r ime būti atsargūs ir išmin
tingi. Mes privalome galvoti 
prieš veikdami. Jauni žmonės 
yra pasiryžę kovoti, bet laikas 
mums yra labai pavojingas". 

Maskvoje sekmadienį Andrei 
Sacharovas vadovavo žmogaus 
teisių kovotojų grupei, maždaug 
500 žmonių, kurie susikaupimu 
pagerbė Tbilisi mieste žuvusius 
gruzinus. 

KALENDORIUS 

Balandžio 19 d.: Leonas IX. 
Simonas, Aistė, Leontina. Ein-
mas. Galatas, Laisvūnas. 

Balandžio 20 d.: Marcijonas. 
Agnė. Goštautas. Lazdone. Ade-
liaras, Nergantas. Etvydas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:06. leidžiasi 7:34. 
Temperatūra dieną 591., nak

tį 39 1. 
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SUSITIKTUVĖS -
SUVAŽIAVIMAS 

Vyresnėms skautėms, ginta-
rėms , skautams vyčiams, jūrų 
budžiams, prityrusiems skau
t a m s ir skautėms, jūrų skau
t a m s ir skautėms gegužės 27-29 
dienomis ruošiamas L.E. Smith 
Environmental Education Cen-
t e r , 5110 Meadowside Ln., 
Rockville, MD 20855. 

Mielos Sesės ir Broliai, 
Kviečiame ,,Memorial Day" 

savaitgali praleisti skautiškose 
susi t iktuvėse — suvažiavime, 
g r a ž i a m e „ S m i t h Cen t e r " , 
maždaug 20 mylių į šiaurę nuo 
Washingtono. D.C. Svarbiau
s ias suvažiavimo tikslas — su
sipažinti su Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio darbu, su
prasti įvykius, ir panagrinėti , 
kaip šie pasikeitimai liečia mus, 
ka ip mes galime prisidėti prie 
Lietuvos atgimimo. 

Bus suteikta vėliausių žinių 
apie atsikuriančios Lietuvoje 
Skautų organizacijos veiklą, bus 
svarstoma koks geriausias ben
dravimo būdas. Šią vasarą 
Lietuvoje vyks pirma atsikū
rusių skautų vadovų stovykla. 
Suvažiavimo metu bus pranešta 
daugiau žinių apie šį įvykį ir 
bus tar iamasi apie reikiamą 
pagalbą ir galimybės mūsų re
prezentacinio dalyvavimo. 

Sese. broli , jei t a u šie reikalai 
rūpi, bus geriausia proga apie 
ta i daugiau sužinoti ir pareikš
t i savo nuomonę dalyvaujant 
šiose S U S I T I K T U V Ė S E -
suvažiavime. 

R e g i s t r u o t i s per savo 
v i ene tu s iki gegužės 5 d. 
Mokestis 40.00 dol. asmeniui. 
Registruojantis po gegužės 5 d. 

mokestis bus 50.00 dol. Dalyvių 
skaičių turime „Smith Cen te r " 
pranešt i iš anksto, k a d j ie 
galėtų pristatyti maistą. Čekius 
r a š y t i L i t h u a n i a n S c o u t s 
Association vardu. 

Atsivežti: pilną išeiginę uni
formą, darbo uniformą, mieg
maišį ir pagalvę, rankšluost į ir 
kitus tualetinius reikmenis. Je i 
tur i te tautines vėliavas, gaires 
ar kitokius tautinius simbolius. 
Atsivežkite tėvų gimimo vieto
vardž ius , t a i p pa t s e n e l i ų 
vardą/pavardę ir gimtinės pava
dinimus. Jei šeimoje t u r i t e 
art imų, kurie yra tapę staliniz
mo aukomis, a t s ivežki te j ų 
vardus. 

Viena iš programos dal ių bus 
ant didžiulio paruošto Lietuvos 
žemėlapio sudėti vėliavėles su 
dalyvių tėvų ir senelių vardais , 
jų gimimo vietovėse. Stalinizmo 
aukas minėsime specialiomis 
apeigomis. 

Susitiktuvių — suvažiavimo 
programa j au buvo ske lb t a 
spaudoje. Informacija pas iųs ta 
vienetų vadovams,-ėms. Jei 
reikia daugiau žinių, kreipki tės 
į savo vadovus,-es a rba į pro
gramos koordinatorę, v.s. fil. 
Dalę Lukienę, 10622 Grea t Ar-
bor Dr., Potomac, MD 20854. 
Tel.: (301)983-0763. 

Iki susitikimo. Vis Budim! 

v.s . fil. Dalė Luk ienė — 
Prityrusių skaučių s k y r i a u s 
vedėja, 

p s . fil. Ina P e t o k i e n ė — 
Vyresnių skauč ių s k y r i a u s 
vedėjas, 

j .v . s . Dalia Byla i t ienė — 
J ū r ų skaučių skyr iaus vedėja. 
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Šv . J u r g i s . 

ŠV. JURGĮ PRISIMENANT 
Švento Ju rg io , visų skautų Toks jo gyvenimo būdas vaiz-

globėjo šventė yra balandžio 23 duojamas simboline legenda, 
dieną. Tą dieną visi pasaulio kurioje jis kovoja ir nugali piktą 
skauta i s tengiasi jį pagerbti slibiną, išgelbėdamas karalaite, 
i š k i l m i n g a s u e i g a , įžodžio kurią t a s slibinas ruošėsi prary-
pakartojimu, gerais darbeliais ir ti . Pr i s iminus šią legendą, pra-
malda. Pasižada būti geresniais, soma, kad šv. Jurgis padėtų 
sekti švento Jurgio pavyzdžiu, apsiginti nuo įvairių kasdien 
prašo šventą Jurgį sustiprinti jų tykojančių blogybiųr 
meilę Dievui ir Ar t imui : 

Žemaitijos dievdirbio kūrinys. 

OK. LIETUVOS SPAUDOJE 

MINTYS IR NUOMONĖS 
Skautiškoji Kaziuko mugė 

Chicagoje yra jau kelių dešimt
mečių tradicija. Šiais metais 
mugė įvyko kovo 5 d. Mugės 
išvakarėse, apžiūrėdama mugei 
gražiai dekoruotus Jaun imo 
centro k a m b a r i u s , sa les ir 
kavine, mint imis nuklydau į 
Kaziuko muges, kuriose daly
vavau būdama dar j aunu tė 
paukštytė . Daug kas nuo to 
laiko p a s i k e i t ė . Norėdama 
patirti ir kitų nuomones, užkal
binau kelis ilgamečius mugės 
darbuotojus. 

I klausimą, „Kokia Kaziuko 
mugių ateitis?, skautininke 
Antanait ienė atsakė, kad, jos 
nuomone, mugių forma ir prie
monės ilgainiui turės keistis. 
Lietuviai dabar gyvena išsis
klaidę po plačiuosius priemies
čius ir į Jaunimo centrą retai 
bepr is i ruošia a tvažiuot i . O 
atvažiuojantieji mažiau besi
domi reng in ia i s ir mugėse 
mažiau perka. 

Skau t in inkės Reitnerienės 
nuomone, mugės dar gerai 
sekasi. Ypač apsimoka medžio 
dirbiniai, nes į muges atvyks
tančios j aunos šeimos ja is 
domisi, juos perka savo namams 
puoš t i . Ga i l a , kad juos 
kur i anč ių asmenų skaičius 
labai mažėja. Skautininke S. 
Kerelytė pastebėjo, kad „Aušros 
Vartų" tunte y ra likusios vos 
kel ios š e imos , kur ios j au 
daugiau negu 30 metų dirba 
mugei. Cia ypač paminėtina 
skautininkų Ramanauskų šei
ma. Nenuos tabu , kad ilgus 

„Globėjau, šventasis Jurgi, iš 
melsk palaimos visiems visų 
kraštų broliams skautams ir se
sėms skautėms, kad tavo 
užtariami mes nėštume per 
pasaulį Kristaus vėliavą, mylė
tume kiekvieną žmogų ir kiek
viename gamtos kūrinyje 
mylėtume amžinąjį Kūrėją, 
kuris gyvena ir viešpatauja per 
amžius" 

(Kam. St. Yla) 

Šv. Ju rg i s gyveno t reč iame 
šimtmetyje po Kristaus gimimo. 
J i s buvo k a r y s — Romos ka
riuomenės rai tel ių vadas . Nar 
sus ir te is ingas , todėl savo ka
reivių labai gerbiamas. 

Tuo la iku Romą valdė impe-
. ra tor ius Dioklecianas. J i s labai 

nekentė krikščionių, juos visaip 
persekiojo ir žudė. Šv. J u r g i s 
buvo krikščionis. J i s a t s i sakė 
persekioti savo brol ius kr ikš
čionis, s tengėsi j i ems padėt i . 
Sužinojęs t a i imperatorius, liepė 
šv. Jurgį žiauriai kank in t i , k a d 
jis atsisakytų krikščionybės. Šv. 
Ju rg i s i škentė k a n k i n i m u s ir 
liko iš t ik imas Kris tui . Impera
torius liepė jį nužudyti. J a m bu
vo nuk i r s t a galva. Tai a ts i t iko 
303-čiais meta is po Kr i s t au s 
g i m i m o . Šv . J u r g i s t a p o 
šventuoju kankin iu . 

Šv. Jurgis visą savo gyvenimą 
kovojo su blogiu ir neteisy
bėmis, stengėsi daryt i gera . 

,,Šventas Jurgi, karžygy, 
Tu prieš slibiną žengi, 
Tu teisingas ir drąsus, 
Gink nuo priešų mus visus. 
Ginki tautą Lietuvos, 
Kaip lig šiol — 
Taip visados!" 

(Kun. St. Yla) 

metus dirbant pavargs tama . 
Skautininkas A. Paužuol is 

m a n o . kad mugės a p i m t i s 
mažėja, nes j a u n i m a s išsis
klaido po universi tetus, t ad 
visus darbus dirbti l ieka t ik 
vyresnieji , kur ie t ę s i a , kol 
pajėgia. 

Į klausimą — „Kaip galė
tume reikalus pagerint i?", 
visi mano. kad svarbu į t raukt i 
jaunimą. Sesė A n t a n a i t i e n ė 
siūlo stengtis į t raukt i 30-35 
metų amžiaus žmones, kur ie 
d a r gyvai p r i s i m e n a savo 
skautavimo dienas. Sesė Reit-
nerienė teigia, kad muges reikia Kaziuko mugėms. Visi, kaip ir 
padaryti įdomesnes va ikams, aš, pastebi pas ikei t imus ir t iki-
Sesė Svajonė ir brolis Paužuolis s i k a d i š j ų d a r b u s per ims ir 
galvoja, kad j aun imui re ikėtų tol iau tęs dabar t in is j aun imas , 
parodyti, kaip Kaziuko mugei O iki tol, j ie visi su t inka dirbt i , 
ruošiami įviarūs d i rb inia i ir kol pajėgs ir Kaziuko mugės tra-
juos prie tų darbų p ra t in t i . diciją išlaikyti gyvą ir sėk-

Visi čia minimi a smenys j au m i ngą . 
keliolika ar net ke l iasdeš imt Vyr . s k a u t ė 
m e t ų be p e r t r a u k o s d i r b a Renata Naudž iū tė 

Gil iukams ir l iepsnelėms s m a g u sue igau t i L i e tuv ių cent re , Lemonte . I š k : 
Aleksandra Augaityte. P e t r a s Vaznelis , V y t u k a s Vaznel is , Viktori ja T r a k y t ė 
i r Audra Bielskute N u o t r G i n t a r ė s K e r e l y t ė s - T h a u s 

Šv. Jurgis gerbiamas visame 
krikščioniškame pasaulyje. Jo 
vardu pavadinta daug bažnyčių, 
mokyklų, institucijų, ne t vie
tovių (visi žinome St. George, 
ILL, i r kiti). Lietuvoje nemažai 
vietovių ir žmonių pavardžių 
susijusių su Jurg io vardu. Jis 
yra globėjas ne vien skautų, bet 
ir k i tų organizacijų, net valsty
bių. Jo vardu ordinai buvo 
teikiami ka r i ams už ypatingą 
narsumą. 

Šv. Jurgis buvo labai mė
giamas Lietuvoje. Ten jo šventė 
buvo švenčiama iškilmingomis 
pamaldomis bažnyčiose, atlai
dais, dideliais turgais ir pan. 
Ypač jį gerbė Lietuvos ūki
ninkai . Kaimiečiai prašydavo 
šv. Jurgį saugoti jų gyvulius, 
l a u k u s , g i n t i nuo priešų. 
Kadangi jis buvo karys, žmonės 
melsdavosi, kad šv. Jurgis glo
botų jų krašto kareivius, padėtų 
j iems ginti Tėvynę. Kariai, ei
dami į kovą, šaukdavosi šv. Jur
gio pagalbos. 

