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SOS! SOS! SOS! 
Padekite mums! 

(Tęsinys) 
Pastaruoju metu Baltarusijos 

TSR partinei organizacijai reika
laujant, atitinkamos Lietuvos 
TSR organizacijos dabar draudžia 
ne tik organizuotai, bet ir indi
vidualiai Lietuvos gyventojams 
viešėti pas mus. 

Pas Baltarusijoje gyvenančius 
lietuvius neleidžiama iš Lietuvos 
atvykti nei šokių ar dainų ansamb 
liams, nei lietuviu ekskursijoms, 
kraštotyrininkams ar studentams. 
Net mokslininkai, atvykę rinkti 
kalbotyrai naudingos medžiagos, 
(pvz. 1979 m. vasarą V. Toporo
vas su savo grupe Pelesoje) už
puolami ir terorizuojami. Mes, 
Pelesos, Gervėčių, Ramaškonių ir 
Apso apylinkių lietuviai, seniai 
laukiame iš Lietuvos atvykstan
čiu meno ir saviveiklos kolektyvu, 
ansamblių, tačiau — veltui! Nei 
mes, nei jie negalime gauti iš ra
jono valdžios leidimo. O neoficia
lūs apsilankymai mūsų svečiams 
baigdavosi tragiškai. Vieni nuša
linami iš pareigų, kiti gauna pa
peikimus, svarstomi atitinkamose 
įstaigose, baudžiami. Net ir stu
dentai persekiojami dėl lanky
mosi pas mus- Valdžios nuomone, 
jie kursto ir uždega Baltarusijoje 
gyvenančiu lietuvių nacionali
nius jausmus. 

Mūsų vienintelė atrama, į ku
rią remiasi mūsų tautiškumo ir 
kultūros išlaikymas bei dorovinis 
jaunimo aiklėjimas, yra tikėji
mas. 

Nesuskaičiuojami mūsų pareiš
kimai ir kelionės, pradedant Gar
dino srities ir Minsko Religijų rei
kalų įgaliotiniu, baigiant TSRS 
Religijų reikalų įgaliotiniu bei 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininku L. Brežnevu. Metu 
metais reikalavome, kad Gervė
čių ir Rodūnės bažnyčiose leistų 
dirbti lietuviams kunigams, ta
čiau kompartijos vadovai atrėž

davo. "Neleisime, nes čia jie daT 
Lietuvą atkurs!" Ir štai — 1979 
m. susilaukėme šiose bažnyčiose 
lenkų kunigų. Pamaldos vyksta 
dabar šiose bažnyčiose tik lenkų 
kalba, sakomi lenkiški pamokslai, 
vaikai katekizuojami taip pat len
kiškai, nors mūsų vaikai lenkis 
kai visai nesupranta. Vis dėlto 
kaip norėtųsi, kad šie kunigai, 
pramokę lietuvių kalbos, galėtų 
lietuviškai paskaityti evangeliją 
ir pasakyti lietuvišką pamokslą. 

Nuo pat 1950 m. reikalaujame, 
kad būtų grąžinta Pelesos bažny
čia ir užregistruota Pelesos reli
ginė bendruomenė. Kiek kelionių 
ir pareiškimų į Maskvą, tačiau tas 
pats atsakymas: "laukite", "nelei
sime" ir pan. 

Mūsų priešai tvirtai ir pagrįs 
tai įsitikinę, kad mūsų tvirtumo 
ir ištvermės jėga slypi tikėjime, 
todėl stengiasi sugriauti ir sutryp
ti religinę ir tautinę sąmonę. 

Mes, Baltarusijos lietuviai, 
kreipiamės ne tik į mūsų brolius 
lietuvius, bet ir į visus pasaulio 
geros valios žmones, prašydami 
ištiesti mums pagalbos ranką. 

Prašome protestuoti prieš kul
tūrinį ir tautinį genocidą. 

Padėkite mums išreikalauti: 
a) Pelesoje, Gervėčiuose ir Gi 

riose lietuviškas mokyklas; 
b) sąlygas kultūrinei veiklai 
c) nutraukti visus lietuvių per

sekiojimus ir varžymus už ryšius 
su Lietuvos visuomene: 

d) nutraukti religinę diskrimi
naciją ir tikinčių vaikų persekio
jimą bei įstatymų ignoravimą re
ligijos atžvilgiu; 

e) grąžinti Pe'esos bažnyčią 
statytą mūsų tėvų ir brolių ranko
mis. Taip pat leisti kunigui lai
kyti pamaldas bei tenkinti religi 
nius mūsų poreikius lietuvių kai 
ba. 

1980. K . 1. 
Baltarusijos lietuviai 

Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Hans Dietrich Genscher su 
valstybes sekretorium Alexander Haig. Dvi dienas buvo kalbama apie Ame
rikos — Vakarų Vokietijos ryšius, tarptautines politikos klausimus. 

Izraelis parūpina 
tranui ginklų 

Irakas Izraeliui — didesnis priešas 

Korsika rinks 
savo parlamentą 

Prancūzija duoda salai autonomiją 
Prancūzijos kons-fventojai tebešneka senu italų kal

bos dialektu, nors valstybinė kai 
ba yra prancūzų. Kai Napoleonas 
pralaimėjo karą, salą bandė anek
suoti anglai, o H-jo Pasaulinio 

Paryžius. 
titucinė taryba vasario 25 pripa
žino, kad įstatymas dėl ypatingo 
Korsikos statuso atitinka konstitu
cijai. Įstatymas buvo priimtas ne
paprastoje parlamento sesijoje, karo metais — Italija. Korsikoje 
Numatoma įsteigti Korsikos re
gioninį parlamentą, renkamą per 
tiesioginius visuotinius rinkimus, 
kurie įvyks liepos mėnesį. Parla 
mente bus 61 atstovas, o pirmi
ninkas turės vykdomosios valdžios 
įgaliojimus. Nuo balandžio mėn. 
gyventojai svarstys autonomijos 
klausimus, pasiūlyto įstatymo 
projektus. Ypatingasis salos statu
sas leis Korsikai realiai pritaikyti 
Prancūzijos įstatymus prie speci
finių salos sąlygų. 

K d b Prancūzijos vyriausybės 
nariai ėmė kalbėti apie palesti
niečių apsisprendimo teises, apie 
jų valstybės reikalingumą, Izrae
lio premjeras Beginąs piktai at
kirto: "Prancūzai geriau tesirūpi
na savo Korsika". 

Korsikos sala Prancūzijai pri
klauso nuo 1768 metų, kada tuo
metinis prancūzų monarchas nu
pirko salą iš Italijos už du milijo
nus frankų. Dar ir dabar salos gy-

gyvena 220 tūkstančių gyvento

jų-
Korsikoje nacionalinio išsiva

davimo sąjūdis prasidėjo 1976 m. 
Fronto dalyviai rengė teroristi
nius puolimus, reikalavo nepri
klausomybės, svajojo apie savo 
atskirą valstybe, kaip Maltos sala 
ar Kipras. 

Korsikoje pramonės beveik nė
ra, žemės ūkis ribojasi ožkų ar 
avių, vynuogių auginimu. Di
džiausios pajamos ateina iš turis
tų. Pemai sala pagarsėjo, kai nu 
krito turistinis jugoslavų lėktuvas. 
Kainos saloje brangios, pajamos 
žemos. Daug korsikiečių išvažiuo
ja ieškoti darbų į Prancūziją, to
dėl salos gyventojų skaičius mažė
ja. Korsikos politikai mano, kad, 
gavę autonomiją, jie sugebės ge
riau kovoti su ekonominiais sun
kumais ir gyvenimas saloje pa
gerės. 

New Yorkas. — Sekmadienio 
"The New York Times" paskel
bė kelis straipsnius apie Irano — 
Irako karą. Pasiremdamas žinio
mis iš Valkarų žvalgybos gluos
nių, laikraštis tvirtina, kad JAV 
slaptai remia Irano pabėgėlių gru
pes, siekia jų politinio susitarimo 
ir leidžia išeiviams pasinaudoti 
JAV radijo stotimis, kurios siun
čia propagandą į Iraną. Šiuo sie
kiama mažinti sovietų augančią 
įtaką Irane, paruošti dirvą pasi
keitimams po Khomeinio mir
ties. 

Amerika ginklais ir kitais reik
menimis remia dvi iraniečių ka
rines grupes Turkijoje. Viena, su 
apie 7,000 vyrų, vadovaujama 
buvusio Irano admirolo Amad 
Madani. Kitai 2,000 vyrų va
dovauja buvęs Irano štabo vir
šininkas gen. Bahran Aryana. 

Irano karas su Irafku vyksta jau 
pusantrų metų. Šiuo metu devy
nios islamo valstybės vėl posė-
sėdžiavo svarstydamos, kaip už
baigti šį nereikalingą karą. Ko
vojančios pusės net nesusitaria, 
kada šis karas prasidėjo. Irakas 
jo pradžia laiko rugsėjo 4 d., 1980 
m. kada Irano artilerija apšau-
džiusi Irako pasienio vietoves. 
Iranas tvirtina, kad Irako agresi
ja prasidėjo rugsėjo 22, kada še
šios Irako divizijos peržengė Ira
no sieną. 

Šį karą užbaigti bandė Kubos 
užsienio reikalų ministeris, Jung
tinių Tautų įgaliotas buvęs Švedi
jos premjeras Palme, palestinie
čių vadas Arafatas. Tačiau jų pa
stangos vaisių nedavė. 