Šiandien, kai Lietuvoje sustip
rėjo lietuvių kova už išsilaisvi
nimą, prašome šv. Jurgį suteikti 
stiprybės visiems lietuviams — 
Tėvynėje ir išeivijoje, globoti 
mus ir Lietuvoje atsikuriančius 
skau tus ir skautes: 

„Šv. Jurgi, kurio apsaugai lie
tuvis ūkininkas pavedė viską, 
kas jam brangiausia — savo 
žemą ir savo laisvą, būk ne tik 
ūkininko, bet ir kiekvieno tau
tiečio gerasis gynėjas nuo pikto. 
Tegu per tavo globą nepaliečia 
mūsų ūkininko žemės ir pasėlio 
nei audra, nei ledai, nei pikti 
žmonės, tegu nedoras geismas 
bei darbas nepaliečia nei vieno 
lietuvio širdies. Padėk mums, 
kad kiekvienas liktume ištikimas 
mūsų Dievui ir tėvynei, kaip kad 
tavo globojami per šimtus metų 
buvo ištikimi mūsų protėviai. 

Kilnusis Riteri, šimtmečiais 
simbolizavąs mūsų tautos kovą 
su piktuoju slibinu, vesk mus ir 
toliau Šitos kovos keliu. " 

(Kun. St. Yla) 

IR 

Atrodo, kad baigėsi laikai, kai 
mūsų vyriausybę iki sąmonės 
netekimo gąsdino įvairūs „bau
bai": nacionalinė atributika, 
studentų korporacijos, demokra
tinės ir religinės organizacijos, 
veikiančios Lietuvoje. Tikė
jimas ir bažnyčios lankymas — 
kaltė, istorinė tiesa — Tėvynės 
išdavimas. Labai norisi tikėti, 
kad nepasivaidens praeities 
šmėkla, kad jinai negrįš, įga
vusi šiuolaikinį siluetą. 

Tarp skaitlingų, Lietuvoje 
susitvėrusių, organizacijų — 
skamba skautų „BUDĖK". 
Veikia štabai, palengva pradeda 
ve ik t i būsimieji Lietuvos 
skautai. (Duok Dieve, kad jų ne
ištiktų prieškarinių skautų 
l i k imas ) . Lordas Baden-
Pauelsas buvo pasakęs, „geriau
sias auklėjimas — žaidžiant". 
Tačiau auklėti žmogų, siekti, 
kad j i s pats auklė tųs i ir 
tobulėtų, nėra jokios prasmės, 
jeigu neturim tvirto dvasinio pa
grindo. Skautų veikla, įstatai, 
įsakymai stengiasi sustiprinti 
jaunas sielas, duoti dvasinį pa
grindą ateičiai — ir visada 
tobulėti. Žinoma, kaip nusmuko 
Lietuvos kultūrinis ir dvasinis 
gyvenimas pokario metais, 
kuriam šiandieną reikalinga 
skubi reanimacija. Dievui, Tė
vynei ir Artimui, — rodo kelią 
į dvasingumą (sutrumpinta). 
Blaivus ir skaistus, mandagus ' 
ir kuklus, duok ką gali, galvok 
apie kitus, sek Šv. Jurgį, turėk 
Dievą širdyje, reikalavimas kas
dien atlikti gerą darbą ir etc. 
Tai moralu, dora, naudinga ir 
reikalinga visuomenei. Anks
čiau niekas nedeklaravo šių ' 
idėjų arba skelbė pro formą. Ką 
puikiai iliustruoja pokarinės 
kartos „dvasinės vertybės" ir 
dabartiniai žmonių santykiai. 

Skautai judrūs. Jie lavina 
kūną, o sveikas kūnas — būtina 
sąlyga vaisingam protiniam ir 
fiziniam darbui. Negalima tuo 
pačiu s ta ty t i ir g r iau t i : 
rūkymas, girtavimas — svetimi 
s k a u t u i . Lavindami kūną, 
nepamirštame ir sielos. Dvasi
nis gyvenimas remiasi Kristaus 
mokslu, todėl skautai nesi-
blaško — pastovūs. Dvasia tvir
tėja, pažindama gyvenimo iš
mintį, išmintimi remiasi in
divido veikla, kuri neįmanoma 
be dvasinio lavinimosi. Gyve
name — didelių reformų epo
choje. Kas buvo nyksta ir pul
suoja naujo gyvenimo ritmas. 
Kad j is būtų pilnakraujis, turi 
pulsuot i K r i s t a u s Dvasia. 
Bažnyčia visus jungia vienybėn 
ir brolybėn. (Nors ilgai nešdama 
priespaudos' naštą ir kęsdama 
visišką valdžios netoleranciją, 
negalėjo vykdyti kilnios savo 
misijos). Kristus mirė už visus, 
iš čia broliška meilė visiems ir 
kiekvienam. Būdami broliai 

pamiršime pavydą, godumą, 
kerštą, materialiniu vertybių ir 
asmeniškų ambicijų tuštybę. 

Po kryptingo ir metodiško 
visuomenės „auklėjimo", nuo 
1945 m. šios idėjos ir patys žo
džiai skamba keistai ir naiviai. 
Tėvynės ir Artimo meilė mus 
šaukia! Betgi žinokim: verba do-
cent, exenpla t rahunt (žodžiai 
moko, pavyzdžiai patraukia) . 
Išauklėt i a rba pačiam išsi
auk lė t i doru ir m ą s t a n č i u 
žmogumi, reikia, kad sielos 
gelmėse viešpatautų Dievas-

Gėris-Meilė. Tik tada išeisime iš 
aklavietės ir tapsime naudingi 
Tėvynei bei v i s u o m e n e i . 
„Išeikite iš savo namų ir neškite 
išganymą miestui, jei nežinote, 
kur yra sergančių sielų, imkite 
ieškoti..." (Šv. Jonas Auksaburnis, 
burnis). E > s v e n s k a s 

„SKAUTAS' 
Kaunas. 
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Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. PulasM Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis . Ltd. 
Marquette Medica l Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tol. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills, IL. 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

5R. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambsr Chlropracttc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Wsstsm Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd . , Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

F si . kabinsto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Street 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149 
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 We$t 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 7 l s t . St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghta, III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

Dr Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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 o 
šešt pagai susitarimą 

Kabinsto tai. 776-2880, rez. 446-5544 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archsr Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagai susitarimą 
Tsl. 585-7755 
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Mūsų atgimimas 

IŠEIVIJOJE 

DOROVĖ, ŽMOGIŠKUMAS IR 
ŽMOGAUS VERTINIMAS 

Mes visi su dideliu susidomėji
m u sekam radijo p raneš imus , 
la ikraščius, gaudydami žinias 
apie naujus laisvės proveržius 
Lietuvoje. Tuo žavimės, stebi
mės, pagarbiai mąs tydami apie 
tuos patr iotus , kur ie sunkiomis 
sąlygomis siekia grąžint i pi lnas 
teises l ietuvių ka lba i įstaigose, 
pagarbą Lietuvos h imnu i ir 
vėliavai bei herbui. Esame suža
vė t i , kad , n e ž i ū r i n t beve ik 
pusšimti me tų užtrukusio slopi
nimo, lietuviškoji dvas ia tebėra 
gyva ir gaji, nugal i visas kliū
tis. Atsiranda ryžtingų patriotų, 
k u r i e , n e p a i s y d a m i g a l i m ų 
pavojų ir s u n k u m ų , griebiasi 
d a r b o , k u r i s s a v a r a n k i š k o 
gyvenimo t rokš tanč ia i t a u t a i 
y ra bū t inas . Ir jų ryžtas bei 
pastangos j a u yra pas iekę nuo
stabių laimėjimų. Teis ingiems 
r e i k a l a v i m a m s t u r ė j o nus i 
lenkt i ir o k u p a n t a s . 

Tačiau, k a i š i tokie įvykiai 
darosi m ū s ų tauto je , m u m s 
pasilikti vien stebėtojais yra per 
mažai . Gera , kad išeivija j a u 
a t s k u b ė j o , p a d ė d a m a aps i 
r ū p i n t i l i e t u v i š k o m i s vėlia
vomis, pa rūp indama popieriaus 
ir k i tų re ikmenų išleist i Lietu
vos is tori ją , š i l t a i s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos laisve 
kvėpuojančius ats tovus ir meni
n inkus . To viso l aba i per maža. 
Mums reikia ir pat iems daugiau 
įsigilinti, kokį l ietuvišką atgi
mimą mes ga l ė tume išeivijoje 
s u s t i p r i n t i , k a i p g e r i a u ir 
plačiau g a l ė t u m ė m e įsijungti į 
l i e tuv iškumo naują proveržį 
išeivijoje. 

Visų p i rma , kaip t e n grąžina
mos l ietuvių kalbos teisės, t a ip 
čia turė tų išdygti nau jas rūpes
t i s g r ą ž i n t i i r s u s t i p r i n t i 
lietuvių kalbos vartojimą mūsų 
šeimose. Angl iškai vaikai t u rė s 
progą išmokt i , o l ie tuviška i j ie 
teišmoks, šeimai š ią kalbą var
tojant, į s t a t an t j u o s į l i tuanis
t ines mokyklas i r l ietuvių or
ganizacijas. Mūsų pat r io tų ryž
t ingos pas tangos tėvynėje y r a 
m u m s n a u j a s p a s k a t a s su
st iprinti č ia l ie tuvių kalbos ir 
l ietuvybės įsipil iet inimą išei
vijos j aun ime . 

Džiaugdamiesi , ka ip Lietu
voje žmonės jung ias i į persi
tvarkymo, a tg imimo sąjūdžius, 
čia tur ime ryžt ingiau įs i t raukt i 
į bendrą l ietuvišką organizacinį 
gyvenimą. Lietuvoje jaunesnio
ji kar ta šioje srityje parodo nuo
stabų gyvumą. Č i a mūsų jau
nesnių, j a u čia i šaugus ių inte
lektualų k a r t a t u r i Lietuvos pa
vyzdžiu neužs ibar ikaduot i t ik 
savo n a m ų židiniuose ir reika
luose , o j u n g t i s į b e n d r ą 
veikimą. T a s veikimas tu r i būt i 
t ikra i bendras . M ū s ų nedaug ir 
s a v i t a r p ė s g r u m t y n ė s b ū t ų 
nus ika l t imas . Veikiantiej i y ra 
visi pat r io ta i , o je igu skir iasi 
metodais, t a i čia n ieko baisaus. 

Su kokiu uo lumu Lietuvos 
žmonės, sąlygoms palengvėjus, 
griebėsi ugdyti s avą patr iot inę 
spaudą! Mes čia t a m reikalui tu
r ime pilniausią laisvę. Jokia 
cenzūra mūsų nekontroliuoja 
Taigi didesnis susidomėjimas 
savo la ikraščia is , savo knyga 
y r a bū t inas . Je igu t en Lietuvos 
istorijos reikėjo išleisti ne t 
200,000 egzempliorių, t a i išei
vijoje lietuviška knyga tur i pasi
tenkin t i t i k kelių š imtų t i ražu. 

Negausia i mūsų t au ta i ypa
t ingai svarbus n e vien šeimų 
l ie tuviškumas, b e t ir gajumas. 
Džiugu, kad jau a ts i randa jaunų 
lietuviškų šeimų, kurios augina 
ke tur i s , penkis va ikus . Tai 
nelengva, bet t a u t o s išlikimui 
būt ina. J e i šeimoje tėra vienas 
a r du va ika i , t ok ia t au t a pra

deda rašyti sau mirties tes
t a m e n t ą , n e s bus d a u g i a u 
mi r imų , k a i p gimimų. J u k 
r e i k i a p r i s imin t i , k a d ka i 
kur iems iš viso nebus galimybių 
šeimą sudaryti. Lietuvių šeimos 
daugiausia padorios. Jei atsiras
tų negimusių žudymų, t a i būtų 
vykdomas savanoriškas tautos 
genocidas. Taip pat ir perskyros 
y r a š e ima i peilis, nes be
augančiam reikia mylinčios mo
t inos širdies ir protingai vado
vaujančios tėvo rankos. Patėviai 
ar pamotės niekada neatstos 
tikrųjų tėvų, kurie bus išsijungę 
iš savo šeimos. Taigi j au vien 
va ikų gerovę turint prieš akis 
sus i tuokusiems būtina išspręs
ti iškylančias savitarpes pro
blemas, kad ir su dvasininko ar 
specialisto psichologo ta lka, bet 
pasi l ikt i draugėje. 

Laba i svarbu išlaikyti mūsų 
l ietuvybės židinius. Mokyklos, 
l igoninės t a i mūsų tau t inės 
šventyklos, kuriose l ietuviškai 
dvas ia i t u r i būti r e ik i ama i 
a ts tovaujama. Ypatingą reikš
mę gali t u rė t i lietuviškos para
pi jos su l i e tuv i škomis pa
maldomis, su po jų esamu lie
tuv ių pabendravimu. Visada 
t u r i m e prieš akis, kad lietuvių 
b a ž n y č i a s pas t a t ė a n k s t y 
vesnieji ateiviai, kurie, nemokė
dami kalbos, sunkiai dirbo sker
dyklose, kasyklose ir savo skur
džiu uždarbiu išugdė tokius 
bažnyčių mūrus . Svarbu dabar 
j as mūsų t au t a i išlaikyti. Kiek 
ga l ima re ikia pasilikti arčiau 
pr ie jų. Je i būtina išsikelti, ku r 
a rč iau t a rnyba ar k u r verčia 
gyvenimo sąlygos, t a i t u r in t 
automobil ius yra nesunku ir iš 
t o l i a u a tvaž iuo t i . R e i k i a 
pas i l ik t i lietuviškų parapijų 
nariais . Ši pastanga dabar daug 
lengvesnė, negu buvo anksty-
vesniems kasyklų ir skerdyklų 
d a r b i n i n k a m s l i e t u v i š k u s 
m ū r u s išugdyti. 

Y r a didelis pavojus, kad ir 
i š l a i k a n t savas b a ž n y č i a s , 
ga l ime pasilikti be lietuvių 
kunigų. Dabar bažnyčias aptar
nau ja daugiausia seneliai. Gal 
m ū s ų pabėgėlių šeimose įsi
s t ipr ino psichologinė nuotaika, 
k a d iš tėvynės išblokštiems 
lengviau įsikabinti prakt iškų 
profesijų žmonėms, kaip inžinie
riams, daktarams ir panašiems. 
Be t dabar j au esame įsikūrę. 
Aukot is savo tautai kunigystėj, 
y r a nuostabiai kilnu. Tiesa, 
kunigas neturi savos šeimos, bet 
a r t i m i pas ida ro p a r a p i j o s 
ž m o n ė s , k a i p t ik r i še imos 
broliai . Be to, kunigui, neap
sunkin tam šeimos rūpesčių, net 
geresnės sąlygos sušvytėti dar 
kur iuo Dievo duotu talentu. Juk 
pre l . Maironis pasiliko gal la
biaus ia i pamėgtas poetas, kan . 
Vaižgan tas — rašytojas, prel. 
J a k š t a s — nuostabus kr i t ikas ir 
spaudos puoselėtojas, kan. Vait
k u s dramaturgas, kun. Totorai
t i s , kan. Alekna — st iprūs isto
rikai, prel. Krupavičius — įta
k ingas politikas ir laisvės kovo
tojas. Yra dabar Lietuvių kuni
gų, kurie,būdami uolūs dvasi
ninkai , yra kartu uolūs lietuviai 
visuomenininkai, žurnalis tai , 
rašytojai. O juk gal didžiąją dalį 
išeivijos lietuvių periodikos, 
į ska i t an t mūsų vienintelį dien
raš t į , m u m s parūpina mūsų 
vienuolijos. Seselių vienuolių 
t a l k a mokyklose, prieglaudose 
ir k i tur yra daug kur nepamai
noma. Pagaliau ats imint ina, 
k a d nuo dvasinio, ideologinio, 
kr ikščioniškos pasaulėžiūros 
tv i r tumo labai daug pareina 
t au tos moralė ir tautos ateitis. 
Ta ig i atgimimas Lietuvoje te
būn ie įkvėpimas ir mums. 

J u o z . P r . 

Vilniaus universiteto filoso 
fijos daktaras įvertina dr. A. 
Statkaus — dr. Algirdo Stat-
kevičiaus parašytą knygą apie 
dorovę. Autorius neseniai iš ok. 
Lietuvos yra persikėlęs į JAV-
bes ir neturi lėšų jos išleisti. Bet 
sujos turiniu susipažinti galima 
iš šio įvertinimo. 

Yra žinoma, kad visų visuo
menės narių dorovingumas yra 
viena iš būtiniausių žmonijos 
egzistavimo sąlygų. Dorovės 
normos ir reikalavimai, o taip 
pat teisiniai įstatymai bei man
dagumo taisyklės nurodo, kaip 
žmonės privalo gyventi, kaip 
elgtis, kaip vienas su ki tu san
tykiauti. Jokia visuomenė, jokia 
valstybė, jokia tauta negali il
gai egzistuoti, jeigu nesilaikoma 
nustatytos dorovės reikalavimų, 
jeigu žmonės elgiasi amoraliai 
ir tuo teikia blogį sau patiems 
ar kitiems. Dorovė yra viena iš 
svarbiausių žmonijos dvasinės 
kultūros sričių. Dorovinės savy
bės yra svarbiausios žmonijos 
vertybės. 

Visais laikais dorovės proble
moms daug dėmesio skyrė visos 
pasaulinės religijos, dauguma 
filosofinių mokymų. Tačiau iki 
šiol žmonija neturi tvir tai pa
grįstos ir visiems normaliems 
žmonėms priimtinos dorovinės 
atramos, tokios sistemos, kuri 
nurodytų žmonėms universalias 
elgesio normas, ginančias visų 
žmonių ir visų tautų orumą, tei
ses, kul tūr ines vertybes. 

Visos dabarties dorovinės sis
temos ir etiniai mokymai pasi
žymi neaiškumu, prieštarin
gumu ir reliatyvumu, o dažnai 
netgi atviru abejingumu žmogui 
bei jo gyvenimui, ištisų tau tų 

A L G I R D A S STATKEVIČIUS 

ger in t i mūsų dorovę, ka ip 
soformuluoti labiau šiuolaikines 
elgesio normas. 

Mūsų laikais labai sunku ras
ti tokį filosofą, kuris savo jėgas 
skirtų žmogiškų dorovinių nor
mų formalulavimui. Filosofai 
vien stengiasi paaiškinti ta i , 
kas yra. Tačiau juos mažai do
mina klausimai apie tai, kaip 
atskiri žmonės, ištisos tautos ir 
šalys privalo gyventi, kuo pa
grįsti savo santykius. 

Nesant žmogiškų dorovinių 
normų, mūsų dienų dorovė nėra 
pajėgi plačia apimtimi prisidėti 
prie žmogiškosios kultūros pro
greso ugdymo. 

Abejingumas dorovės pro
blemoms yra viena iš dvasinio 
žmonijos atsilikimo priežasčių. 
Šis dvasinis žmonijos atsili
kimas yra ypač ryškiai mato
mas daugelio tautų nuolatos au
gančio techninio, pramoninio ir 
karinio progreso fone. Šis at
silikimas dorovės srityje labai 
dideliu laipsniu paremia tuos 
neteisingumus, politinį ir kultū
rinį jungą, eksploataciją bei 
vergiją, kuri taip būdinga dau
geliui mūsų pasaulio šalių. 
Mūsų la ikotarpio žmonėms 
būtinai reikalinga daug dau
giau viso to, kas gera, negu to 
jie turėjo iki šiol. Būtina orien
tuotis į tvirtai pagrįstas žmogiš
kas vertybes. 

A. Sta tkaus kūrinys „Sofiok-
ratija ir geodoroviniai jos pa
grindai", skaitytojų dėmesį pa
traukia tuo, kad jis savimi atsto
vauja pavykusiam mėginimui 
suformuluoti bendražmogiško-
sios dorovės, kuria jis vadina 

likimui. Šiuolaikinė et ika y ra Geodorove, pagrindinius princi-
nepajėgi rast i atramos tašką pus ir sąvokų apibrėžimus 
dorovei. Labai dažnai ji iš 
tikrųjų ir atvirai pateisina nedo
rumą bei neteisingumą. Dauge
lyje dabart ies etinių teorijų 
dorovė yra priversta nusi lenkti 
ekonomikai , pol i t ikai , p ra
e inan t i ems i s tor in iams po
reikiams, o tuo pačiu dažnai tar
nauja žmonių ir ištisų tautų 
dvasiniam pavergimui. 

Mūsų dienų mokslinė etika 
užsiima t iktai faktinio dorovės 
stovio, jos specifikos, funkcijos, 
struktūros abejingumu tyrinė
jimu. Tačiau ji reikiamo dėme
sio neskiria pačiam dorovės 
turiniui , klausimams kaip pa-

Tarp daugybės mūsų laiko
tarpyje etikos tema išleidžiama 
knygų minėtas darbas išsiskiria 
kaip fundamentalinių dorovės 
problemų radikaliu iškėlimu, 
taip ir bepriekaištingai moks
liniu jų pagrindimu. Šiuolai
kiniai filosofai, pirmoje eilėje 
marks is ta i , tokių problemų 
vengia ir, kaip taisyklė, dorovės 
pr inc ipus laiko moks l i ška i 
nepagrindžiamais. Daugumas 
marksistinių filosofų dorovę 
laiko specifiniu ekonominių ir 
politinių visuomenės struktūrų 
atspindžiu. Dorovei jie neranda 
kito pagrindo, kaip t iktai poli

t inius to a r kitokio laikotarpio 
interesus. Tuo pačiu jie panei
gia bendražmogiškosios dorovės 
galimumą. 

A. Sta tkaus mąstymo centre 
yra žmogus. Tačiau ne bet koks, 
o išimtinai tik išmintingo el
gesio žmogus. Šį žmogų jis laiko 
pagrindine vertybe, jame ieško 
pagrindo dorovinių reikalavimų 
formulavimui. Žmogus — indi
vidas apibrėžiamas kaip isto
rinis subjektas. Istoriniu sub
jektu apibrėžiama ir tauta. 

Suteikimas tau ta i istorinio 
subjekto, turinčio visą eilę bū
t inų teisių, kokybės, yra ne tik 
naujas žodis šiuolaikinėje etiko
je, bet ir atveria galimybes įvai
riapusiškai įvertinti dorovinį 
šiuolaikinių žmonių stovį. 

Toliau autorius pateikia isto
rinių subjektų dorovinės koky
bės įvertinimą ir apibrėžimą. 
I š s k i r i a m i ps ich i ška i bei 
morališkai normalūs, sveiki is
toriniai subjektai ir patologiški 
subjektai. Pateikiami tvirtai pa
grįsti apibrėžimai to, kas toks 
yra patologiškumas, parodomas 
vieno ir kito ryšys su įgimtais 
ins t ink ta i s , su socialinėmis 
są lygomis , kur ios veikia į 
patologinių istorinių subjektų 
formavimą ir jų išplitimą. 

Minėti apibrėžimai yra cent
r inės viso darbo sąvokos. Rem
damasis į jas autorius pateikia 
istorinių subjektų gyvenimo 
sąlygų charakteristiką, o taip 
pat šiuolaikinių žmonių doro
vinio stovio bei šiuolaikinės 
kultūros charakteristiką. Au
to r ius pr ie ina išvadą, kad 
psichinė — dorovinė patologija 
mūsų laikais tampa masiniu 
reiškiniu. Su šia išvada sunku 
nesutikti . 

Remiantis šia išvada autorius 
formuluoja vieną iš pačių pa
grindinių dorovinių mūsų laik
mečio uždavinių: būtina ugdy
ti normalius žmones, žmones ne
turinčius nei prieš save, nei 
prieš ki tus veikiančių patolo
ginių inst inktų. Normalaus 
žmogaus masinėje apimtyje 
ugdymas yra pa ts pagrindinis 
mūsų l a ikmeč io žmonijos 
uždavinys. 

Toliau, analizuodamas mūsų 
laikmečio žmonijos stovį, auto
rius paliečia vertybių problemą. 
Su tvirtu pagrindu skiria verty
bes nuo gėrybių. Formuluojama 
mintis, kad visi žmogiškosios 

Detalė iš Kryžių kalno. Lietuviško Rūpintojėlio statula. 

kultūros kūriniai tur i tik gėry
bės kainą. J ie tampa ar ne
tampa vertybėmis priklausomai 
nuo to, kokiems tikslams tar
nauja: normaliems ar patologiš 
kiems, gėrio ar blogio reikalui. 

Mūsų laikų patologiškumas 
glūdi t a m e , k a d gėrybės 
daugeliu atvejų degraduojamos 
iki blogybės lygio, kad dau
gumas kultūros pasiekimų tar
nauja normalių individų bei iš
tisų dorų tau tų persekiojimui. 

Toliau pateikiami išsamūs 
apibrėžimai tokių sąvokų kaip 
„Dorovinis gėris", „Kultūra" , 
„Tiesa", „Išmintis", „Taika", 
„Laisvė",, Jleligija", parodomas 
šių dalykų reliatyviškumas, 
priklausąs nuo to, kam jie tar
nauja. Netgi taika gali tarnaut i 
laisvei ir pavergimui. 

Vertybių esmės išaiškinimas 
suteikia au tor iu i gal imybę 
iškelti tokius mūsų laikotarpiui 
labai aktualius klausimus, kaip 
istoriškai susiklosčiusių visuo
meninių santvarkų tipologija ir 
jų įvertinimas, žvelgiant iš 
žmogiškųjų pozicijų. 

Remdamasis pravesta analize 

autor ius formuluoja pagrindinį 
h u m a n i s t i n į š i a n d i e n o s 
uždavinį: „Būtina visą žmoniją, 
ka ip biologinę rūšį, kuo sku
biausiai pakelti iki bendražmo-
g i n i o - b e n d r a r ū š i n i o - b e n d r a -
biologinio elgesio lygio — iki iš
mint ingo elgesio lygio". 

Šį t ikslą pasiekti bū t ina pa
keisti istorinių subjektų psichi
ką ir jų egzistavimo sąlygas. Pa
grindinio visuomeninio sofiok-
rat inio sąjūdžio tikslu yra šio 
uždavinio išsprendimas. 

Problemų, kur ios keliamos ir 
sprendžiamos šiame teoriniame 
veikale, ak tua lumas ir reikšmė 
negali kelt i jokių abejonių. Au
tor ius kelia labai ak tua l ias 
globalines problemas, kelia jas 
labai griežtai, kategoriškai, kas 
skaitytojui gali atrodyti kiek 
n e į p r a s t a . N e ž i ū r i n t į kai 
kur iuos neapibrėžtumus ir ne
t iks lumus , šis veikalas , pagal 
pagr indines savo mint is yra lo
giškas, nuoseklus ir darnus. Pa
grindinės knygos mintys vertos 
pat ies giliausio dėmesio, pri
tar imo, tolesnio vystymo ir kuo 
skub iaus io p rak t in io pritai-
kvmo. 