Irako Ikariuomenė yra užėmu
si maždaug 9 rūkstančius kvadra
tinių mylių Irano teritorijos, joje 
esančius tris didesnius miestus. 
Itranas, stebėtojų nuomone, ge
riau pasiruošęs ilgam karui, nes 

| turi ir daug daugiau žmonių. 
'Kurį laiką Iranas, susipykęs po 

revoliucijos su Amerika dėl įkai
tų pagrobimo, turėjo sunkumų 
gauti atsarginių dalių Amerikos 
gamybos ginklams. "The New 
York Times" žiniomis, ginklų da-

Iraną ginklais remia Sirija ir Li
bija, tačiau svarbiausias ginlklų 
pirkimo tarpininkas tapo Izraelis. 
Laikraštis rašo, kad iš Vaikarų 
Europos į Iraną buvo pristatyta 
ginklų ar jų dalių už 200 mil. dol. 
Visą šią prekybą organizuoja slap 
ti Izraelio agentai. Vien tik gumi
nių padangų lėktuvo F — 4 ra
tams Izraelis pardavė 250. Per
nai Iranas gavo 360 tonų ameri
kietiškų tankų dalių ir amunici
jos už 28 mil. dol. Tie siuntiniai, 
12-je transporto lėktuvų iš Tel 
Avivo skrido į Kipro salos Larna-
ca aerodromą,o iš ten Argentinos 
lėktuvais pasiekė Teheraną. Vie
nas lėktuvas, žvalgybos žiniomis, 
tuščias grįždamas atgal, iš Tur
kijos netyčia pateko į sovietų teri 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Britų parlamentas nutarė 
perleisti Kanadai jos konstituci
jos kontrolę. Nutarimą dar turi 
patvirtinti Lordų rūmai. Tai bus 
Britanijos kolonializmo liekanų 
Kanadoje panaikinimas. 

— Lenkijoje karinė valdžia ne 
tik planuoja ištremti "liaudies 
priešus", raginama juos emigruo
ti, bet gen. Jaruzelskis išsiunčia 
ir komunistų radikalus į užsienį. 
Partijos "vanagai" Zabinski ir 
Kociolek paskirti ambasadų parei
gūnais Budapešte ir Maskvoje. Li
beralas veikėjas Tadeusz Fiszbach 
paskirtas į konsularinę tarnybą 
Kanadoje. 

— Italijos teisme Raudonosios 
brigados teroristas pasiskundė, kad 
policija jį kankino. 

— V. Vokietijos Sehleswig-
Holstein provincijoje miestų ta
rybų rinkimuose socialdemokra
tai pralaimėjo 5.9 nuoš. balsų. 
Krikščionys demokratai gavo iš 
viso 50.1 nuoš. 

— Kinijos žinių agentūra 
skelbia, kad Vietnamo karo lai
vai puolė tris kinų žvejų laivus. 
Vieną nuskandino, kitą sužalo-

PADĖTIS SALVADORE 
DĖMESIO CENTRE 

Kraštui trūksta socialinio teisingumo 
Washingtonas. — JAV Kongre- žmones, vaikus, senelius, moteris, 

se abiejuose rūmuose pasiūlyti Amnesty raportas liečia 1981 
įstatymo projektai, kurie suvaržy- ir 1980 metų laikotarpį. Išvadoje 
tų JAV paramą Salvadoro vyriau- pripažįstama, kad daug smurto 
sybei. Mažumos vadas senate Ro-; veiksmų ir žudynių kyla iš suki-
bert Byrd ir penki demokratai lėlių pusės, tačiau iš pemai nu-
Atstovų Rūmuose stengiasi už- žudytų 11,723 žmonių, kaip pa-
drausti vyriausybei įsikišti Salva- reiškė Salvadoro arkivyskupas Ar-
dore su ginklo jėgomis ir apribo- turo Rivera y Damas, daug dau-
ja karinę ir ekonominę paramą. įgiau žuvo nuo kareivių rankų. 

Pirmadienį sukilėliai Salvadore i Salvadoras nepriklausomybę iš 
pradėjo puolimą dviejuose mies
tuose: provincijos sostinėje San 

Ispanijos iškovojo 1821 m- Nuo 
tų dienų krašto žemės turtus, že-

Vincente ir trečiame didžiausia-į mes ūkį valdė keturiolika šeimų, 
me mieste San Miguel. Sukilėliai [didžiųjų latifundijų ar dvarų sa-
perkirto ir užblokavo tris vieške- jvininkai, vadinami "los Catorce". 

Tos šeimos tvarkė valstybės pa
jamas, cukraus ir kavos eksportą, 
kontroliavo bankus, pramonę, 

liūs. 
Londone antradienį žmogaus 

teisių organizacija Amnesty Inter
national paskelbė labai nepalan- j transportą, darbininkų algas. Dar 
kų Salvadoro vyriausybei raportą, j neseniai du nuošimčiai Salvado-
Salvadoro kariuomenė ir policija j ro gyventojų valdė apie 60 nuoš. 
kaltinama masinėm žmonių sker- \ valstybės žemių, 
dynėmis. Organizacijos komisija' Darbininkai ir žemdirbiai prieš 
savo kaltinimus remia pasikalbę-; dvejus metus uždirbdavo vidurkį 
jimais su Salvadoro pabėgėliais, j — 670 dol. per metus. Salvado-
Jų parodymais, kariuomenės na- j ras yra 8,260 kv. mylių ploto vals-

*. iriai žudo ne tik sukilėlius ar jųitvbė su 4 9 mil eyventoiu Iš iu jo, trečią nuvilko su savim. Zuvo^ . , , . . , , J V ; l 3 ' " c »" •*•* ' ""• įyvcnujjy. ^ jų 
18 kinų žvejų. seimas, bet puola visai nekaltus: apie 40 nuoš. yra beraščiai. Tai 

į yra gera medžiaga komunistinei 

Per anksti pranešė %&?** * 3 2 £ " J £ 
— Dvi Nikaragvos karo lakū

nų šeimos pabėgo lėktuvu į Hon
dūrą. Lakūnai planavę šį pabė
gimą keturis mėn. 

— Pakrančių Sargybos laivas ap 
šaudė Kolumbijos laivą, jį su
stabdė ir konfiskavo 20 tonų ma
ri juanos, suėmė 12 žmonių. 

— Izraelis veda derybas su 
Prancūzija, kuri žada parduoti 
Izraeliui branduolinį reaktorių, 
kurį atsisakė parduoti Amerika. 

— Argentinos atominės ener
gijos komisijos pirm. admirolas 
Carlos Castro Madero pripažino, 
kad Argentina galėtų pasigamin
ti atominę bombą, nors tokių pla
nų neturinti. 

— Panamos Nacionalinės gvar
dijos vadu paskirtas pulk. Ru-
ben Darlo Peredez. Kaip žinoma, 
žuvęs gvardijos viršininkas gen. 
Omar Torrijos Herrera buvo Pa-, 
narnos svarbiausias vadas. 

— Irano vadas ajatola Khomei-1 
toriją ir buvo numuštas Mig — ni pasakė kalbą Irano futbolo (ko-
25 naikintuvų. 

Nors Irano valdžios narių pa
reiškimai Izraeliui laibai nepalan
kūs, aukšti vyriausybės nariai, 
žvalgybos žiniomis, pripažįsta, 
kad Iranas perka ginklus iš "Sio
nistinio šėtono", kad galėtų nu
galėti kitą "šėtoną", —Irako 
diktatorių Husseiną. 

Dar neaišku, kas 
valdys Airija 

Dublinas. — Vakar pirmą kar
tą susirinko naujas Airijos parla
mentas, tačiau šias eilutes rašant 
dar nebuvo aišku, kas taps prem
jeru. Fianna Fail partija turi 166 
vietų parlamente 81 vietą, o Fine 
Gael partija kartu su darbiečiais 
užima 78 vietas. Didžiausią ga
lią vasario 18 d. rinkimuose lai
mėjo s> Jtyni nepartiniai ar mažų 
grupuočių atstovai- Abi didžiosios 
partijos tuos atstovus kalbino, ža
dėjo įvairių lengvatų, reformų. 

jinio) komandai. Ji raginama 
skleisti islamo revoliucijos idė
jas visame pasaulyje. 

— Ispanijos teisme generolas 
Milanas del Bosch pasakė iš anks
to žinojęs apie karinio sukilimo 
planus. Jo nuomone, sukilimą 
organizavo pats karalius Juan 
Carlos. 

— Vietnamo valdžia suėmė du 
liu Iranas gavo iš šiaurės Korė- j aukštus budistų dvasiškius. Ne-
jos, kuri juos gauna iš Vietnamo.' sakoma, kuo jie kaltinami. 

Moters diena 
New Yorkas. — Pirmadieni 

buvo minima Tarptautinė mo
ters diena. Šia proga Jungtinių 
Tautų sekretorius Perez de Cuel-
lar paskyrė moterį savo pavaduo
toja. Tai Jamaikos diplomatė 
Lucille Mair, buvusi Jamaikos 
ambasadorė Kuboje ir Jamaikos 
ambasadoriaus Jungtinėse Tau
tose pavaduotoja. 

Pirmadienį, moters dieną švęs
damos prancūzės buvo nutrauku
sios darbus. 

Washingtono svečiai 
Washingtonas. — Vale Vokie

tijos užsienio reikalų ministeris 
Hans Dietrich Genscher dvi die
nas viešėjo Washingtone ir tarė
si su sekretorium Haigu, vakar 
susitiko su prezidentu Reaganu. 
Penktadienį atvyksta Prancūzi
jos prezidentas Francois Mitter-
rand. Sakoma, kad Europos vals
tybės siūlo įstepgti neformalius 
Nato sąjungos vadų pasimatymus, 
nes dabar turimų dukart per me
tus susirikimų neužtenka politi
niams nuomonių išsiskyrimams 
suderinti. 

Londonas. — Amerikos spau- :mas, kuris buvo tuometinės val
doje paskelbta žinia, kad prezi-džios žiauriai numalšintas, suki-
dentas Reaganas pakviestas pasą- jlime žuvo apie 20,000 žmonių, 
kyti kalbą Britanijos parlamente, j JAV vyriausybė dar prezidento 
sukėlė opozicijos ir net valdan- .Carterio laikais bandė įtikinti Sal-
čiosios partijos nepasitenkinimą. ;vadoro valdančius sluoksnius, kad 
Vienas atstovas kalbėjo: Kaip i jie imtųsi socialinio teisingumo 
parlamentas galėjo prezidentą pa-1 priemonių, pagerintų žmonių gy-
kviesti, jei jo nariai net nežinojo,! venimą. Dabartinė valdžia pradė-
kad toks pakvietimas padarytas i jo žemės reformą, tačiau tas su-
ir apie jį parlamentas sužinojo iš kėlė dvarininkų nepasitenkinimą, 
amerikiečių laikraščių? Į Jie samdo privačias karių grupes, 

Amerikos ambasadorius atsi-| kurios daugiausia ir pasireiškia 
prašė britų vyriausybės "už nesu- j smurto veiksmais, skerdynėmis. 
sipratimą". Premjerė Thatcher, Daug priklausys nuo kovo 28 
klausiama, parlamente apie Re- j d. rinkimų, kuriuos komunistiniai 
gano vizitą, atsakė, kad jis dar sukilėliai ir kitos opozicijos gru-
tik planuojamas. Baltųjų Rūmų į pės boikotuoja, 
spaudos sekretorius pasakė repor
teriams, kad prezidentas kalbės 
Westminster salėje birželio 8. Pir
mas užsienio valstybės vadas, ku
riam buvo leista kalbėti Britani
jos parlamente, buvo Prancūzi
jos prezidentas Charles de Gaulle 
1960 m. 

Spaudžia lenkus 
važiuoti į užsienj 

Varšuva. — Lenkijos valdžia 
spaudžia suimtus "Solidarumo' 

Pertraukia Madrido 
konferencija 

Madridas. — Po ilgesnių gin
čų Europos Saugumo ir Koopera-
vimo konferencija susitarė nu
traukti posėdžius ir nutarti šį 
penktadienį kada susirinkti. Penk
tadienį bus susitarta dėl datos, 
kada konferencija bus vėl atgai
vinta. Austrija, remiama kitų neu-

veikėjus emigruoti į užsienį. Su- t r a l n ?? ų Ę««>pos valstybiyi, siūlo 
imtųjų stovyklose dalinami v i z o s ; suvažiuoti lapkncio 9 d Tai bū-
pareiškimų lapai. Vienas lenkas i SI«* atšalimo laikotarpis 
pasakė, jog jam pareigūnas pa
aiškino: "Važiuok į užsienį, arba 
būsi išsiųstas į Sibirą". 

Teisingumo ministeris S. Za-
wacki pareiškė reporteriams, kad 
25-se kalėjimuose dar yra 3,953 
internuoti. Iš jų apie 1000 buvo 
apkaltinti įstatymų laužymu. Iki 
kovo 1 d. 1,650 buvo nuteisti, iš 
jų 489 už politinius nusikaltimus, 
40 buvo išteisinti. 

Viena Vakarų ambasada pa
reiškė, kad ji jau gavo 15 prašy
mų išvažiuoti iš tų lenkų, kurie 
buvo suimti ir paleisti. 

— New Yorke mirė imigran
tas iš Sovietų Sąjungos Gabriel 
Isaharov. Pemai jis pagarsėjo 
gaudamas JAV pilietybę, nors ne
mokėjo anglų kalbos. Jis piliety
bės teisme pasakė, kad gimęs lais
vas jis nori laisvas ir mirti. Pilie
tybę jis gavo išimties keliu, bū
damas 99 metų. Mirė sulaukęs 
100. 

Madride 35 valstybių delega
cijos bandė susitarti jau 16 mė
nesių, tačiau konferencijos at
mosferą pagadino pirma sovietų 
invazija Afganistane, o vėliau — 
Lenkijos karo stovio paskelbimas, 
suvaržęs lenkų laisves. 

Helsinkio susitarimų apžvalga 
pirmą kaną įvyko Belgrade- Kon
ferencija prasidėjo 1977 spalio 
mėn. ir baigėsi 1978 kovo mėn. 
Nors Belgrade nieko reikšmingo 
nebuvo pasiekta, suvažiavimas 
davė progą iškelti sovietų pradė
tą Baigminio akto laužymą. 

KAJLENDORIUS 

-Kovo 10 d.: Makarijus, Vikto
ras, Visvydas, 2ibuolė. 

Kovo 11d.: Konstantinas, Au
ra, Žiedūnas, Eigustė. 

Saulė teka 6:13, leidžiasi 5:50. 
ORAS 

Saulėta, šilčiau, temperatūra 
dieną 35 1., naktį 20 1. 
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60 METŲ JŪRŲ SKAUTU AI 
J. v . s 

Nemunui laužant 
ledus ir verčiant pavasario 
vandenis į plačiąją Baltiją, 
Lietuvos Skautų Brolijoje 
pajudėjo ir pirmosios jūrinio 
skautavimo bangos. Brolių 
Jurgelevičių pastangomis 
Kaune 1922 m. kovo mėn. 12 
d., buvo įsteigtas pirmasis 
L. K. Algimanto jūrų skautų 
vienetas. Vienetą sudarė 
„Ūdrų" ir .,Vėbrų'" skiltys, ku
riam vadovavo Julius Jurgele
vičius. 

Atgavus Klaipėdos kraštą, 
192* m. pavasarį aigiman-
tėnai Nemunu nuplaukę į 
Klaipėdą ten ir įsteigė jūrų 
skautų vienetą, kuriam vado
vavo M. Brakas. Dešimtmečio 
metu Lietuvoje jūrų skautų ir 
jūrų skaučių vienetai veikė 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy
je, Jurbarke, Kėdainiuose, 
Kybartuose, Mažeikiuose, 
Palangoje, Šiauliuose, Telšiuo
se ir Viekšniuose. Jūrų skautų 
eiles nepriklausomoje Lietu
voje perėjo nemažai Lietuvos 
Buriuotojų są jungos . 
Pakrančių Apsaugos Laivyno 
ir Prekybos Laivyno narių. 
Jūrinis skautavimas buvo pui
ki priemonė jaunuolio charak
terio ugdymui, drąsumo, 
patvarumo, savarankiškumo, 
geros orientacijos ir fizinio 
pajėgumo išvystymui. Tai 
buvo puiki priemonė (kaip ir 
visas skautavimas I gero pilie
čio ir naudingo tautos nario 
auklėjimui. 

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą ir uždarius Lietuvių 
Skautų sąjungą, baigėsi ir jūri
nis ska'J^vimas Nutilo mūsų 
;r,reivių maršo garsai nusilei-

vimpilai. Jūrų skautų 
vimpihi vėl pakilo lietuviu 
trerrV"4:.' stovyklose Vokie
tijoje ir dar labiau suplevė
savo atvykus į emigracini 
gyvenimą JAV, Kanadoje ir 
Australijoje. 

Pažvelgus atgal j per tuos 60 
metų nuplauktą kelią, matome 
3aug saulėtų, bet nemažai ir 
r^dringų dienų. Saulėtas 

dienas sudarė mūsų jūrinės 
kelionės, mūsų regatos ir tos 
nuotaikingos kelionės ežerais 
ir upėmis. Saulėtas dienas 
sudarė ma'onios jūrų skautų h 
jūrų skaučių stovyklos, išky-

•s. šventės, minėjimai ir 
suvažiavimai. Audringos 
dienos buvo tada, kai pritrūko
me vienybės ir bendros kalbos 
mūsų skautiškoje šeimoje. Kai 
net nebenorėjome būti kartu 
Seserijoje ir Brolijoje. Ačiū 
Oievui. tos audros praėjo, kaip 
praeina ir visos audros jūroje. 
Šiandien 60 metų jūrų skautų 
veiklos jubiliejų minime sauiė-

BRON1US JUODELIS 
žiemos toje nuotaikoje visi kartu su 

Brolija ir Seserija. Taip, kaip 
tuomet Kaune, kai buvo įkur
tas pintasis lietuvių jūrų skau
tų vienetas. 

Nepriklausomybės laiko
tarpyje jūrinio skautavimo 
t i k s l a s buvo sk le i s t i 
Lietuvos, kaip jūrinės valsty
bes, idėją ir toje dvasioje auklė
ti mūsų jaunimą, kad jis būtų 
naudingas tautai ir valstybei 
bei visai žmonijai. 

Išeivijoje jūrinio skautavi
mo tikslas liko tas pats, — 
skleisti laisvos Lietuvos, kaip 
jūrinės valstybės, idėją, svetur 
auklėti mūsų jaunimą lietu
vybės dvasioje, k d jis būtų 
naudingas mūsų tautinei 
ben druomenei išeivi] oj e. 

Švenčiant jūrines skautijos 
60 metų jubiliejų, turi?1 

pažvelgti, ar atliekame tai, ko 
> mūsų reikalauji! lietuviškos 

skautiškos veikios pagrr 
ois tikslas. Su ap, vi

nių galime pastebėti kad 
maža dalis jr-:nio skuuuivi-

mo eiles perėjusių yra pasken
do svetimybių jūrose. Daug 
buvusių jaunu, potenciali 
jūrą skautų vadovų šiandien 

ja mūsų bendruo
menes gyvenime, nedalyvauja 
i- skautų viii- . y 

sa (u-.ieie buvusių jūrų 
SKau'lįo*- , 
i ūsų tautinės bendruoeaer 
vandenyse ir a •>. Lietuv< 
Laisv : a t s t a ty t . 

Pradėc irni sept intą dešimti 
patikrinkime mūsų veik • 
kompasui ir oažiūrėkime. a r 
plaukiame reikiamu kursu. 
Šios dienos •• ' -• • ; " rų . ut\j 
ir jūrų ska etų 

-• ryl - ' • 
menin i 

;iO' 
M 

baseinuose ežeruose a r juro 
be* i a u , 
\ .-. -• • i 
nepj tarptautm 
•portu; .n.- Ju paruosimas 

^nihu tautinės bendruomenės 
uždavinių vykdymui išeh j .-. 

i svarbiausias dabartines 
mūsų jūrinc-a skautijos užda-
vin s. 

K a n a d o s iiei 

V Y D Ū N O 
J A U N I M O FONDE 

Užbaigti dvidešimt devinti 
sėkmingos veikios metai, apie 
kuriuos daug būtų galima 
rašyti, bet, trumpai susumavus, 
galime pasidžiaugti, jog per tą 
laiką VJF parama pasinau
dojo 149 lietuvis studentas iš 

V, Vokietijos, Lietuvos, 
Airijos, Argentinos, Austrah-

Kanados, Anglijos, 
ajų, Meksikos, Turkijos, 

Švedijos, Škotijos. Lituanis
tinėmis negrąžinamomis 
stipendijomis pasinaudojo 31 
lietuvis • as iš JAV, 
Vok H-ti io>, Kanados, Bra -.iu-
;o- Buvo skiriamas metinės 

snijos visu tmenės veikėjui 
kitaip pasižymėjusiems 

coenims. Jas yra gavę; A. 
ikšėnas už knygą „Day of 

ie" , muz. A. Vasaiti s až 
sėkmingą debiuto darbą Litcu-
viij Op» ' je, D. Kezienė už cUi 
bą ai kiečių visuomenėje, 

' \tž įmingą 
Š jaunimu, dr T. 