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
RIMVYDAS S I D R Y S 
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Berniukas entuziastiškai ėmė man aiškinti ir 

ranka ore braižyti pasisukimus. Supratau tik tiek. kad 
kelias į Pszcelniką bus sudėtingas. Dar iki kitos 
kryžkelės, vėl kelio aiškinimasis daugiau rankų mos
tais negu žodžiais. Akys nenoromis vis slinko prie ben
zino rodyklės, kuri j au labai buvo priartėjusi prie 
tuščio. Privažiavau kelio rodyklę, kuri rodė Debno. Gal 
t ikrai verčiau važiuoti ten, iki Frankfurto dar šmotas 
kelio, čia važinėdamas ko gero pritruksiu benzino. Bet 
tuoj supykau ant savęs. Dariaus ir Girėno atminimo 
aš neišniekinsiu, nors ir reikėtų paskui benzino bidoną 
pėsčiam tempti. Privažiavau pamiškę ir čia jau buvo 
rodyklė su Pszczelnik vardu, rodanti į mišką. Įtemptais 
nervais aš slidinėjau tuo keliuku per kemsynus ir 
šlapius lapus. Staiga lengviau pasidarė kai pamačiau 
pažįstamą ežeriuką, nuo čia dar tik vienas posūkis ir 
aš jau buvau prie paminklo. 

Pilko granito paminklas nekyla į viršų, bet glau
džiasi prie žemės, taip kaip ir Lituanica šioje vietoje. 
Du sujungti kryžiai simbolizuoja lakūnus, o gal ir 
lėktuvą. Nežinoma gera r a n k a buvo ant granito pa
dėjusi dar nenuvytusių gėlių. Paminklas pastatytas ten 
kur sudužo Lituanica. Dariaus kūnas buvo išmestas 
iš lėktuvo, toje vietoje dabar stovi lietuviškas koplyt
stulpis. Buvo tylu, purškė l ietutis ir pušys ramiai ošė. 
Gal jos norėjo papasakoti apie lakūnų žuvimą... Kai 
kurios pušys dar turėjo matomus randus, jas pažeidė 
krintanti Lituanica. Pastovėjau, kurį laiką su savo 
mintimis, o paskui vėl reikėjo tęsti kelionę. 

Iki Frankfurto važiavau labai įtemptais nervais, 
daugiau žiūrėdamas į benzino rodyklę, negu j kelią. 
Rodyklė nesulaikomai slinko žemyn, paskutinius 20 
kilometrų važiavau ant tuščio. Tačiau automobilis 

neapvylė ir privežė iki benzino stoties, jau Vokietijoj. 
Prieš tai žinoma reikėjo dar eiti nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus, — nuo lenkų muitininkų prie vokiečių mui
tininkų. Lenkas buvo mažas žmogelis su nuolatine susi
rūpinusio išvaizda. — „Ar veži aukso?" — Ne. „Ar veži 
deimantų, kailių?" — Ne. J i s atrodo apsivylė, kai pasa
kiau, kad iš Lenkijos išvežu tik dvejus gintaro karolius. 
Pradėjom kartu skaičiuot mano pinigus. Ir atsitik tu 
man, kad tada, įvažiuojant į Lenkiją žvarbaus vėjo 
pagailoj, aš suklydau nurašydamas savo pinigus. Dabar 
suradau neužregistruotų 10 anglų svarų ir apie 50 gul
denų. Muitininkas žymiai pagyvėjo, sugniaužė delne 
tuos nelegalius pinigus ir pradėjo ilgą pamokslą, kaip 
aš nusikaltau prieš Lenkijos valstybę. Toliau sekė epi
zodas per visas mano keliones niekad nepatirtas, tik 
iš kitų girdėtas. Nusivedė j is mane į būdelę ir paprašė 
ištuštint kišenes. Ne tik ištuštint, bet ir išverst. 
Apčiupinėjo visas galūnes, taip kaip filmuose detektyvai 
„friskina" gangsterius. Paskui liepė nusimauti batus. 
Čia aš neišlaikiau ir prapliupau juoktis. Muitininkas 
susiraukęs šniukštinėjo mano batus ir vėl pradėjo ti
radą, kaip aš nusikaltau neužregistruodamas pinigų. 
Buvau jau visai susitaikęs su mintimi, kad tuos pinigu? 
teks palikti lenkams, bet muitininkas nelauktai įdėjo 
juos į pasą ir ištiesė man. — „Kitą sykį užregistruok 
viską tiksliai. Važiuok namo!" įdomu, kad į lagaminą 
jis visai net nepažiūrėjo, galėjau ten vežtis deimantų 
visą kilogramą. 

„Demokratinės" Vokietijos kontrolė buvo paviršu
tiniška, tik vėl reikėjo bažintis, kad jokiu ginklų ne-
vežu. Kelionė autostrados koridorium buvo mono
toniška, išskyrus ta i , kad netyčia įsirioglinau į Rytų 
Berlyną. Važiuojant į rytus ženklai aiškiai rodė, kokia 
kryptim reikia važiuot į Lenkiją. Dabar gi Vakarų 
Vokietijos ženklų nebuvo, turbūt pagal principą, kad 
nuduok, kad jo nematai , ta i gal jis išnyks. Buvo tik 
ženklai j Berlyną ir į Prahą. Į Prahą nenorėjau važiuo
ti, tai net nepasijutau kaip atsidūriau Berlyno gatvėse. 
Kryžkelėj milicininkai tvarkė judėjimą, sustojau prie 
jo klausti kelio — ..Dokumente!" Jūs turit tik transi-

to vizą, o atvažiavot į Berlyną! Į Vokietijos Demokra
tinės Valstybės sostinę!" — pabrėžė j i s . idant neliktų 
neaiškumo, kokiam Berlyne aš atsidūriau. Pasibaisėjęs 
jis vartė į dangų pakel tas akis ir kalbėjo gūdžiu balsu, 
lyg ne aš, o jis pats bū tų į s ta tymams nusižengęs. Dar 
kažką kalbėjo m i n ė d a m a s . . G r e n z u e b e r g a n g , 
Geldstrafe", bet, kiek pagalvojęs a t idavė pasą ir įsak
miai pakartojo, kad aš tur iu važiuot į Prahą. Je i noriu 

pasiekti BRD (Bundesrepublic Detschland), t a i tur iu 
sekt Prahos ženklus. Mojuodamas rankiniu semaforu, 
lygiai tokiu pat kokius turėdavo nacių policija, j is 
sustabdė automobilių srautą ir aš išvažiavau iš Rytų 
Berlyno. 

Dar liko vienas sienos perėjimas t a rp abiejų Vokie
tijų. Muitininkų užgrūdintas , aš į ji galėjau žiūrėti iš 
komiškos pusės. . .Demokrat inės" valstybės milici
ninkai su patetišku uolumu t ikrino, kad kas slaptai 
nepervežtų per sieną pabėgėlio. Po automobiliu paki
šo vežiojamą veidrodį, liepė atidaryt motoro dangtį. Įli
pęs į vidų milicininkas susirietęs maigė užpakalinę 
sėdynę. Atidarė bagažinę, bet lagaminu nesidomėjo, 
tik pakėlė bagažinės dugną pat ikr int i ar t ikrai po 
dugnu yra atsarginis ra tas , o ne susirietęs demokra
tinis pilietis. Vos galėjau sulaikyti juoką. Rato dėžėj 
nebūtų tilpus nei didesnė lėlė. o žmogus... Nejaugi Rytų 
Vokietijoj gyvena ne t ik žmonės, bet ir komunkulai? 
O gal Rytų satrapai matė filmą ..The Incredible Shrink-
ing Woman" ir per daug ja patikėjo 

Vėl važiavau pro vielines tvoras, pro sargybinių 
bokštus. Viskas buvo apšviesta žvarbia prožektorių 
šviesa. Paskutinis sustojimas buvojau Vakarų Vokie
tijoj. Policininkas žvilgterėjo į mano pasą ir pamojo, 
kad važiuočiau tolyn. Pa t ikr in imas t ruko dešimt 
sekundžių. Pajutau lyg kažkas atsileido krūtinėj. Aš vėl 
buvau Vakarų pasauly, kur žmogus yra pilietis, o ne 
baudžiauninkas, kur nereikia gyventi nuolatinėj 
baimėj, kur valdžios pare igūnai yra tarnautojai , o ne 
vergų varovai. Kada visi lietuviai galės taip gyventi? 

(Pabaigai 

' 
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BOSTONO 2INIOS 
„TAUPOS" SUSIRINKIMAS 

Balandžio 1 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko lietuvių federalinės kre
dito unijos „Taupos" metinis 
narių susirinkimas. Jame iš
klausyta veiklos apyskaita, pat
virtinta finansinė apyskaita, 
išrinkti valdybos, paskolų ir 
priežiūros komisijų nariai , 
išklausytas Gintės Damušytės 
iš New Yorko pranešimas 
aktua l ia i s re ikalais . Susi
rinkime dalyvavo ir balsavo 66 
nariai. Viso „Taupa" turi 495 
narius. Jos kapitalas pusšešto 
milijono dolerių. Pernykščius 
metus „Taupa" užbaigė 67,406 
dolerių pelnu. Valdyba papil
dyta asmeninimis iš Bostono ar 
jo apylinkės — Gintaras Čepas, 
Vytautas Jurgėla, Daiva Veitai-
tė-Neidhardt ir Algis Skabeikis, 
o iš Worcesterio — Eduardas 
Meilus,Jr., ir Klimas. Po susi
rinkimo buvo kavutė ir užkan
džiai. „Taupos" pirmininku yra 
Romas Veitas. 

AKT. H. KAČINSKO 
PLOKŠTELĖS 
SUTIKTUVĖS 

Naujai išleistos akt. Henriko 
Kačinsko plokštelės sutiktuvės 
įvyko balandžio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patal
pose. Jas suruošė plokštelės 
leidėjai — rašytojas Antanas 
Gustaitis buv. Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus vedėjas Alfon
sas Petrutis ir „Laisvės Varpo" 
vedėjas Petras Viščinis. Ren
ginys dar kartą išryškino pra
rają tarp idealistų ir plačiosios 
lietuvių visuomenės, kurios 
dėmesy s'tai plokštelei ir jos su
tiktuvėms galėjo būti žymiai 
didesnis. 

Prie apšviesto scenoje dail. 
Prano Lapės nupiešto plokštelei 
akt. Henriko Kačinsko paveiks
lo, apie akt. H. Kačinską ir 
išleistą plokštelę kalbėjo 
rašytojas Antanas Gustaitis, 
akt. Jurgis Blekaitis, Regina 
Petrutienė, Alfonsas Petrutis ir 
Petras Viščinis. Iš plokštelės 
perduotos Kristijono Donelaičio 
„Pavasario l inksmybės" iš 
„Metų", o iš juostos — nežinomo 
autoriaus rašinys apie Kūčias 
tremtyje ir Lietuvoje. Programą 
sklandžiai ir sumaniai pravedė 
Regina Norvaišaitė«Petrutienė. 

Sutiktuvių atidarymo kalboje 
rašytojas Antanas Gustaitis su 
humoru papasakojo kai kuriuos 
plokštelės leidimo epizodus ir 
reiškė padėką dail. Pranui 
Lapei už plokštelės dailų 
apipavidalinimą, Romui Šležui 
už technikinę priežiūrą ir tiems, 
kurie finansiškai parėmė 
plokštelės išleidimą. O tokiais 
buvo akt. Aleksandra Gųstaitie-
nė, dr. Juozas Kazickas ir inž. 
Juozas Rašys. 

Akt. Jurgis Blekaitis nušvietė 
akt. H. Kačinsko kelią į meno 
aukštumas Lietuvos teatruose, 
jo sukurtus svarbesnius vaid
menis, pabrėždamas, kad jis 
buvo pradininkas meniško 
skaitymo, kuriuo ypač pasi
žymėjo išeivijoje. Jo kalba buvo 
ilgoka, bet labai šilta, persunk
ta meile akt. Henrikui Kačins
kui ir teatro menui. 

Regina Petrutienė įterpė kele
tą prisiminimų iš tų laikų, kai 
po sunkios operacijos akt. H. 
Kačinskui teko prisiglausti 
Petručių namuose VVashingto-
ne. Tada akt. H. Kačinskas il
gais vakarais pasakojo 
darbą Lietuvos teatre... 

Akt. H. Kačinsko darbą Ame
rikos Balse apibūdino Alfonsas 
Petrutis, pažymėdamas, jog ten 
amerikiečiai tuoj pastebėjo, kad 
akt. H. Kačinskas yra didelių 
gabumų ir sugebėjimų aktorius. 

Amerikos Balse jam teko rūpin
tis vaidinimais ir kita menine 
programa, perduodama į Lietu
vą. 