Bemeikis už politinių vokalų 
S \at -A. SavL . 

asnangą davbą hetu-
, ima tarpe. N. P,_ pienė 

ė s pas i ruošę va in iku pagerbt i jūrų g e l m ė s e ž u v u s i u s bro l ius . 

..tua- uinj darbą fauti-

J l BILIEJU 
ŠVENČIANT 

JŪI avimo 
. sakai-- Švenčiant, sveiki

nu visas stses, vadoves ir jūr 
brolius. Linkiu, kad sekant. 

I g -•urne švęsti pri" 
laisvi s ' i • roa gintaro kran 
tų. 

j ; \~ida Račiur 
LS Seserijos juru skauči 

skyriaus vadėja. 

.... -uxn. šventės ruošą, rauz. 
vTasaitis ui sėkmingą I 

I itaana ochros pravedimą. Jau 
yra ieškomi kandidatai 19č2 

. . :. • .. Laukia ~ i 
r. •, pasiūlymai. 

.-•" turėjo 
>o ' - • - ' 

...ui; ET irtos ei 
•JVIU į i J reikalams 

-e tu vyksta metinė 
• 

. > • : JF ta 
ba; pt- -: tinto Fondo iždas 

i 

Šapok<. 
: . Lietuvi s Istoriją", 
. Visa tai >mru atlikta 
Ppastang ek-
gaimant jokie s para-

s i u orgaz sacijų. Istc-
s • latinimas vyl 
m "... oii paai t n 

••siuntinėta po o 
ištus, ypatingai ;a 

augiasi k.tH kraštą iietu-
. a gauta i... • .: gražių 

. .iškų. 
metu yra J:1- mi 

puiki 500 puslapių knyga 1932 
metais buvo išleista Tilžėje ir 
1933 metais naciai ją sunaiki
no. Yra išlikęs labai mažas 
skaičius šios knygos egzemp-
l ior ių . Ta ig i , š iemet 
sueina 50 metų nuo knygos 
pasirodymo ir norima nauja 
laida pakartoti knygos laidą ir 
išsaugoti ją ateities kartoms. 
Knygos pirmoji dalis apie tėvy
nę prašosi išverčiama į lietu
vių kalbą. Vydūnas galėjo 
parašyti apie tėvynę nepakar
tojamai gražias mintis. Jo 
gyvenama tėvynė irgi buvo 
pavergta ilgus metus, kaip ji 
yra šiandien. 

Kalėdinių atvirukų platini
mo pelnas yra pagrindinis 
VJF pajamų šaltinis. Jų 
paruosimas yra sunkus ir 
sudėtingas, reikalingas daug 
daug darbo ir išlaidų. Šiais 
metais vėl yra planuojama 
išleisti spalvotų nuotraukų 
rinkinį kalėdinėmis temomis. 
Tam tikslui ieškomos tinka
mos skaidrės. Už naudojimą 
yra mokami honorarai. 
Pageidaujamos šiaudinukų 
nuotraukos arba kitos nuotrau
kos^ lietuviškomis temomis. 
Rašyti prašome Vydūnas 
Youth Fund, Inc., 3425 W. 73rd 
St., Chicago, IL 60629. 

s.fil. S. Mikūnas 

NELAIMĖ 
SKAUTIŠKOJE 

ŠEIMOJE 

askuci paruošiami -
ptausdin co darbai Vydt 

w y skiečių kalba 
700 Hundret Jahre Deutsch-

I itauischer Be^iehungen". Ši 

"Nerijos" jūrų skaučių tunto sesė̂  r rkloje »oft V . H*»<*>-

> angelas ir vėl netikė
ta i apsilankė Chicagos 
i b utiškoje šeimoje.iš josišves-

- -,as nuoširdų skautiškų dar-
i rėmėją ir talkininką ini. 

Arnoldą Alekną. Visi dar tebe
gyvenome jo puikiai atliktu šv. 
Petre vaidmeniu neseniai 
Chicagoje akt. J. Kelečiaus 
režisuotame V. Krėvės 
.Raganiuje". A.a. Arnoldas 

mirė širdies smūgio ištiktas 
kovo \ d. Pašarvotą D. Petkaus 
šermeninėje aplankė ir 
atsisveikino ne tik skautai,-tės, 
bet r̂ gausūs draugai, pažįsta
mi, bei lietuviško teatrinio 
meno mėgėjai. Oficialus 
atsisveikinimas įvyko sekma
dienį, kovo 7 d. vakare, 
atsisveikinimą pravedė arti-
caa šeimos d:-uigė v.s. Nijolė 
!Jžubalienė. Pirmadienį, 

.usio 8 d., po gedulingų 
• maldų Šv. Mergelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje buvo nulydėtas ir palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Su dideliame liūde
syje palikusiais žmona v.s. 
Vanda, dukra Audra ir sūnum 
Paulium liūdi ir visa didžioji 
lietuviška skautiška šeima, 
-esė Vanda, būdama LSS 
„Gintaro" vadovių lavinimo 
mokyklos vedėja, reiškiasi ne 
tik Amerikos kontinente, bet ir 
ohmoje Australijoje, kurioje 
1981 m. yra sėkmingai prave-
dusi „Gintaro" mokyklos sto
vyklą. Velionio šeimai nuošir
di visos lietuviškos skautijos 
užuojauta. 

. 
LĖLIŲ TEATRAS 

Los Angeles „Palangos" 
tunto vyr. skaučių „Šatrijos 
Raganos" draugovė Kaziuko 
mugei ruošia Lėlių teatrą. Tai 
bus dainų, pasakėlių ir juokų 
pynė. Kviečiame ir didelius ir 
mažus. Mugė įvyks kovo 28 d., 
Šv. Kazimiero parapijos kieme, 
*uoj po sumos. j , p 

SĖKMINGA 
KAZIUKO MUGĖ 

Chicagos skautų,-čių 24-toji 
Kaziuko mugė įvyko praėjusį 
sekmadienį, sausio 7 d. Mugė 
buvo įdomi ir sėkminga. 
Plačiau — kitos savaitės 
„Skautybės Kelio" laidoje. 

KAZIUKO 
MUGĖ KITUR 

Kaziuko mugei įtemptai 
ruošiasi Hartfordo, Detroito, 
Clevelando ir Los Angeles 
skautai ir skautės. 

Kaziuko mugė Hartforde 
įvyks sekmadienį, kovo 14 d.; 
Detroite — šeštadienį, kovo 27 
d.; Clevelande ir Los Angeles 
— sekmadienį, kovo 28 d. 

RUOŠIASI 
VESTUVĖMS 

Šv. Valentino dienoje susi
žiedavo veiklūs akademikai 
Shirley Plepytė ir Kęstutis 
Ambutas. Sveikiname! Vestu
vės įvyks birželio 5 d." 

SKAUTIŠKŲ 
ĮVYKIŲ 

KALENDORIUS 

„Skautybės Kelias" dažnai 
gauna pasiteiravimų apie įvai
rius skautiškus įyykius Chica
goje ir kitur. Dažnai negalime 
informacijų suteikti, nes netu
rime reikiamų žinių. Siūlome 
sudaryti ir skelbti sk. įvykių 
kalendorių kiekvieno mėn. 
pradžioje. Mielai tą padarysi

me, tik prašome visus vienetų 
vadovus pranešti savo vieto
ves skautiškus įvykius ir 
stovyklas, neužmirštant pridė
ti tikslias jų datas ir vietas. 
I>auksime žinių. 
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VYR. SKAUČIŲ IR 
VYČIŲ VEIKLOS 

KLAUSIMU 

V.s. Birutė Kidolienė: Šiuo 
metu, manau, ne tik mano, bet 
ir visų mūsų didžiausias rū
pestis yra — kaip išlaikyti mū
sų organizacijoje ne tik kieky
bę, bet ir kokybę, kaip 
išauginti ir išugdyti jaunąsias 
vadoves, kaip jas sudominti, 
kad jos liktų darbščių Sese
rijos vadovių eilėse? Tai gana 
sunkus uždavinys. Gaila žiū
rint, kada jauna, pajėgi vado
vavime skautė, neturėdama sa
vo vienete nei menkiausių 
pareigų, praranda susidomė
jimą ir norą ne tik vadovauti, 
bet ir skautauti, krypsta į ki
tas organizacijas ar net kita
taučių ratelius. Kaip ją pasi
likti savųjų tarpe? Tai sunkus 
ir painus klausimas. Kai ku
riuose vienetuose esantys aka-
demikių būreliai, ilgiau išlaiko 
jaunas seses prie savo organi
zacijos. Tačiau ne visur tokie 
vienetai veikia. Ar nevertėtų 
pabandyti, kur nėra akademi
nės veiklos, steigti studenčių 
amžiaus ratelius, kur sesės ret
karčiais susieitų, padiskutuo
tų joms rūpimomis temomis, 
suorganizuotų vieną kitą kul
tūrinę iškylą, na, ir padėtų sa
vo vienetui jų ruošiamuose ren
giniuose, panašiai kaip 
židinietės. Iš to išsivystytų ir 
akademikių būreliai ir viene
tams paspirtis — kada reikia 
instruktorių, paskaitininkių ir 
panašiai. 
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Vieša reprezentacija — 

LIETUVIAI PAS 
PREZIDENTĄ 

Kiekvienas ėjimas j viešąją 
politiką gali būti naudingas 
mūsų pavergtai tautai kelti 
viltis, o išeivijai kovoti už 
pavergtųjų laisvę. Mėginami 
yra sumegsti ryšiai su tautos 
a t s tova i s ar vyr iausybės 
pareigūnais, kad per juos būtų 
galima perduoti savo rūpes
čius ir troškimus. Ir tai ne tik 
išeivijos, bet perduoti ir 
paverg tos t au tos , vil t is , 
išsklaidyti jų nusivylimą ir 
nepasitikėjimą laisvaisiais. O 
kad tai yra tikra, gaunamos 
žinios iš slaptosios spaudos ir 
privačių šaltinių, kurie sunkio
mis sąlygomis perduodami 
vakarams, kad ir jie sužinotų 
apie nelaisvę, kankinimus ir 
persekiojimus okupuotuose 
kraštuose. Tuo gal ryškiausiai 
pasireiškia pavergtieji lietu
viai ir ukrainiečiai. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga ne tik valstybės 
sekretorius pasveikino mūsų 
tautą ir palinkėjo jai laisvės, 
bet ir Madrido konferencijoje 
JAV atstovas Kampelmanas 
aiškiai pasakė Sovietų Sąjun
gos delegatams, kad kaip tik 
vasario mėnesį savo nepri
klausomybes prisimena dabar 
rusų okupuotosios Lietuva ir 
Estija. O jų teisės šiuo metu 
suvaržytos ir laužomi susi
tarimai, pasirašyti Helsinkio 
baigminiame akte. 

Tai jau ne tik paminėjimas, 
bet tiesiog iššūkis okupantui ir 
d idžiaus ia i kolonijal inei 
valstybei —Rusijai. Ne Vaka
rai, kurie kartais nusikalsta 
žmogaus teisėms, bet kaip tik 
Sovietų Sąjunga tas teises aki
vaizdžiai laužo, neleisdama 
žmonėms kitos nuomonės 
pareikšti, nekalbant jau apie 
teisę pasirinkti laisvai savo 
gyvenimo vietas ar susijungti 
su savo šeimomis. 

Taip pat pasinaudojama 
senatoriais ir kongresmanais, 
ypač tais, kurie turi būti 
renkami ir perrinkti, supa
žindinti su Lietuvos byla, su 
reikalais, kurie rūpi gyvie
siems liudininkams šiame 
krašte ir per juos kalbantiems 
pavergtiesiems sovietų okupa
cijoje. Bet šie veiklos būdai 
turi ir tam tikrų apgaulingų 
vilionių, kurių būtina išveng
ti. 

Nuo a s m e n i n i ų r y š i ų 
priklauso mūsų visuomeninių, 
politinių ir kultūrinių siekimų 
išnešimas į viešumą, kai 
nepriklausomybės šventės ar 
kitomis progomis patenkama į 
didžiuosius laikraščius kad ir 
žinučių pavidalu. Svarbu, kad 
tai pamini. Juk gali ir neminė
ti, kaip daugeliu atvejų nepa
minimos net didžiųjų valsty
bių š v e n t ė s , j e i g u 
nešvenčiamos Amerikoje tos 
kilmės tautų gyventojų. 

Lenkija tapo nuolatiniu 
žinių objektu tik tada, kai 
popiežium išrinko lenką, kai 
popiežius Jonas Paulius II 
lankėsi Lenkijoje. Dar dažniau 
minima, kai Lenkijoje komu
nistinė valdžia įvedė karo sto
vį ir suvaržė iki žiauraus griež
tumo žmonių laisves. Juk G. 
Fordas pralaimėjo prezidento 
rinkimus gal ir dėl savo nesio-
rientavimo ar nesąmoningos 
politikos, tvirtindamas, kad 
Lenkijoje yra pilna laisvė, kai 
turėjo žinoti, kad ten laisvės 
nėra ir už laisvę kovoja. 

Kai koks nors kultūrinis įvy
kis paminimas laikraščiuose, 
kaip Lietuvių Operos vieneto 
nuotraukomis iliustruojamas 
visas „Sun-Times" (kovo 7 d.) 
puslapis, tai jau nėra tik kultū
rinis laimėjimas, bet kartu ir 

ŽVILGSNIS I POPIEŽIAUS 
APLANKYTĄ AFRIKĄ 

visuomeninis bei politinis. Tai 
parodo, kad lietuvių tauta 
nėra mirusi, kad lietuviai šia
me krašte kuria ir rodo kultū
rą, kad ta tauta, kurios dalis 
neša vergijos pančius, yra dar 
verta būti žemėlapiuose ir 
tautų sąrašuose. 

Dabar prezidentas kviečia į 
Afganistano sukakties minėji
mą lietuviškų laikraščių, 
Lietuvių B e n d r u o m e n ė s , 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Amerikos Pabaltiečių Laisvės 
lygos ir kitus atstovus. Tai yra 
vėl ne tik visuomeninis, bet ir 
politinis reikalas. Tuo paro
doma, kad lietuviai kovoja 
prieš komunizmą ir Sovietų 
kolonijalinę politiką. Afganis
tano reikalas yra panašus į 
Pabaltijo ir kitų pavergtųjų 
tautų reikalus. Jų yra bendra 
kova prieš komunizmą — ar 
tai būtų Europoje, ar Azijoje, 
ar Afrikoje ir Pietų Ameri
koje. Tuo galima džiaugtis, 
kad nesame užmiršti. Bet iš to 
negalima daryti per plačias 
išvadas, kad neapsiviltumėm 
ir neapviltumėm pavergtųjų 
per greitos laisvės viltimis. 

Pakvietimai pranešimams į 
prezidentūrą, minėjimai Sena
te a r Atstovų rūmuose, 
paminėjimai laikraščiuose yra 
tik priemonės savo tautinei 
gyvybei a p r e i k š t i . Ta i 
nepriar t ina išlaisvinimo 
valandos, bet tai lieka isto
rijoje įrašyta, kad pavergtos 
tautos atstovai dar atliko savo 
pareigas, liudydami jos troški
mus, laisvės siekimus ir jos 
kančias. 

Nei pasakytos kalbos, nei 
politiniai pranešimai susitiki
muose neturi didelės reikšmos 
tarptautinės politikos eigai ar 
pasikeitimams. Bet jie yra 
istorijos pamokos, kurios at
silieps, kai bus reikalinga 
iškelti gyvybinius pavergtų 
tautų reikalus, kurie viešuo
siuose forumuose dabar neke
liami. Jungtinės Tautos net 
tokiu atveju, kai gauna pareiš
kimą daugiau nei su šimtu tūks
t a n č i ų p a r a š ų , n e l e i 
džia to net viešai užregistruoti 
savo dokumentuose. Tai gali 
padaryti tik paskirų valstybių 
atstovai savo vardu. Ir tos 
gėdos Jungtinės Tautos nieka
da neištrins, — ji yra gėdin
gos Jungtinių Tautų išda
vystės lapas. 

Bet viena reikėtų atsiminti, 
kad jokia propaganda sau 
patiems neturi nuslopinti ben
dro lietuvių tautos troškimo. 
Ne ta ar kita organizacija, o 
visos kartu turi siekti tik vieno 
tikslo — laisvės pavergtai tau
tai su kuo mažiausiai aukų iš 
pačios tautos. Galima ir reikia 
kovoti už pavergtą konkretų 
asmenį, bet negalima jo pada
ryti dar didesniu kankiniu, 
kad jis sudaro progą laisvėje 
geriau pasireikšti. Juo labiau 
negalima išduoti tų, kurie 
slaptai perteikia žinias, kurie 
slaptai ir tylia rezistencija 
kovoja prieš okupacines sąly
gas ir okupanto žiaurumus. 
Laisvėje gyvenantiems yra 
daug progų demonstruoti, 
pasirodyti, aplankyti valdžios 
pareigūnus. Bet tautos troški
mus tegalima perduoti tik 
atsargiai ir apgalvotai, kad 
herojai pavergtoje tautoje kil
tų patys, o ne būtų išeivijoje 
daromi. Didžiuojamės visų 
organizacijų atstovais prezi
dentūroje. Bet tai yra tik 
priemonė tautos laisvės viltis 
palaikyti, o ne kuriam atsto
vui didvyriu pasirodyti. 

A. Dl. 

Popiežius Jonas Paulius II 
dar neilgame savo popiežiavi
me jau antrą kartą lankė Afri
kos Bažnyčią. Šį kartą išvyko 
po praėjusiais metais įvykusio 
atentato prieš jo gyvybę. Reiš
kia, popiežius jaučiasi pilnai 
pasveikęs ir vėl gali grįžti į sa
vo apaštalinę tarnybą, į asme
nišką apaštalavimo būdą — 
vesti dialogą su šių laikų žmo
gumi tiesiogiai, be jokių tar
pininkų, susitikti su žmogumi 
realybėje, kurioje js gyvena. 
Jau antroji pop. Jono Pau
liaus II kelionė į Afriką yra aiš
kus popiežiaus susirūpinimas 
šiuo žemynu, kuris darosi bū
simosios žmonijos ir krikščio
nybės kryžkelė. 

Afrikos Bažnyčia pamažu 
virsta katalikybės daigynu, 
tarsi rezervu, kai ten kasmet 
priauga pora milijonų katali
kų. J i plečia savo visuotinumo 
horizontus ir atsiriboja nuo lo
tyniškosios Europos Bažny
čios. Iš antros pusės Afrika, 
politiškai dar nenusistovėjusi, 
ji ateityje ir pasaulinėje poli
tikoje bus labai svarbi dalis. 

Popiežius Jonas Paulius II 
jau pirmoje savo kelionėje po 
Afriką yra atskleidęs Afrikos 
"sielą": jos žmones, jų kultūrą, 
jų vertybes — solidarumą, šei
mos ir bendruomenės vertini
mą, gyvybės branginimą, 
įgimtą religingumą, nuolatinę 
sąsają tarp prigimties ir dva
sios. Ta patirtis popiežiui kėlė 
džiaugsmą ir viltį ateičiai. 
Grįždamas atgal iš Afrikos po
piežius, kalbėdamas apie Afri
kos Bažnyčias, kaip "seseris" 
pasakė: "Manau, kad jau yra 
atėjęs laikas galvoti, kaip pri
imti jų dovanas, kurias mums 
teikia". Taigi norėdami gi
liau suprasti šios antrosios į 
Afriką keliones prasmę ir tiks
lą, turime prisiminti, ką popie
žius Jonas Paulius II "a t rado" 
Afrikoje. Kokios yra tos "do
vanos" kurias Afrikos Bažny
čia teikia visai Bažnyčiai ir 
pasauliui. Tos dovanos yra 
dvasinės: gyvas tikėjimas, jau
natvė, kūrybingumas. Visa tai 
yra tartum gyvastingi syvai, 
kurių reikia jau beveik sklero
ze sergančiai senajai krikščio
nybei. Tai dovanos, kurios ga
li pasitarnauti ir tarptautinei 
taikai, pažangai ir pusiausvy
rai tarp grėsmingų Rytų ir 
Vakarų. 