Renginį užskleidė Petras Viš
činis, nurodydamas, kad turi
mais akt. H. Kačinsko įkalbėji
mų įrašais leidėjams talkon 
atskubėjo našlė Sofija Kačins
kienė, Dalia Sruogaitė-By-
lai t ienė, Jokūbas Stukas, 
Juozas Stempužis, Petras Alins-
kas ir kiti. Išleistoji plokštelė 
sudaro prasmingą paminklą 
akt. H. Kačinskui ir puikią 
priemonę tėvams ir lituanis
tinėms mokykloms, besirūpi
nant jaunosios mūsų kartos 
lietuvišku švietimu ir auklė
jimu. Šia prasme akt. H. Ka
činskas išliks ilgai gyvas ir 
paveikus lietuvių visuomenėje. 
Pasiektų meninių laimėjimų 
apsauga ir perdavimas ateities 
kartoms yra patvaresnis pa
minklas mirusiam už bran
giausio marmuro paminklus. 
Čia jis priminė Jono Biliūno 
mažai kieno lankytą kapą ir 
paminklą Zakopanėje, kai jo 
raštais buvo ugdoma lietuvių 
tautos jaunoji karta. 

Po programos rengėjai pavai
šino renginio dalyvius kava ir 
pyragaičiais. Šiuo reikalu 
pasirūpino Regina Petrutienė 
su savo talkininkėmis. Kitais 
renginio talkininkais buvo 
Genė Mikonienė, Romas Šležas 
ir Aidas Kupčinskas. Įėjimas 
buvo kiekvieno nuožiūra 
skiriama auka. Atrodo, kad 
surinktos aukos vargiai pa
dengs turėtas išlaidas. Bet tai 
jau ne tiek svarbu. Pagrindinis 
tikslas pasiektas su kaupu: 
pagarbiai prisimintas akt. H. 
Kačinskas, pasidžiaugta gražiai 
išleista plokštele, bent iš dalies 
atgaivinta idealizmo ir pasi
aukojimo nuotaika, kokia mu
myse viešpatavo, kai prieš 
daugelį metų pasiekėme šį 
kraštą... 

Sutiktuvėse parduotos 24 
plokštelės. Jas galima gauti pas 
leidėjus ar lietuviškosios 
spaudos platintojus. Plokštelės 
kaina: 10 dol. be persiuntimo, 
12 dol. su persiuntimu. 

MOTERŲ FEDERACIJOS 
KLUBO VEIKLOJE 

apie 

Elenos Vasyliūnienos vado
vaujamas Lietuvių Moterų 
Federacijos Bostono klubas savo 
susirinkimuose pateikia įvai
rias paskaitas. Taip kovo 18 d. 
susirinkime dr. Algirdas Bud-
reckis kalbėjo apie imperato-
rienę Kotryną I — lietuvę, nu
šviesdamas, kaip beraštė kaimo 
mergina Morta pasiekė Rusijos 
valdovės sostą įr įsteigė pirmą 
mokslo akademiją Rusijoje. Ba
landžio 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos direk
torių kambaryje šaukiamame 
susurinkime Elena Vasyliū-
nienė kalbės apie Islamą ir jo 
plitimą. Gegužės 7 d. klubas 
ruošia Motinos dienos 
minėjimą, kuris bus pradėtas 
10:15 vai. r. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje šv. Mišiomis, po 
kurių bus tęsiamas salėje po 
bažnyčia. 

KOMP. H. KAČINSKO 
ĮNAŠAS 

Ne tik Lietuvoje, bet taip pat 
išeivijoje mūsų menininkai ir 
kūrėjai uoliai jungiasi į šių 
dienų aktualių mūsų tautos 
reikalų tvarkymą. Pavyzdys — 
komp. H Kačinskas su žmona 
Elena, įnešę 30 dol. Lietuvos 
istorijai išleisti Lietuvoje ir ki
tiems reikšmingiems uždavi
niams atlikti. Savo auką jie 
nukreipė per „Laisvės Varpą". 
Tuo būdu dabar „Laisvės Var
pas" tam tikslui jau yra gavęs 

ir persiuntęs LB-nės Krašto val
dybai 2,395 dol., skirtus atski
rų asmenų. Vajus vykdomas 
toliau. Visus aukotojus „Laisvės 
Varpas" skelbia savo laidose ir 
lietuvių spaudoje. 

DARBO IR IŠTVERMĖS 
SUKAKTIS 

Dažnai mūsuose minimos 
įvairios sukaktys atsiremia vien 
tik į metų skaičių, nepriklau
somai nuo to,kas per tuos metus 
nuveikta. Kitaip yra su „Lais
vės Varpo" šakotos veiklos 
35-rių metų sukaktimi. Tai 
kieto darbo ir didelės ištvermės 
sukaktis. Dabartinėmis sąlygo
mis ir mūsų nuotaikomis 
išlaikyti ne komercinio ir 
pramoginio, bet visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio lietuvių 
radijo programą per 35-rius 
metus yra ne juokai. O „Laisvės 
Varpo" programa ne tik nerodo 
nuovargio žymių, bet dargi 
nuolat tobulinama, plečiama, 
įtraukiant į ją visas lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas tėvynėje ir 
išeivijoje. Gegužės 7 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečio aukšto salėje 
minėjimas tos sukakties tatai 
aiškiai rodo. „Antro kaimo" 
teatro iš Chicagos iškvietimu ir 
spektakliu „Laisvės Varpas" 
pabrėžia savo gyvastingumą, 
sumanumą ir nuolatinį ieško
jimą naujų būdų visuomenę 
sudominti ir patraukti. Šia 
prasme jis tikisi visų savo 
klausytojų ir plačiosios lietuvių 
visuomenės paramos, kurios ro
dikliu bus ta lka sukakties 
minėjimo paruošiamose dar
buose ir dalyvių skaičius pa
čiame minėjime. Aišku, kad 
atliekamo darbo įvertinimas 
stiprina pastangas to darbo 
atlikime, o nepaisymas smuk
do jį ir pakerta jėgas net la
biausiai atsidėjusių tam darbui 
asmenų. Netenka abejoti, kad 
„Laisvės Varpo" minima 
sukaktis sustiprins jį visais 
požiūriais. 

„Antras kaimas" ruošia Bos
tonui naują, įdomią ir įvairią 
programą, kurioje humoro ir 
satyros forma bus iškeltos mūsų 
visuomenininio ir kultūrinio 
pobūdžio aktualijos. Kaip į Vil
niaus universiteto folklorinio 
ansamblio „Ratilio" koncertą, 
taip lygiai į „Antro kaimo" 
teatro spektaklį ruošiasi atvykti 
lietuviai net iš tolimesnių 
vietovių. Juk tai ne eilinis 
įvykis, o „Laisves Varpo" 35-rių 
metų sukaties minėjimas ir 
„Antro kaimo" spektaklis! 

P.V. 

MORMONŲ 
JAUNIMAS DOMISI 

LIETUVA 

CLASSIFIED GUIDE 

,LAISVĖS VARPAS' 

Vienintelė lietuvių greito vie
šo susižinojimo priemonė Bos
tono ir apylinkės lietuviams yra 
„Laisvės Varpo" lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba 
kiekvieną sekmadienį 9:00 -
10:00 vai. ryto iš radijo stoties 
WCAV - FM 98. Jos vedėju yra 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, MA, 02402, telefonas: 
(508) 586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijo stotį telefonu: (508) 
587-9898. 

RENGINIAI 

Balandžio 23 d. Sv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone 
banketas Lantaną restorane 
Randolphe. 

Balandžio 30 d. Lietuvos 
krikšto memorialinės lentos Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone ati
dengimas ir pašventinimas. 

Gegužės 7 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje Laisvės 
Varpo 35-rių metų sukakties 
minėjimas, kuriame programą 
atliks „Antro kaimo" teatro 
kolektyvas iš Chicagos. 

Gegužės 13 d., šeštadienį, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje Bostono lie
tuvių vyrų seksteto koncertas. 

P.V. 

1988 metų lapkričio 30 d. 
Mormonų religinės bendruo
menės jaunimo mergaičių orga
nizacija Atlantoje, Georgia vals
tijoje, suruošė aukštesniosios 
mokyklos studentėms seminarą 
supažindinti su įvairių vals
tybių gyvenimu. Šiame semi
nare kalbėti apie Lietuvą buvo 
pakviesta lietuvaitė Ramunė 
J a n u š a i t y t ė - B a d a u s k i e n ė , 
gyvenanti Atlantoje. Seminaras 
vyko mormonų bažnyčios salėje. 
Be lietuvaitės Ramunės Ra
dauskienės, dar kalbėjo Kinijos 
ir Indijos jaunimo atstovės. 

Apie Lietuvą Ramunė Ba-
dauskienė kalbėjo apie 45 minu
tes. J i savo paskaitą buvo 
kruopščiai paruošusi. J i jau
noms studentėms papasakojo 
Lie tuvos didingą is tor inę 
praeitį, lietuvių kovą su caris-
tine Rusija, apibūdino Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą, 
laisvės kovas. Ilgiau sustojo prie 
Lie tuvos nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpio, jo metu 
pas iek tų kultūrinėje, eko
nominėje ir politinėje srityse 
didelių laimėjimų. Išsamiai 
aptarė komunizmo žalą, pir
muosius okupacijos metus, įvyk
dytus žudymus ir žmonių iš
trėmimus į Sibirą ilgai tremčiai. 
Palietė antrojo pasaulinio karo 
eigą, Vokiečių okupaciją, kuri 
buvusi Lietuvai taip pat sunki 
ir daug žmonių buvo išžudyta 
koncentracijos stovyklose. Pa
gal iau , vokiečiams karą 
pralaimėjus, vėl Lietuvą okupa
vo komunistinė Rusija ir ta 
okupacija tęsiasi daugiau kaip 
keturiasdešimt ketverius me
tus. Lietuva neteko nepriklau
somybės, pergyveno didžiuosius 
žmonių trėmimus, sunaikinimą 
privačios nuosavybės, atėmimą 
žemės, padarymą kolūkių ir tuo 
sunaikinimą Lietuvos eko
nomijos. Lietuve priešinosi 
okupantams, laisvco kovotojų 
keliolika tūkstančių su ginklu, 
gyvendami apie dešimtį metų 
miškuose, siekė Lietuvai lais
vės, bet kovą prieš raudonąją 
armiją pralaimėjo. Tačiau tau
ta liko nepalaužta. Tūkstančius 
partizanų, jų šeimų ištrėmė 
Sibiran. Nužudytuosius išmė
tydavo turgaus aikštėse, išnie
kindavo jų kūnus. Tai buvo lie
tuvių tautos didžioji drama. Iš 
viso okupantas sunaikinęs apie 
tris šimtus tūkstančių lietuvių 
— vyrų, moterų, senų ir vaikų. 
Su dideliu dėmesiu mergaitės 
klausėsi apie dabar t in ius 
Lietuvos įvykius siekiant ne
priklausomybės. 

Po istorinės Lietuvos ap
žvalgos kalbėtoja vaizdžiai 
aptarė lietuvių tautos įvairias 
tradicijas, kurios praktikuoja
mos Kalėdų, Naujųjų metų, 
Velykų, Sekminių ir kitų šven
čių progomis. Apibūdino įdo
mesnius lietuviškus valgius ir 
čia pat pavaišino skaniu „ku

geliu", kuris labai patikęs jau
noms studentėms. Aptarė 
lietuvių tautos liaudies meną, 
tautinių raštų juostas, koplyt
stulpius, tautinius drabužius ir 
kit. dirbinius, kurių pavyzdžius 
čia pat parodė ir jų reikšmę 
apibūdino. Labai domėjosi 
gintaro istorija ir jo dirbiniais. 

Šią paskaitą ruošiant nuošir
džiai prelegentei talkino Atlan
tos LB apylinkės pirmininkas 
Rimas Česonis ir Roma Česonie-
nė, parūpindami liaudies meno 
dirbinių bei tautinių raštų juos
tų ir audinių pavyzdžius. 

Ramunė Badauskienė jau
nimui kalbėjo jiems supran
tama kalba, įdomiai ir paskai
tą pailiustruodama pavyzdžiais. 

Prelegentę jaunimui pristatė 
ir supažindino mergaičių or
ganizacijos vadovė Janice 
Broome, kuri taip pat pabaigoje 
Ramunei už įdomią paskaitą 
apie Lietuvą nuoširdžiai pa
dėkojo. 

Savo paskaitos metu Ramunė 
sakė, kad ji net du kartu lankė 
tėvelių gimtinę Lietuvą, su ja 
susipažino, patyrė gyvenimo 
būdą, jos žmones ir, nors ji 
gimusi ir augusi Amerikoje, 
tėvų tėvynė jai liekanti miela ir 
brangi. 

Kelioms dienoms praslinkus 
po paskaitos seminare dalyva
vusios mergaitės a ts iuntė 
Ramunei labai gražų padėkos 
laišką, pažymėdamos, kad jos 
dabar žino, kur yra maža, bet 
garbinga Lietuva, o taip pat 
esančios sužavėtos tautodaile ir 
lietuviškais valgiais. 

Ramunė Janušaitytė-Badaus
kienė yra žurnal. Jurgio ir Vero
nikos Janušaičių duktė. Gimusi 
Chicagoje. Baigusi aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą. Prieš 
devynerius metus ištekėjo už 
advokato Ričardo Badausko, 
gyv. Sydnėjuje Australijoje. Po 
aštuonerių metų Ramunė ir 
Ričardas Badauskai persikėlė 
praėjusią vasarą į JAV, apsi
gyveno Atlantoje ir sėkmingai 
kuriasi. Ričardas įsigijo likerio 
prekybą ir sėkmingai ją veda. 
LB Atlantos apylinkės pirmi
ninko Rimo Česonio ir jo žmonos 
Romos dėka Ramunei ir Ričar
dui įsikūrimo sąlygos buvo 
žymiai lengvesnės, o taip pat jie 
naujuosius Atlantos lietuvius 
gyventojus įtraukė ir į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. 