Popiežius lanko Afrikos 
Bažnyčias, tiesa, jau savaran
kiškas, padėjusias stiprius ti
kėjimo į Kristų ir joEvangeliją 
pagrindus. Tačiau jos dar yra 
jaunos, joms reikia subręsti. O 
brendimas kartais pareikalau
ja ir ištvermės bandymuose. 

Afrikos Bažnyčios bus subren
dusios, kai Evangelija pasieks 
Afrikos "sielos" gelmes tiek, 
kad susiformuos tartum nauja 
krikščionybė su savo tipišku 
afrikietiškų veidu. Tai ir yra 
tai , ką popiežius Jonas Pau
lius II yra pavadinęs "Bažny
čios suafrikaninimu". 

Šiandien jau negalima kal
bėti apie afrikiečių "sukultūri
nimą" Vakarų kultūros pavyz
džiu, negalima kalbėti nė apie 
pakrikštytųjų priderinimą prie 
Evangelijos. Šiandien popie
žiaus noras, kad jauna Afri
kos Bažnyčia turėtų savitą vei
dą, kad ji remtųsi ir sava 
kultūra, savo papročiais, tra
dicijomis, duodant jiems kil
nesnę, aukštesnę prasmę. Pvz. 
Afrikoje krikščionims reikia la
bai pabrėžti krikščioniškosios 
santuokos monogamiją (vie
n a s vyras su viena moterimi), 
bet neatmesti ir tai, kas su san
tuoka rišasi ją sudarant a r net 
dar prieš. Popiežius dažnai 
kartojo, kad negalima per
žengti doktrinos ribų, tačiau 
paliko laisvės vietos vysku
pams derinti tikėjimo tiesas su 
gyventojų katalikų etikos, li
turgijos, katechizavimo n* šei
mos pastoracijos supratimu 
tiek, kad popiežiaus žodžiais 
"pats Kristus taptų afrikie
t is" . 

Ant ras dalykas, į kurį popie
žius Jonas Paulius II pirmoje 
savo kelionėje į Afriką atkrei
pė dėmesį — tai socialinio ir 
politinio gyvenimo klausimai. 
Ir čia popiežius ieškojo teigia
mų ženklų dar labai nepasto
vioje ir neramioje padėtyje. 
Afriką dar graužia vidinis ra
sizmas, susiskaldymas gen
timis ir jų savitarpinės ko
vos, korupcija, diktatūros, 
vienos partijos valdymas, mi
nios pabėgėlių, išorinės ideolo
gijos ir ekonominis godumas. 
Tačiau vienas ypatingas Afri
kos kraštų bruožas — bran
ginimas nepriklausomybės, 
kurios jie lengvai neišsižadės. 
Ateis laikai, kada Afrikos vals
tybės tarptautiniuose foru
muose tars savo lemiamą žodį. 

Popiežius Jonas Paulius II 
savo kelionėmis į Afriką pri
pažįsta, kad šis žemynas yra 
šiais laikais savos istorijos kū
rėjas, atgavęs savo nepriklau
somybę, išsilaisvinęs iš ko
lonijų būklės. Tačiau politinė 
nepriklausomybė nereiškia dar 
ekonominės nepriklausomy
bės. Afrikos kraštai, įgavę sa
vo tautinio nepriklausomumo 
sąmonę, nepajėgia išsilaisvin
ti iš svetur ateinančių ideolo
gijų, kaip kapitalistinis konsu-
mizma8 arba materialistinis 

I R A N O N E R A M U M A I 
P L E Č I A S I 

Galvosūkis Vakarų pasauliui 
marksizmas. Tuo tarpu jų stip
rybė yra afrikietiškas gyveni
mo modelis, autentiškos tradi
cinės vertybės ir prisiėmimas 
to, kas pripažinta teigiamo mo
dernioje civilizacijoje. 

Tokioje perspektyvoje popie
žius Jonas Paulius II vėl lankė 
Afriką, norėdamas vietoje susi
pažinti su Afrikos kraštų 
bažnytiniu ir civiliniu gyveni
mu. Tai susitikimas su Afri
kos širdimi, atveriant savo 
Bažnyčios ganytojo ir galvos 
širdį. 

Afrika visais atžvilgiais yra 
smarkai augantis kraštas. J is 
šiandien turi 457 milijonus gy
ventojų. Kasmet priauga keli 
milijonai gyventojų taip, kad 
šio amžiaus gale Afrikoje bus 
jau apie 800 milijonų žmonių. 
Bet ir religiniu požiūriu Afrika 
yra augantis kraštas: kas ket
virtas afrikietis yra krikščio
nis ir kas devintas katalikas. 

Pradžioje šio šimtmečio 
katalikų Afrikoje buvo vos 1 
milijonas. Bet tuoj padarytas 
didelis šuolis pirmyn: 1930 m. 
buvo jau 6 mil., 1950 m. — 14 
mil., 1960 m. — 23 mil., o 1970 
m. jau 45 milijonai. Pasku
tiniais statistikos duomeni
mis, įskaitant tuos, kurie ren
giasi priimti krikštą, katalikai 
viršyja 55 milijonus. Toks grei
tas katalikų skaičiaus augimas 
iškelia įvairių problemų, pvz. 
yra atsivertimų ekonominiais 
ir kitias, o ne grynai religi
niais, motyvais. Yra vietovių, 
kur katalikų poros atsisako 
bažnytinės santuokos, nes 
skaito, kad yra pergriežti jos 
reikalavimai. Sunkumų suda
ro ir dvasiškijo8 nepakan
kamas skaičius — visai katali
kiškai Afrikai tik apie 17,000 
kunigų, kurių du trečdaliai yra 
atvykę iš Europos ir Ameri
kos. 

Šiandien afrikiečiai yra jau 
pamiršę tuos laikus, kada į jų 
žemyną misijomerius atvyk
davo drauge su kolonistais, ka
riais ir pirkliais. Išnyko naujo 
tikėjimo skelbėjais nepasiti
kėjimas, įtarimai dėl jų atliktų 
milžiniškų darbų, dėl jų pasi
aukojimo ir kraujo aukos, kaip 
tik už vietos gyventojus, už jų 
socialinę ir civilinę pažangą. 
Dėlto šiandien yra jau masi
niai atsivertimai, gausūs pa
šaukimai į kunigus ir vienuo
l ius . Afrikos B a ž n y č i a 
šiandien jau turi ir savo hie
rarchiją: du trečdaliai katali
kų vyskupų yra vietiniai. Tas 
rodo Afrikos katalikybės augi
mą ir brendimą, kurį popiežius 
nori sustiprinti, paraginti vil
tingai ateičiai ir tų kraštų ge
rovei. 

J. V. 

P. INDREIKA 

Irano studentai vėl pradėjo 
rodytis Teherano gatvėse, kaip 
priešrevoliucinėse dienose, su 
plakatuose į rašyta is šū
kiais, kurie liko nepakeisti ša-
hą nuvertus: laisvės Irano gy
ventojams. 

Daugelis iraniečių įsitikino, 
kad aj atolą Khomeini yra blo
gesnis valdovas, negu nuvers
tasis šahas. Atrodo, kad ira
niečiai p radeda suprasti 
revoliucijos pasekmes ir, jeigu 
būtų galima sugrąžinti praei
tį, jie mielai pasodintų šahą į 
sostą, pradėtų šaukti: tegyvuo
ja karalius! 

Valdant Khomeini, Iranas 
atsidūrė blogesnėje ekonomi
nėje ir politinėje padėtyje, nu
trūkus Amerikos dolerių sro
vei ir kilus karui su Iraku. 
Khomeini per trumpą laiką 
suskubo išžudyti tūkstančius 
savo politinių priešų, o nuo pe
reitų metų, pajutęs, kad pra
deda jam augti opozicinės nuo
taikos, dar pridėjo 3000 
sušaudant be jokio teismo, 
panaudojant dar žiauresnius 
metodus negu šaho slaptoji 
policija "Savak". 

Khomeini, sužlugdęs kraštą 
ekonomiškai ir tapęs absoliu
tiniu valdovu, nebegali visų bė
dų suversti Amerikai, nes su ja 
atsilygino išlaikydamas 444 
dienas amerikiečius įkaitais ir 
atgaudamas užšaldytus bilijo
nus. 

Khomeini, norėdamas sus
tiprinti savo pašlijusią padėtį, 
dėmesį nukreipė į Persijos įlan
koje esantį Bahrain emiratą, 
atgaivindamas senas Irano 
svajones jį prisijungti. Laimė
jus karą su Iraku, pirmoji auka 
Khomeiniui tikriausiai būtų 
Bahrain salų grupė Persijos 
įlankoje su patogiu uostu Me
nam naftos eksportui ir turtin
gais alyvos šaltiniais. 

Bahrain salas 110 m. valdė 
anglai. Jos tik 1971 m. gavo 
nepriklausomybę, sudaryda
mos arabišką Bahrai emi
ratą, valdomą įsa Salaman al-
Khalifa, kuris yra nusistatęs 
prieš Khomeinį, palaiko glau
džius ryšius su Saudi Arabija 
ir remia Amerikos politiką, lie
čiančią Viduriniuosius rytus. 

Bet vis dėlto Bahrain emirą 
gąsdina Irano reiškiamos isto
rinės pretenzijos, nuo kurių ša
has buvo atsisakęs, norė
damas greičiau nusikratyti 
"kaimynų" anglų. Bet Kho
meini nepripažįsta šaho pada
rytų pasižadėjimų ir įsiparei

gojimų, kurstydamas nuversti 
Bahrain vyriausybę. Neseniai 
Bahrain buvo suimti 60 iranie
čių ir kitų asmenų, ruošusių 
sukilimą prieš emirą. Bahrain 
tuojau ištrėmė Irano ambasa
dorių ir atšaukė savo iš Tehe
rano. Santykiai nutrūko ir 
JAV valstybės departamentui 
sukėlė nemažai rūpesčio: ne
tekti puikios laivyno bazės Ba-
raine. Cia Amerikos jūrinin
k a m s d r a u d ž i a m a viešai 
pasirodyti kariškose unifor
mose, kad nesukėlus, Khomei
ni nuolat kurstomos prieš 
Ameriką arabuose neapykan
tos. Jūrininkams teleidžiama 
dėvėti tik civilinius rūbus, bet 
tai nesudaro didelių sunkumų, 
kol laivyno lėktuvams nerei
kia pakilti ir pradėti akciją, gi
nan t Persijos įlankos alyvos 
šaltinius. 

Khomeini grėsmės šešėlį 
dar labiau sutirština stip-
rėjantieji ekonominiai ryšiai 
su Sovietų Sąjunga, kuri suti
ko pastatyti hidroelektrinę jė
gainę ant upės Aras. šiltėjant 
santykiams tarp Irano ir So
vietų Sąjungos, kartu mezgasi 
ir prekybiniai ryšiai ir sovie
tinė Rusija 1981 m. iš Irano pir
ko prekių už 800 mil. rb. Be to, 
šalinant karo padarytas žaiz
das pramonei, sovietiniai in
žinieriai jau suskubo atremon
tuoti rafinerijas ir alyvos 
produkcija pasiekė 700,000 sta
tinių per dieną. J i prieš revo
liuciją siekė 5,6 mil. statinių. 
Atsirado Irane ir kitų sovie
tinės Rusijos specialistų, kurie 
vadovauja plieno įmonių at
statymui Ahvaz, Isfahn ir kt. 

Sovietų Sąjungos didėjanti 
įtaka Irane nieko gero nežada 
Amerikos politikai Persijos 
įlankoje, o tik sukelia daugiau 
rūpesčių. 

Nuomonė nėra žinojimas. 
Daugelis žmonių turi nuo
monę apie daiktus ir jų pra
džią, bet nuomonė — tai aklas 
graibymasis patamsėse. Tei
singos nuomonės yra pager
biamos; bet žinojimas yra 
geresnis, nes jis yra patikrin
ta mintis. _, 

Platonas 

Mūsų gyvenimo paslaptis 
glūdi tvarkingume: tvarkytis 
pagal savo darbą, įvykdyti 
užsimojimus, bet be susijau
dinimo, metodiškai. Didžiausi 
žmogaus siekimai galimi pa
siekti šituo keliu: daug dirbti ir 
dar daugiau gyventi. 

G. Maranon 

Reikia šiuo metu tik vieno: 
kad neišblėstų mumyse gim
tosios žemės palikimo skaus
mas, o liktų visam laikui atvi
ra žaizda. Kol šis skausmas 
bus gyvas, tol jis išsaugos ir 

lietuvišką sąžinę, kuri pati 
padiktuos, kada ir ką privalo
me atlikti. Bet jei šis skaus
mas išblės, tai tuo pačiu visa 
išblės ir teliks blankūs pri
siminimai, jf Girnius 

GERTRUD V O N LE FORT 

PILOTO ŽMONA 
Novelė 

Vertė 
ALS. TYRUOLIS 

— Patekau, — pradėjo ji, — į apytamsę 
patalpą, kur buvo susirinkę nemaža žmo
nių. Jie, atrodė, meldėsi, bet jų žodžiai bėgo 
pro mane lyg čiurlenantis vanduo. Staiga 
lyg plačiai atsidarė mano ausys ir lyg iš 
tamsių vandenų šovė aukštyn trykštančio 
fontano spindulys — aš net per daug aiš
kiai išgirdau žodžius: "Kentėjo prie Ponto 
Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, mirė ir 
palaidotas". Negalėjau suprasti , kaip į tų 
žmonių lūpas pateko mano vyro vardas, nei 
ką jis turėjo reikšti, bet vis tik išgirsti žo
džiai kėlė manyje kažkokį šiurpą. Sumišus 
norėjau bėgti iš tos patalpos, bet atsidūriau 
kitoj, dar tamsesnėj, kuri priminė požemi
nes kapines prie Romos vartų ir kurioj buvo 
dar daugiau besimeldžiančių — ir čia aidėjo 
tie gąsdinantys žodžiai: "Kentėjo prie Ponto 
Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, mirė ir 
palaidotas". — Norėjau iš ten išbėgti į lau
ką, bet ir vėl patekau į uždarą patalpą, ku
rioj šįkart buvo kažkas švento, ir čia vėl iš
girdau iš besimeldžiančių savo vyro vardą. 
Skubėjau toliau: prieš mane vėrės patalpa 
po patalpos — kartais jos m a n priminė ko
kią žinomą Romos šventyklą, nors ir savo
tiškai pasikeitusią: mačiau marmurines am
bonas su paauksuota ir raudonų akmenų 

inkrustacija, bet nebuvo jokio man pažįsta
mo dievų paveikslo. Kartais apsidose pasi
rodydavo didelės svetimos mozaikos, vaiz
duojančios nežinomą dievą kaip teisėją. Bet 
nė nespėjus gerai pažvelgti į jo veidą, mane 
vėl šiurpu nukrėsdavo iš sausakimšai patal
pą pripildžiusios minios lūpų pasigirdę žo
džiai: "Kentėjo prie Ponto Piloto, buvo pri
kaltas prie kryžiaus, mirė ir palaidotas — " 

Bėgau vis tolyn ir tolyn — man atsiver
davo lyg pilių portalai, ir aš lėkte lėkiau per 
milžiniškas ir iškilmingos rimties pilnas 
bazilikas. Vis daugiau buvo ten susirin
kusių, vis svetimesnė man darės architek
tūra. Ir tada staiga pradėjo kilti tos sunkios 
salės ir, lyg išsilaisvinusios iš akmens svorio 
dėsnių, ėmė gravituoti dangop. Čia nutilo 
susirinkę maldininkai, bet giedojo nema
tomi chorai, ir iš jų sklido mano vyro var
das: "Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est". Dingo tada 
tos besvorės salės, iškilo pažįstamos ko
lonos, bet papuoštos keistom draperijom, ku
rių patetiškas grožis jas tiesiog slėgte slėgė. 
Ir toj patalpoj, kurią laikė šios kolonos, skli
do dusli muzika: giedojo savotiški chorai, o 
jų daugiabalsiai aidai čia susijungdavo, 
čia vėl išsiskirdavo, ir nesuprantami žo
džiai paskęsdavo vienoj srovėj. Staiga iš 
balsų jūros vėl pasigirdo tie griežti, pilni 
skundo, net grasinimo, žodžiai: "Crucifixus 
etiam pro nobis sub Pontio Pilato —" 

Lyg furijų vejama, vis bėgau ir bėgau, at
rodė, kad jau prabėgau šimtmečius ir dar 
turėjau šimtmečius prabėgti, lyg iki pat am
žių pabaigos genama, mylimo vardo veja
ma, vardo, kuriame slepiasi neišmatuojamo 

svorio likimas, grasinęs aptemdyti ne tik jo 
paties, bet ir visos žmonijos gyvenimą —". 

J i nutilo, nes lauke jau kuris laikas buvo 
girdėti neramus balsų ūžesys. Dabar jau ir 
prokuratoriaus vardas pasiekė mūsų ausis ir 
netrukus, lyg sapne girdėto balso paslaptin
gas atgarsis, pasigirdo daugybės balsų 
šauksmas: "Prikalti prie kryžiaus, prikal
ti jį prie kryžiaus!" 

Mes žinojom tos fanatiškos tautelės pap
ročius, kai su ja mums buvo skirta gyven
ti, mes jau buvom pripratę prie tų juokingų 
gatvės maištavimų, kai valdžios ištroškę ku
nigai įsigeisdavo savo norus patenkinti pro
kuratoriaus pagalba. Šiaip mes maža dėme
sio kreipdavom į tokius reiškinius. Bet 
šiandien buvo aišku, kad tai, kas dėjos lau
ke, sutapo su ką tik išgirstu mano ponios 
sapnu — tie tolimi šimtmečiai, per kuriuos ji 
tarėsi bėganti, grįžo į dabartį, ir ji patvirti
no mano ponios regėjimą. Žvilgterėjus į jos 
mirtinai išbalusį veidą, supratau, jog ji tą 
pat galvojo. 

Kad ją nuraminčiau, pašaukiau vieną iš 
a triume budinčių vergių, kurios paprastai ži
no visas miesto naujienas, ir paklausiau, 
kas čia daros. Ji pasakė, kad žydai atitem
pę į teismo rūmus vieną vyrą, kuris norėjęs 
pasidaryti jų karalium ir kad prokuratorius 
turįs prikalti jį prie kryžiaus. Tai esą pikti ir 
nedėkingi žmonės, nes tas Jėzus iš Nazare
to — taip vadinęsis suimtasis — jiem pa
daręs daug gero, esąs didelis stebukladaris 
ir išgydęs daug ligonių. Ji norėjo dar ką pa
sakyti, bet aš pamojau jai nutilti, nes pa
mačiau, kad jos kalba ponią vis labiau er
zino. 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 10 d. 

"Jinai ir trys Gintarai', estradinės muzikos vienetas, dainuos Bostone kovo 
21 d. Iš kairės: Zenonas Jurys, Danutė Striugaitė, vadovas Vytautas Daugir
das ir Juozas Nakas-Nakutavičius. Nuotr. L Tamošaičio 

BOSTONO 2INIOS 
P A M I N Ė T A S ŠIAULIŲ 

T E A T R A S 

Vasario 27 d. Lietuviu Mote
rų Federacijos Bostono klubo s u 
s ir inkime buvo paminėtas Šiau
l ių valstybinis dramos teatras, 
kuris dar buvo vadinamas ir s v a 
jojančiu teatru. Jis buvo įsteig
tas 1931 m. Per 10 savo gyvavi
m o metu teatras pastatė 57 ve i 
kalus , iš kurių 2 3 buvo lietu
v i ų dramaturgu parašyti. 

Klubo pirmininkė Elena Vasy-
l iūn ienė gražiai supažindino su 
susirinkimo prelegente to Šiaulių 

teatro žvaigžde Aktore Liucija Rut-
kauskaite-Tvirbutiene. 

Prelegente labai įdomiai pasa
kojo apie to teatro vargus ir pa 

metų Lietuvos laisvės atgavimo. 
T a i labai prasminga, kad čia 

buvo parodyta, jog Lietuva yra 
sena valstybė, kurios istorija sie
kia tiek toli. T a i p ir visur reikė
tų minėt i tas istorines datas. 