Šis atvejis rodo, kad Lietuvos 
vardą garsinti yra įvairių pro
gų, tik jas reikia išnaudoti. 

rvs. 

PABRANGO GAZOLINAS 

Po nelaimės Aliaskoje, kur 
prarasti milijonai galionų 
gazolino, ėmė brangti skystasis 
kuras ir Chicagos apylinkėse. 
Pabrango nuo 10 iki 20 centų už 
galioną. 

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONT'e 

l iepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

l iepoa »«23 d . L ietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

Kapos 2 3 - 2 9 d . Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

l iepoa 3 0 - r u g p . 1 2 d . Lietuvių k i lmės vaikams stovykla 

ruflp. 1 3 - 1 9 d . Jaunuol iams/studentams savaitė 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai-

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

INCOUB TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią nekilnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai jums patar
naus 

VALDA P A Š K U S 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Š imai t is , Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzia Ava. 
Chlcago, IL 60828 

Tai. 438-7878 

Siuvu Ir taisau drabužius. 
Dana Vengrienė, 

tel. 737-1097 

Jai, prieš atvykstant į JAV. dirbote Vokie
tijoj* nors 18 mėn. ir šiuo metu dar tebe
dirbate JAV-se, galite gauti pensiją iš Vokie
tijos. Kreipkitės į; tasta Agancy of USA, 
P.O. Box 348, St. Clalr Shores, Ml 
48080, Tai. 313-773-7529. Kalbėti angliš
kai arba vokiškai. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 95 th St reet 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-8624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

• E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IS THAT Y O U LAUGHING, C O M R A D E ? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ,,The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, Nevv Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Drauges 
4545 W. u3rd St. 
Chlcago, III. 60629 

Informacijai krelptle: 
Neringa, ICC - RT21, Putnam. CT 06260 

Tremtini — tai vienas paveikslas iš labai puoSnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailinukų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45*3 Wett 8Srd Straat. 
Chlcago, IL 80829 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

J 



NOSU KOLONIJOSE DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. balandžio mėn. 19 d. 

Po „Viliaus Tellio" pastatymo solistai iš kairės: Aldona Stempužienė, Edward Zielinski ir Aud
ronė Gaižiūnienė. Jie šiemet dalyvaus ir „Trubadūre", tik A. Gaižiūnienė kaip dirigento asistentė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

IMPERIJOS PLĖTIMAS 
J . VAIČELIŪNAS 

Rusai, kurie yra pabėgę nuo 
komunizmo į Vakarus, didžiuo
jasi, kad prie komunistinės 
sistemos Rusijos imperija didėja, 
plečiasi. Taigi visų nagai į save 
riesti. 

Ir pavergtoje Lietuvoje komu
nistai buvo taip suminkštėję, 
kad jie visomis keturiomis gynė 
ne Lietuvos laisvę, bet Maskvos 
komunistinę vergiją. Dabar, 
kiek prasisklaidžius komunis
tiniams dūmams, lietuviškieji 
komunistai pradėjo kiek švie
siau žiūrėti į pasaulį, kurį jie 
turi savo komunistiniame ra
jone. Ir dabar pavergtoje Lietu
voje visa viešoji spauda tebėra 
komunistų rankose. Pavergtoji 
lietuvių spauda viešai pasirodo 
tik Vakaruose. Jei anksčiau 
pavergtoje Lietuvoje, komunis
tinėje spaudoje niekas nė pra
sižioti nedrįso, ginant pavergtos 
Lietuvos reikalus, tai dabar ir 
komunistinėje spaudoje yra 
pasisakymų, kuriais ginama 
savo krašto teritorija, nors ir 
švelniu pasisakymu. 

ir menas" žurnale (1988.VII.30 
d. 16 p.) atsako rusui Jurijui 
Ivanovui apie Mažąją Lietuvą, 
kuri dabar laikoma Rusijos dali
mi. J. Ivanovas nesiremia 
istoriniais duomenimis, kad 
Rusijos carų armijos buvo 
įsiveržusios į M. Lietuvą, bet 
daugiau remiasi, kad tame 
krašte buvo daug tautų žymių 
atstovų. Rusai yra pavergę per 
100 tautų jau nuo seniau. Jis 
sako, kad negalima direkty
vomis nustatyti krašto istorijos 
pradžią. Istorija mums sako, 
kad M. Lietuvoje gyveno prūsai 
ir lietuviai nuo senų laikų. Jis 
juokias i , kad buvo tokių 
bolševikinių istorikų, kurie 
savo disertacijose nurodė, kad 
M. Lietuvoje buvo prūsai — vos 
ne rusai. 

Beieškodamas M. Lietuvoje 
įvairių tautų žymesnių žmonių, 
rado ir du lietuvius: K. Donelai
tį ir M. Rėzą. Kur kiti M. 
Lietuvos žymūs lietuviai, kurie 
tame krašte išvystė didesnį 
literatūrinį veikimą, negu tuo 

Rapolas Šaltenis „Literatūra P»t metu išvystytas Lietuvoje? 
O kur tuo laiku buvo kiti to 
krašto žymūs lietuviai: M. 
Kulvietis, S. Rapalionis, M. 
Mažvydas, J. Bretkūnas ir kiti 
lietuviai? 

M. Lietuva Stalino įsakymu 
buvo priskirta prie Rusijos 
pagal Potsdamo konferencijos 
sprendimą, kur viską dirigavo 
S ta l inas Vaka rų pasaulio 
valdovams. Tada Amerika buvo 
galingiausia valstybė pasaulyje, 
bet ji nepajėgė vykdyti teisingų 
sprendimų. Neteisingus spren
dimus dirigavo Stalinas. Dėl to 
amerikiečiai Potsdamo konfe
rencijoje padarė daug klaidų, 
pataikaudami Maskvai. Po 
antrojo pasaulinio karo Ameri
ka išleido daug bilijonų dolerių 
ir paaukojo daug tūkstančių 
savo krašto jaunų gyvybių be
sigindama nuo komunizmo. Ko
munizmas sustiprėjo ir pačioje 
Amerikoje. Patys amerikiečiai 
kaltina savo krašto vyriausybę 
dėl tuolaikinio jos sukomunistė-
jimo. 

Toliau Šaltenis sako: „Stalino 
žygis, šitas, kaip jūs gražiai 
pasakėte: ,direktyvomis ir 
nurodymais nustatyti istorijos 
pradžią', yra nusikaltimas žmo
nijai, istorijai, kultūrai. Manau, 
kad atsakysite: ,Taip' . Taigi 
jums, kaip šio krašto kultūros 
fondo darbuotojui, būtų tiesiog 
šventa pareiga tai įtraukti į 
savo darbų planą, greta gražių 
kitų sumanymų įrašyti ir klaidų 
atitaisymą. Stebiuosi, kad 
anksčiau jums tai neatėjo į 
galvą ir rašote tik pritaria pa
siūlymui grąžinti Tolminkiemio 
vardą". Betgi lietuviai kultū
rininkai dirbo ir kitose vieto
vėse: Karaliaučiuje, Tilžėje, 
Gumbinėje bei mažesniuose baž
nytkaimiuose, kaip Tolminkie-

JAUNIMO SĄJUNGOS 
SEMINARAS 

Arti 70 jaunuolių lankė tre
čiąjį politinį seminarą Wa-
shingtone balandžio 14-16 d. 
Washingtono Lietuvių Jaunimo 
sąjungos skyrius suorganizavo 
seminarą JAV Lietuvių Jauni
mo sąjungai. Suplaukę jaunuo
liai posėdžiavo ir klausėsi 
paskaitų Rayburn Office 
Building, U.S. Department of 
State, lankėsi Lietuvių informa
cijos centre Washingtone ir Lie
tuvos pasiuntinybėje, apsistojo 
Holiday Inn Central. Paskaitos 
vyko lietuvių ir anglų kalbomis, 
priklausant nuo kalbėtojų. 
Seminaro pagrindinė tema: 
„Lietuva šiandien ir rytoj" 
kalbėjo pabaltiečiai ir kiti, kurie 
dirba politinį darbą JAV val
džioje ir įvairiose organizacijose: 
Katherine Chumachenko, Mar-
tins Zvaners, Michael Tarm, 
Paul Gobei, Ints Silins, Vikto
ras Nakas, Valdas Adamkus ir 
kiti. Seminaro metu taip pat 
buvo progos pasimokyti, kaip 
prieiti prie spaudos ir valdžios 
pareigūnų, naudojantis pavyz
džiais (case studies) duotais 
Astos Banionytės. JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjungos miestų 
pirmininkai taip pat turėjo pro
gos posėdžiauti. Buvo disku
tuojami JAV LJS statuto pakei
timai, ateities planai ir pan. 
Seminare dalyvavo jaunuoliai iš 
įvairių JAV miestų, Kanados ir 
net keli svečiai iš Lietuvos, 
kurie dabar lankosi JAV-se. 
„Amerikos Balsas" rekordavo 
seminaro paskaitas translia
vimui į Lietuvą. 

R. K. 

myje, Lazdėnuose, Kankanuo
se... Jūs kalbate apie giliąsias 
istorijos šaknis. Ir štai 1945 m. 
Stalino barbarišku įsakymu nu
šluojami šio krašto lietuviški 
vietovardžiai, nors čia pat 
kaimynystėje šią kalbą vartoja 
vienos tarybinės respublikos gy
ventojai. 

Šiandien iškeliama daug Sta
lino ne tik klaidų, bet ir nusi
kaltimų. Juk Stalino direkty
vos nustatyti M. Lietuvos isto
rijos pradžiai yra nusikaltimas. 
Klaida atitaisoma visa, o ne jos 
dalis. Jei grąžinamas Tolmin
kiemio vardas, kur dirbo Done
laitis, tai nemažiau svarbus ir 
Tilžės miestas, kur dirbo 
Vydūnas. Dar daugiau svarbus 
Karaliaučius, kurio univer
sitete profesoriavo ir studijavo 
l ie tuviai A. Kulvietis , S. 
Rapalionis, M. Mažvydas ir 
daug kitų. 

Čia netenka nustebti, kiek 
rusai stengiasi pavergti kitas 
t a u t a s ir išplėsti Rusijos 
imperiją. Nemažiau nuostabu, 
kad ir lietuviai komunistai 
kiek praregėjo ir pradėjo bent 
spaudoje ginti savo tautos 
teises. Anksčiau to nedrįso 
padaryti lietuviai komunistai 
istorikai. 

R. Šaltenis savo straipsnį bai
gia: „Galimas daiktas, kad mes 
kasdien praeiname pro bunkerį, 
kur dėžėse paslėptas gintarinis 
kambarys. Ir mes, vaikščiodami 
šiuo kraštu, iš po žemių girdime 
lyg nuskendusių miestų varpų 
skambėjimą: Stalupėnai, Piktu
pėnai, Labguva, Yluva, Įsrutis, 
Gumbinė... Argi jie amžinai nu
skendę? Ar jie neiškeliami ir 
šiais gražiausio atgimimo, 
aukščiausio humanizmo lai
kais? Aš gi šį laišką rašiau 
pritariant daugeliui lietuvių". 

Ar šis laiškas rašytas atsi
klausus pavergtos Lietuvos 
normalių lietuvių ar atsiklau
sus ir komunistų, nes pavergtoje 
Lietuvoje viskas tebėra komu
nistų rankose, tebevyksta ir 

Elizabeth, NJ 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

LB Elizabetho apylinkės 
valdybos suruoštas Vasario 
16-tosios minėjimas įvyko va
sario 19 dieną lietuvių parapi
jos salėje Elizabethe. Jau iš pat 
ryto bažnyčios sodely praeivio 
akį patraukė šalia Amerikos 
žvaigždėtosios ir gražiai ple
vėsuojanti Lietuvos trispalvė. 

Prieš minėjimo pradžią vyko 
pamaldos už Lietuvos laisvę Šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje. 
Pamokslą apie tautos išgyven
tus persekiojimus ir kančias 
pasakė kun. Juozas Pragulbic-
kas. Mišių aukas tautiniais rū
bais pasipuošusi atnešė Adelė 
Bartienė, o skaitinius atliko 
Vytautas Kavolius. Pamaldų 
metu parapijos choras giedojo 
kun. Gedimino Šukio mišias. Jų 
metu J.S. Bacho ir A. Corellio 
kūrinius smuiku pagrojo Julius 
Veblaitis. Vargonais palydėjo 
naujasis vargoninkas Eric 
Houghton. 

Pasibaigus pamaldom daly
viai tuoj persikėlė į parapijos 
salę. Vos t ik įžengę į vidų 
žmonės išvydo dailiai išdėstytą 
įvairios Lietuvos spaudos 
parodą pavadintą „Dabarties 
įyykiaiLietuvos spaudoje". Čia 
matė Sąjūdžio Žinias, Kauno 
Aidą, Jaunimo Gretas. Litera
tūrą ir Meną, Nemuną, Atgimi
mą, tikėjimo Žodį, Komjaunimo 
Tiesą, Gimtąjį Kraštą. Švyturį, 
Mokslą ir Gyvenimą ir, žinoma, 
partijos oficiozą Tiesą. 

Kas anksčiau buvo 
neįsivaizduojama, dabar tiesiog 
šokiravo Tiesos pirmame 
puslapyje, kad ir tokia antraštė: 
Gedimino kalne iškelta tautinė 
vėliava arba kitur: Trispalvė 
virš bedugnės, Mylėkime Lietu
vą — mūsų tėvynę ir t.t. Visa tai 
atrodė lyg koks miražas. Vienas 
žurnalistas Lietuvoje Vytautas 
Žemaitis rašė, kad tai „sapnas, 
ne sapnas, tikrovė ne tikrovė, 
vizija, ne vizija — tai sapnas at
merktomis akimis ir tiek..." Be 
to buvo išstatyta nemažai iš Lie
tuvos gautų įvairių lipinukų bei 
tautinės simbolikos ženklų. Jų 
tarpe puikavosi gražiame tri
spalvės aplanke Kudirkos „Tau
tiška giesmė" su gaidomis. 
Šiuos eksponatus bei spaudą 
atrinko Arūnas Bitėnas ir 
Julius Veblaitis. 

Prieš pradedant minėjimą, 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
Baliui Miškiniui vedant, sugie
dojo visi dalyviai. Toliau 
Arūnas Bitėnas uždegė tris tau-
t inių spalvų žvakes savo 
pagamintoje Gedimino stulpų 
žvakidėje. Invokaciją perskaitė 
emeritas kun. Juozas Pragul-

lietuvių persekiojimai. Ant 
minėto žurnalo pirmojo puslapio 
tebėra dar senų komunistų 
šūkis: visų šalių proletarai, vie
nykitės! Ar komunizmas pa
žengs kiek į žmoniškumą — tai 
klausimas. 

bickas. Toliau minėjimo eigą 
tvarkė Julius Veblaitis. Po 
trumpo šventei pritaikyto įvado 
jis pristatė visuomenininką ir 
žurnalistą Kęstut į Miklą 
pagrindiniam žodžiui. Kalbėto
jas buvo gerai pasiruošęs ir 
žmonės atidžiai klausėsi jo min
čių. Kalbėjo jis 24 minutes. Bū
damas Lietuvoje Kęstut is 
Miklas turėjo proga ir galimybę 
išsamiau pasikalbėti su aukš
taisiais Bažnyčios pareigūnais. 
Ypačiai įdomi buvusi jo 
kelionė pas Telšių vyskupą An
taną Vaičių. Aplamai dabar kai 
kurie partiečiai jau nebesis
lepia, kad jie ir į bažnyčią 
užeina. Lietuviai didžiuojasi 
Sąjūdžio drąsuolių išmintimi, 
nes jie iškėlė laisvės siekius 
Lietuvai. Visa tai, lyg kokia 
spontaniška kibirkštis, uždegė 
tautai nepriklausomybės atga
vimo ryžtą ir paskatino Pa
baltijo tautų atgimimo ryžtą, 
nes tuo pat metu panašūs; 
reikalavimai vyko Estijoj i r ' 
Latvijoj. 

Toliau buvo du eilėraščiai iš 
Lietuvos. Juos švariai su gražia 
tartimi paskaitė LB New Jersey 
apygardos pirmininkė Rasa Ar-
dytė-Juškienė. Apie aukų reika
lingumą trumpai raginančius 
žodžius tarė Albinas Stukas. Po 
to vyko antroji dalis. 

Šį kartą vietoj įprastinės me
ninės dalies buvo rodomos 
vaizdajuostės iš įvairių masinių 
demonstracijų Lietuvoje. Jų 
būtą daug ir nepaprastai ryž
tingų. Įspūdis stulbinantis, kai 
iš tūkstančių krūtinių išsiveržė 
žodis Lie-tu-va, Lie-tu-va! Ogi 
tas žodis buvc giiiai paslėptas 
žmonių širdyse ištisus dešimt
mečius. Vienok jis išliko gyvas 
ir nemarus. Tai buvo lyg ir 
tautos skundas prieš okupantų 
smurtą ir vergiją. 

Vaizdajuostėse išvydome, kad 
Lietuva dabar išgyvena tikrai 
nepaprastus laikus. Pasaulio 
spauda į tai jau kreipia rimtą 
dėmesį ir atidžiai stebi tuos 
persitvarkymo pirmuosius 
žingsnius. Svarbiausia, kad 
žmonės nebebijo išsakyti savo 
nuoskaudas viešai. Per 45 
metus jiems buvo pompuojamas 
melas ir pagyrų propaganda bei 
suklastota tau tos istorija. 
Okupantams per savo nuolatinį 
terorą dalinai pavyko žmonėms 
įvaryti menkavertiškumo kom
pleksą. Jų propagandinė spauda 
buvo naudojama kaip biurokra
tijos aparato įrankis savo 
nusigyvenusiai sistemai 
palaikyti. 

Masinėse demonstracijose 
matėme tūkstančių tūkstančius 
prieš Ignalinos atominės elek
trinės planuojamą papildomą 
bloką. Gyvų žmonių žiedu buvo 
apjuosta ne tik elektrinės jėgai
nė, bet ir Drūkšių ežeras. 
Lietuvos vėliava ir heraldikos 
ženklai grąžinti. Lietuvių kalba 
įstatymu pripažinta kaip vals
tybinė kalba. Istorikai turės 
dabar didelę užduotį savo rim
tais darbais užpildyti vadina

mas „baltas dėmes". Jau veikia 
komisijos Stalino teroro nusi
kaltimams tirti bei jo aukas 
reabilituoti. Tiksliau pasakius, 
tai yra ne baltosios, o kruvi
nosios dėmės. 

Lietuvos gyventojai 
skundžiasi, kad ekologinės 
problemos užgožė visą kraštą: 
visi priversti kvėpuoti nuodingu 
oru, valgyti nitratais užterštas 
daržoves ir gerti leukoze 
sergančių karvių pieną... 
Lietuvos žmonės gerai žino, kad 
šių visų baisių problemų 
šalt inis ateina iš Maskvos 
planavimo komandų. Ir todėl 
suprantama, kodėl tokios masės 
užtvindo gatves, aikštes ir 
parkus. Tokius tad skaudžius 

įvykius pastaruoju me tu 
išgyvena visa Lietuva. 

Vaizdajuostes paruošė ir iš 
įvairių šaltinių surinko Arūnas 
Bitėnas. Nemažai jų paskolino 
ir Algis Sruoginis;pats Lietuvoje 
galėjęs kai kuriuos įvykius 
nufilmuoti. Aukų Elizabetho 
minėjime žmonės sudėjo apie 
4,086 dol. Taip buvo parodytas 
didelis jautrumas bei dosnumas, 
nes tuos keturis tūkstančius 
suaukojo tik 60 šeimų. Negalė
jusiems minėjime dalyvauti 
buvo pasiųsta dar asmeniškai 
laiškai su prašymu papildyti au
kotojų sąrašą. Po minėjimo vyko 
bendros vaišės, kuriomis 
daugiausia rūpinosi Rimas 
Bitėnas. 

fs$ midlcind Fcclcrcil 
•IM^Br Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

EDE 
LENDER 

A.tA. 
BRONĖ STULGIENĖ 

DAMBRAUSKAITĖ 

Po sunkios ligos mirė 1989 m. balandžio 16 d. St. Pe-
tersburg Beach, FL. Laidojama balandžio 21 d. iš Beach 
Memorial koplyčios. 

Laidotuvėmis rūpinas draugai: Elena ir Česlovas 
Rukuižos. 

Velionė gimusi Lietuvoje, baigusi mokytojų seminariją 
Tauragėje ir ten mokytojavusi. Taip pat lankė Prekybos 
Institutą Šiauliuose. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA lR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . RE 7-1213 
11028 Southvves t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. balandžio mėn. 19 d. 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdint i 
Rimvydo Sidrio „Už geležinės 
uždangos". Rytoj pradėsime 
spausdinti Antosės Makaraitės 
„Tremties keliu", kančias ir iš
gyvenimus Sibire. 

x St. Xavier College, kur 
studijuoja nemaža lietuvių jau
nimo, bus galima apžiūrėti ba
landžio 23 d., sekmadienį, nuo 
1 iki 4 vai. po pietų. Apžiūrėji
mas labiausiai taikomas aukš
tesniųjų mokyklų mokiniams ir 
apylinkės studentams. 

x St. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje balandžio 23 d., 
sekmadienį, nuo 2 iki 5 vai. po 
pietų bus latvės Inaros Cedrins 
meno paroda. Paroda bus muzie
jaus galerijoje ir tęsis iki 
gegužės 13 d. Dailininkė yra 
dalyvavusi daugelyje parodų ir 
yra pasižymėjusi savo menu. 

x Suksis „malūnas", pašoks 
„čigonėlis", „lenciūgėlis" risis, 
trepsės „Grandies" porelės... 
„Grandies" tautinių ir stili
zuotų šokių koncerte-pobūvyje 
balandžio 29 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre didžio
joje salėje. Visus kviečia „Gran
dis". 

x Rita Zakarka, Lietuvos 
Vyčių regiono lietuviškų 
reikalų vedėja, yra užsakiusi šv. 
Mišias balandžio 23 d., sek
madieniui, 3 vai. p.p. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje Bridgepor-
te. Tai bus padėkos šv. Mišios, 
36 kuopa turi atkreipti dėmesį 
į tą datą. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos klubo 
ruošiamam „Pavasario Žiedų" 
baliui talkina Motinų komite
tas. Motinų komitetui pirmi
ninkauja Asta Reitnerienė. 

x Ieškoma moteris prižiū
rėti ligonę ir gyventi kartu 
Burbank apylinkėje. Skambinti 
423-9738 po 7 v.v. arba 974-2299 
(neatsiliepiant, palikite savo pa
vardę ir telefoną rekorderiui). 

(sk) 
x Lie tuvos D u k t e r y s 

kruopščiai planuoja nuotai
kingą Pavasario pokylį! Geg. 
13 d. Jaun. centro didž. salėje 
svečiai vaišinsis gardžia vaka
riene; bus gausių laimikių. Gros 
Ą. Stelmoko orkestras. Bilietai 
— dr-jos raštinėje kasdien 10-2 
v. Laukiame visų ir prašome 
fantų loterijai. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . __ 7 7 6 - 8 7 0 0 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 v. r iki 1 vai d. 

x Lionė ir Andrius Kaz
lauskai, gyvenantys Seattle 
WA, balandžio 14 d. susilaukė 
pirmgimės dukrelės Aistos Mo
nikos. Pirmąja anūkėle džiau
giasi Stasė ir Jonas Kazlauskai 
Clevelande ir ketvirtą kartą 
tapę seneliais Kazimiera ir 
Kazys Bradūnai Chicagoje. K. 
Bradūnienė ta proga yra iš
vykusi i Seattle ir grožisi ten 
pilnai išsiskleidusiu pavasariu. 

x Lietuvių Opera intensy
viai ruošiasi „Trubadūro" spek
takliams. Repeticijos vyksta 
kasdien Mortono aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Dienos 
metu muz. dr. Br. Kazėnas dir
ba su solistais, o vakarais visas 
sąstatas. Jau būtų pats laikas 
apsirūpinti bilietais, vengiant 
susigrūdimo prie kasos prieš 
spektaklį. 

x Ateitininkų namų tary
bos pastangose telkti lėšas tų 
namų išlaikymui yra gegužės 6 
d. ruošiamas Pavasario pokylis 
ir ta proga vykdomas dovanų 
paskirstymas. Taryba kviečia 
visus pokylyje dalyvauti, o taip 
pat paskubėti grąžinti bilietėlių 
šakneles. 

x Lietuviškos Knygos klu
bas praneša visiems klubo na
riams, kur ie neatsakė iki 
balandžio 25 d. knygos „Tėvas 
Venancijus ir jo Matilda" ir 
„Lietuvos nepriklausomybės ne
tenkant" bus išsiųstos po nusta
tytos datos. 

x Dr. M. Vygandas, Win-
netka, 111.. lietuviškos spaudos 
ir veiklos didelis rėmėjas, pra
tęsė „Draugo" prenumeratą ir 
dienraščio palaikymui pridėjo 
300 dol. auką. Dr. M. Vygantui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už mielą paramą savai spaudai 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x The Lithuanian-Ameri-
can Community of Washing-
ton, D.C., Donatas Skučas, pir
mininkas, atsiuntė 20 dol. auką 
ir padėkojo už „Drauge" patal
pintas informacijas apie jų veik
lą. Nuoširdus ačiū. 

x Turime tiesioginį susita
rimą su „dolerinėmis" parduo
tuvėmis. Jūsų pinigai bus sau
giai pervedami per banką jūsų 
giminėms Lietuvoje. Šis būdas 
tinka įsigyti įvairioms prekėms, 
automobiliams, išvengti mui
tinės išlaidų ir palikimus su
tvarkyti . Romas Pūkš tys , 
Transpak , tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius 
kviečia visą Chicagos ir apy
linkių jaunimą nuo 18 iki 35 
metų amžiaus į pirmą susi
rinkimą gegužės 7 d., sekma
dienį, 12 vai. (po šv Mišių) Lie
tuvių centre, 511 E. 127 St., Le-
mont, 111. 

x Čiurlionio galerija Jau
nimo centre gegužės 12-21 die
nomis rengia dail. J. Paukštie
nės kūrinių parodą. Galerijai 
talkina ir parodą globoja „Kern-
vės" tunto „Verpsčių" ir „Emili
jos Platerytės" būreliai. 

S*. ŽVAIGŽDUTE 
1 • J S ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60829 

x Prasidėjo registracija 
JAS vasaros stovyklai, kuri 
bus liepos 9-23 dienomis Daina
voje. Registruojasi per kuopas 
iki gegužės 15 dienos. Po šios 
datos reikės primokėti 25 dol. 
Bendrai informacijai kreiptis į 
Eglę Paulikienę, 9 So. 221 Rose-
hill Ln., Downers Grove, IL 
60516, tel 312-985-5579. 

x E. Daniliūnas, London, Ka
nada, , ,Draugo" artimas 
bendradarbis, rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo didesnę 
auką dienraščio stiprinimui, o 
taip pat už kalėdines korteles ir 
kalendorių. E. Daniliūnui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x J u o z a s Pažemėnas , 
Queens Village, N.Y., visuo
menininkas, lietuviškos spau
dos rėmėjas, pratęsė prenume
ratą vieneriems metams ir dar 
pridėjo 50 dol., kad „Draugas" 
gyvuotų ir lankytų kiekvieno 
lietuvio pastogę. D. Pažemėnui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už realią auką labai dėkojame. 

x A.a. Onos Kovienės at
minimui, kuri mirė kcvo 7 d. po 
ilgos sunkios ligos, jos dukra 
Gražina Reškevičienė, Omaha, 
Nebraska, atsiuntė „Draugui" 
25 dol. auką ir padėkojo apie jos 
mirtį paskelbtą spaudoje. 
Nuoširdus ačiū. Kartu reiš
kiame užuojautą. A.a. Ona 
Kovienė buvo nuolatinė dien
raščio skaitytoja ir rėmėja. 

x Juozas Astas, Hamilton, 
Kanada, lankėsi Chicagoje, ta 
proga aplankė „Draugą" ir 
paaukojo 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

SLĖNY TĖVELIS SĖJA 

— Sauluže, labas! — prabilo 
lapas, 

Akis pravėręs, ilgai tylėjęs. 

Akis pravėręs, ilgai tylėjęs, 
Atsižiūrėti dangun negali. 

Ten v ieversė l ia i l inksmai 
čirena, 
Po erdvę nardo tarsi žuvytės, 

O palei kalną, o palei žalią, 
Tėvelis sėja kvietį geltoną. 

Tėvelis sėja ir apakėja, 
O debesėlis gražiai palaisto. 

A. Puišytė 

ADVOKATAS 
Vyteni s L ie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 F. Ogden Av«*„ Ste. I M 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Pasaulio Lietuvių centro 
administracija Lemonte ieško 
šeimininkės aptarnauti nuola
tinius gyventojus. Bus parū
pintas butas, maistas ir alga. 
Smulkesnei informacijai skam
binti Danai arba Judi ta i , tel. 
257-8787. 

(sk) 

x Liepos 15 kelionė į Skan
dinaviją ir Europos Lietu
vių dienas. Informacijai skam
binkite Birutei Zalatorienei. 
Travel Advisers Inc., 1515 
N. Harlem #110, Oak Park , 
60302. 312-524-2244. 

(sk) 

x Darome nuo t raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. \Vestern Ave„ 
Chicago. 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk> 

x Naujausios žinios iš Lie
tuvos kasdien girdimos ne tik 
naujais, bet ir senais Grundig 
radijais. Gradinskas 2512 W. 
47th St„ 376-1998. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS. 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE. tel. 778-2233. 

(sk) 

x Video i r stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tus . R o m a s Pūkš tys , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(sk) 
x Balys Gajauskas, ilgame

tis Sovietų kalinys, šiandien, 
trečiadienį, balandžio 19 d. 7 
v.v. Tautiniuose namuose, 6422 
S. Kedzie, padarys pranešimą 
visuomenei. Kviečia Amer. 
Lietuvių Taryba. 

(sk) 

x Kriaučeliūnų Vardo Liet. 
Montessori Vaikų Namelių, 
2743 W. 69th St.. Chicago, 
apžiūrėjimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 22 d. 10 v.r. - 12 v. 
p.p. Visi tėveliai su priešmo
kyklinio amžiaus vaikais malo
niai kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

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

(sk) 

x Siunčiame prekes į Lietu
vą kargo. -Jūsų dovanos, kaip 
video kameros, magnetofonai, 
radijo 2-jų kasečių aparatai ir 
kitos, Lietuvoje pageidaujamos, 
prekės pasieks Vilnių per 5 
dienas, saugiai ir pilnai ap
draustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St„ Chicago, 111., 
tel. 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 

(sk) 

Piešė Lina Sidrytė 

PAVASARĖJANT 

Pradingo sniegas nuo kalnų, 
Kleve varnėnas gieda. 
Nešk, Indre, mamai dovanų 
Žibutės melsvą žiedą. 

Žuvėdros klykia virš bangų -
Nebėr ant upės ledo. 
Visi subėgom prie langų 
Stebėt gėlių parado. 

Paglosto vėjas man pečius 
Ir vėl už lango plazda, 
Sumanęs kviesti į svečius 
Pulkus žąsų ir strazdą. 

O saulė šypsos nuo dangaus, 
Vėlai dabar ji gula. 
Gal coca-colą kas ragaus, 
Aš — skanią beržo sulą. 

J o n a s Minelga 

LAISVĖS ŽIBURYS 

Po daugel metų komunizmo 
priespaudos, 

Po daugel metų tamsumos 
Sujudo, sukilo vaikai Lietuvos, 
Sužibo laisvės žiburys dėl jos. 

Tiek daugel metų be trispalvės 
vėliavos, 

Tiek daugel metų be himno 
Lietuvos. 

Suplevėsavo trispalvių šimtų 
šimtai, 

Ir vėl pasigirdo Lietuvos himno 
aidai. 

Po daugel metų tylumos 
Atgimė laisvės viltis lietuvių 

tautos. 
Greit pasaulis pamatys, 
Kad prašvito lietuvių laisvės 

žiburys. 
Tomas Vasi l iauskas , 7 kl., 

K. Donelaičio lit. m-la. 

ATSARGA G Ė D O S 
NEDARO 

Geriau būti visada atsargiam, 
negu sulaukti blogio. Būdamas 
atsargus, būsi gudresnis ir ne
apsijuoksi. Būdamas neatsargus, 
gali susižeisti ir kitokiu būdu 
nukentėti. 

Negudru su pačiūžomis čiuož
ti dar ant tvirtai neužšalusio 
ledo. Gali įkristi, nesulaukęs 
pagalbos gali nuskęs t i . Ir 
išsigelbėjus, visi iš tavęs juok
sis. Su motociklu be šalmo 
važinėti yra neatsargu. Pana
šiai, važinėti mašina, neužsi-
dėjus apsaugos diržo. 

Taupyti pinigus ir sudaryti 
atsargas ateičiai, y ra taip pat 
naudinga. 

R i m a s Lukas , 
Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 

KAUNAS 

Kaunas yra labai gražus 
miestas. Tai buvo laikinoji Lie
tuvos sostinė. Mano tėvelis gimė 
Kaune. Miestas pastatytas prie 
Nemuno ir Neries upių Kaune 
yra daug gražių gatvių. Svar
biausia — Laisvės alėja. Jos gale 
— didelė, graži Įgulos bažnyčia. 
Mieste yra kalnas ir gražus 
parkas — Ąžuolynas. Kaune 
prieš miesto teatrą, 1972 m. 
gegužės 14 dieną, susidegino 
jaunuolis Romas Kalanta, šauk
damas „Laisvę Lietuvai!" 

I n d r ė Sakutė , 
Ottawos dr. V. Kudirkos 

lit. m-los mokinė. Kanada. 
(„Trupinėliai"). 

RAINIŲ MIŠKELIS 

Rainių miškelis 2-3 kilometrų 
atstume nuo Telšių apskrities 
miesto. 

1941 m. birželio 22 d., 
prasidėjus vokiečių ir rusų 
k a r u i , bolševikai tame 
miškelyje žiauriausiu būdu 
nužudė visai nekaltus žmones, 
kur ie buvo įkalinti Telšių 
kalėjime. Visi ten buvo patal
pinti be teismo. Tai taurūs 
patriotai lietuviai. Pagal pro
fesijas buvo: ūkininkai, tar
nautojai, moksleiviai iš artimos 
apylinkės. Vienus suėmė, kai 
sieną į Vokietiją norėjo pereiti, 
antrus suėmė, kai norėjo Lie
tuvos trispalvę iškelti, kiti buvo 
nekaltai įskųsti. Mano senelis 
Vaclovas Pabarčius, 38 metų 
amžiaus, buvo nekaltai įskųs
tas. J į įskundė Juozas Kaz
lauskas už jo paties padarytus 
n u s i k a l t i m u s , išeikvojant 
22,500 litų. 

Visos tos neįsivaizduojamo 
žiaurumo žudynės įvyko 1941 
m. birželio mėn. naktį iš 24 į 25 
d. Visi kaliniai buvo išvedami iš 
kamerų, surišamos užpakalyje 
rankos, kiti pažabojami (per 
burną surišama virvė) ir sume
tami į sunkvežimį vienas ant 
kito. Tada nuvežami į miškelį 
kančiai ir mirčiai. Čia buvo 
mušami, badomi su durklais, 
laužomi kaulai, plikinami su 

GALVOSŪKIO NR. 121 
ATSAKYMAS 

Verdi yra žymus savo opero
mis. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

122 

Meteorologija nėra astronomi
jos šaka. Meteorologija mokslas 
apie atmosferos reiškinius. 
Astronomija — mokslas apie 
dangaus kūnus, visatos pasi
keitimus. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

123 

Žiūrėkite sprendimą. 

GALVOSŪKIO NR. 125 
ATSAKYMAS 

Po paskutinės vakarienės 
Jėzus su savo mokiniais nuėjo 
pasimelsti į Getsemano sodą. 
Tas sodas buvo Alyvų darže, į 
rytus nuo Jeruzalės miesto, 
maždaug už ketvirčio mylios 
nuo šventyklos. Tą vietą skyrė 
nuo miesto Cedrono upelis. 
Jėzus dažnai lankydavo Alyvų 
kalnelį, ypač vakarais. Kad 
pasiekti Betaniją, reikėdavo 
praeiti pro Alyvų kalnelį. 
Pavadinimas kilo nuo alyvų 
medžių, kurie ten augo. Ir dabar 
ten yra labai senų alyvų 
medžių, gal siekiančių Kristaus 

virintomis samanomis. Mano 
senelio kankinimo žymės: 
rankos surištos užpakalyje, 
nuplikytos, galvoje trys skylės, 
akys išverstos į viršų, liežuvis 
iškištas, veidas nuplikytas, oda 
nulupta. Krūtinė ir nugara 
pasruvusi krauju, tai mušimo 
žymės. Taip iškankinti buvo su
versti į keturias duobes, jau 
anksčiau iškastas7ir užkasti. Jie 
žuvo sadistiškai nužudyti neži
nodami už ką. Gal dėl to, kad 
buvo padorūs lietuviai, ne par
sidavėliai. 

Taip buvo iškankinti, kad iš 
veido nebuvo galima atpažinti. 
Mano senelį atpažino mano 
močiutė tik iš drabužių. Taip 
buvo nukankinti 73 kaliniai. 
Laidotuvės įvyko 1941 m. liepos 
1 d. Karstai netilpo Telšių ka
tedroje. Visi buvo sudėti ant 
šventoriaus. Po šv. Mišių buvo 
nulydėti į Telšių katalikų 
kapines ir palaidoti bendroje 
duobėje. 

Šią taip žiaurią ir skaudžią 
tragediją man papasakojo mano 
močiutė. 

Zigmas Woodward, 
Kr. Donelaičio lit. 

m-los mokinys. 

laikus. Ši vieta dabar priklauso 
kelioms skirtingoms krikščio
nių bažnyčioms. Getsemano so
das Kristaus laikais buvo vieša 
vieta, visi galėjo ten lankytis. 

GALVOSŪKIS NR. 141 

Nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose buvo sprendžiami 
tokie aritmetikos uždaviniai. 
Pamėginkite išspręsti šį 
uždavinį: 

Žmona turėjo 3 pintines kiau
šinių: 2 pintinės po 2 tuzinus ir 
trečioje 3 ir pusę tuzino. Kiek 
pinigų ji gavo už kiaušinius, jei 
dešimtį kiaušinių pardavinėjo 
po 2 litus? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 142 

Akyse - kaip šilkas, už akių 
— kaip vilkas. 

Liet. priežodis 
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(Žiūrėkite skaitlines) 

Atlikite nurodytus veiksmus. 
Vėliau pamatysite kokias 
įdomias kombinacijas gausite. 
Sprendimą atsiųskite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 143 

(Žiūrėkite brėžinį) 

Nuspalvokite tas vietas, ku
rios pažymėtos taškais. 
Sužinosite, ką vaizduoja pie
šinys. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 144 

(Žiūrėkite raides) 

Čia matote iškirptas raides A 
ir netvarkingai sumestas. 
Suskaičiuokite, kiek šioje 
krūvoje yra raidžių? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 145 

Kuriame vandenyne, ties 
kuria vieta yra didžiausias 
gylis? Kiek pėdų gilumo? 

(5 taškai) 
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