Laikraštis „The Thrut" sausio 
mėnesio numeryje labai daug ra
šo apie rusų okupuotas tautas ir 
valstybes. Taip pat apie Ameriko
je vykdomą „Witch-hunt",kaip 
Amerikos mokesčių mokėtoju pi
nigais, pagal rusų KGB reikala
v imus amerikiečiai gaudo nekal
tus žmones, kurie yra kalti tiek, 
kad jie myli savo tėvynę ir yra 
priežai komunistinės vergijos. 
Laikraštis reikalauja sustabdyti 
tą nešvarią medžioklę. Yra ir 
daug kitų gerų straipsniu. Ga l 

sisekimus. Teatras vaidino n e j daugiausia rašoma apie Latviją ir 
v i en Šiauliuose, o apkeliavo su j Ukrainą, nes pagal straipsnių 
s a v o pastatymais visą eilę didės- j autorius, jie yra latviai ir ukrai-
n i ų ir mažesnių Lietuvos miestų į rne&ai. 
ir miestel ių. Kartais tekdavo vai 
d int i gana nepaprastose sąlygo
se. Grimuotis kartais reikėjo ge
rokai tol iau, kituose namuose 

LIETUVE HAVAJUOSE 
N u o 1937 m. Havajuose dirba 

Švenčiausių Širdžių vienuolijos 
narė ses. Seraphina — Marija Ma-
ziliauskaitė. Ji yra gimusi 1907 m. 
liepos 10 d. Mergtrakių km., 
Punsko parapijoj, Suvalkų apskr. 
Prieš pirmąjį pas. karą sų tėvais 
persikėlė į Kalvariją, o karo me
tais buvo pabėgę į Rusijos gilumą 
ir ten gyveno keturis metus. 
Lietuvon grižo tik 1918 m. Jaus
dama pašaukimą dvasiniam gy
venimui mėgino stoti į lietuviš
kas kongregacijas, bet dėl mot i 
nos sveikatos negalėjo to įvykdy
t i 

Iš Lietuvos išvažiavo 1932 m . į 
Olandiją ir įstojo į Švenčiausių 
Širdžių kongregaciją. Buvo pa
siųsta į Prancūziją atlikti novi 
ciato. 1935 m. vasario 12 d- pa
darė vienuoliškus įžadus ir po 
dvejų metų — 1937 kovo 14 d. 
jau buvo Havajuose, kur apsigy
veno Honolulu mieste. 1938 m. 
pradėjo mokytojauti vietos seserų 
vedamoje mokykloje. Paskiau bu
vo paskirta į kitą vietovę — Ka
nai, kur išmokytojavo iki 1972 m., 
kol vėl buvo sugrąžinta į Hono-
lulus. Ir dabar gyvena šiame vie
nuolyne, leisdama amžiaus naš
tos uždėtus metus ir gyvendama 
vienuolišku gyvenimu. 

A U K O S T A U T O S F O N D U I 

Ses. Serapiną - Marija Maziliauskaitė 

Lietuviškai ji neužmiršo, lie
tuvišku gyvenimu domisi. Kar
tais sutinka vieną kitą lietuvį, 
atvykusį į Havajus su ekskursija Vasario 16-sios proga Tautos 

Fondui aukojo: po 75 dol. Jonas I ar darbo reikalais. Su kai kuriais 
n u o salės, kurioje reikėjo vaidin- į Kuodis ir Petras Kaladė, 30 dol. j ji į r susirašinėja, palaikydama 
ti. Ir kaip juokingai atrodė, ka- i Bronius Kruopis, po 10 dol. Ro- j tautinę dvasią ir atgaivindama 
" nusigirmavę ir teatro rūbais; zalija Petronienėj ir Juzė Lapšie- į jaunystės prisiminimus iš Nepri-

apsirengę eidavo visą kvartalą į i nė , po 5 dol. Teklė Bogužienė klausomos Lietuvos, 
salę. Kartą buvo salė antrameį «* E lena Juciūtė. 

Pb. 

aukšte, o grimuotis reikėjo pir
m a m e aukšte. Petraukos metu, 
, _ada reSaejo pasikeisti rūbus, rei
kėjo I pti pro langą kopėčiomis 
į p i r m aukštą ir taip pat at
gal . Kciitą vaidinant veikalą, ku
ris turėjo vaizduoti karštą va
sarą, o sa'Iė buvo nešildoma. įė 
jus į salę purtė drebulys ir ka
l e n o dantys. Kai kur scenos bu
v o tokios mažytės^cad dviese vos 
galėjo apsisukti, o aukštiems vy
rams nebuvo pakankamai aukš
čio atsistoti. 

Ir taip ponia Tvirbutienė klau
sytojus pavedžiojo po tas var
g a n a s Šiaulių teatro keliones, sa
les ir panašiai. Ir nepaisant to 
v i s o vargo, Šiaulių valstybinis dra 
m o s teatras išvarė gilią kultūrinę 
vagą Lietuvos provincijose. Tuos 
v i sus pastatymus matė ir džiau
gėsi keli šimtai tūkstančių žmo
n i ų . 

Paskutinis vaidinimas prieš bė
g a n t iš Lietuvos vyko Šiauliuose. 
B u v o va id inamas Vincas Kudir
k a . Prelegentė Tvirbutienė vaidi
n o Valeriją Kai ji atsiklaupusi 
prie sergančio Kudirkos ir jam 
prašant, pradėjusi skaityti Lie
tuva , tėvynė mūsų , sa'lė visa su
stojusi , pradėjo kartu giedoti Lie
tuvos h imną. Tai buvęs nepapras
tai jaudinantis momentas . 

Po šios paskaitos, buvo visa ei
lė k laus imų ir dalijimosi paskai
tos įspūdžiais. O vėliau visos klu
b o narės leidosi užkandžiams į 
k l u b o užkandinę. 

15 AMERIKIEČIU LAIKRAŠČIU 

T h e Enterprise, Brocktone lei
dž iamas amerikiečiu 'laikraštis, 
vasario 19 d. įdėjo didžiulę fo
tografiją lietuvių delegacijos pas 
Brocktono burmistrą, kur jis pa
sirašo Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės proklamaciją. Virš foto
grafijos d idelėmis raidėmis užra
šas „Celebratrng Lithuanian In-
dependenoe Day". T a m e straips
nyje rašoma, kad lietuviai šven
č ia dvi istorines datas: 731 metu 
Lietuvos valstybės įkūrimo ir 64 

DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS 

ALGIRDAS 

Dr . Algirdo Budreckio parašy
tos knygos „Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis A'lgridas" pristatymas 
Bostone įvyks kovo 14 d. T a u 
t inės s-gos namuose, 484 E. 4-ji 
gatvė, So. Bostone. Apie knygą 
kalbės Elena Vasyliūnienė, o kny
gos ištraukas paskaitys aktorė-
režisorė Aleksandra Gustaitienė. 
T a i p pat kalbės ir knygos auto
rius dr. Algirdas Budreckis. Po 
oficialios dalies vyks vaišes. Vi
si kviečiami dalyvauti. Pristaty
m ą rengia LMF Bostono klubas. 

MINKŲ RADIJO 

KONCERTAS 

Seniausia lietuviška radijo 
progTama Naujojoj Anglijoj , va
dovaujama Stepono ir Valenti
n o s Minkų, rengiasi švęsti savo j j i m a s ^ Bostono Lietuvių Pilie-
4 8 metų sukaktuves sekmadie-[ g i u draugijos salėje. Programą at-
rų, kovo 21 d. S. B. Lietuvių P!- j g ^ i r šokiams vadovaus N e w 
liečiu draugijos auditorijoj, tre- j y ^ o kvartetas „Jinai ir 3 gin
č i a m aukšte 3:30 vai . p. p. Ta 
proga rengia koncertą ir "Miss 
U t h u a n i a of N. E." balių - šo
k i u s pagerbti gražuolę Joan Ro-
nukait i s iš S. B. 

Koncerte-šokiuose pirmą kar
t ą Bostone dainuos "Jinai ir 
t r y s Gintarai" — lengvos ir šo-
kiv. muzikos vokalinis vienetas iš 
N e w Yorko. Vienetą sudaro Ze
nonas Jurys, Danutė Striugai
t ė , Juozas Nakas-Nakutavičius! minėjimas Tautinės s-gos namuo-
ir vadovas Vytautas Daugirdas. | se, So. Bostone. Rengia LMF Bos-

Po koncerto bus laimėjimai. į tono klubas. 

Monika Plevokienė ir jos pagel-
bininkės gamins skanius lietu
viškus valgius. Nuo 2-3 vaL ga-1 
lėsite skaniai pavalgyti , taip pat 
po koncerto. Veiks Trakų pi
lies gėrimų baras. 

Prašome šeirruninkių, kurios 
norėtų paremti š ias radijo pro
gramas, padovanoti savo rank
darbius laimėjimams arba iš
kepti pyragus, tortus, ar kas 
geriausiai sekasi iškepti ir at
nešti j parengimą kovo 2 1 d. 

Įžanga į šį koncertą ir šokius 
yra 6 dol. auka. Nuoširdžiai 
kviečia kartu švęst i seniausių 
lietuviškų radijo programų 48 
metų sukaktuves. 

S t J. ir VaL Minkai 

KITI PARENGIMAI 

Kovo 21 d. Minkų radi o va
landėlės 48 metų sukakfies mmė-

tarai". Visi kviečiami dalyvauti 
Balandžio 18 d. Parapijos su

eiga —reunion Lantaną resto
rane, Randolph, Mass. 

Balandžio 25 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys. Programa 
atliks Bostono vyrų sekstetas, va
dovaujamas komp. Juliaus Gai
delio. Vyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos salėje. 

Gegužės 2 d. Motinos dienos 

: 

* 

JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

ROPF.STINGM IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
! 

I 

P A D Ė K A 
1982 m. vasario 15 dieną mirė mano mylimas brolis 

A. t A. STASYS BARZDA 
Gyveno Hot Springs, Arkansas, mirė staiga St. Petersburg, 

Florida. Palaidotas Memorial Park mauzoliejuje, Floridoj. 
Širdingai dėkojame Tėvui pranciškonui Kęstučiui Butkui už 

rožinį laidotuvių išvakarėse. Vargoninkui Albertui Mateikai, 
ponui Pušvaškiui, Aleksui Kusinskui už gedulingų giesmių 
giedojimą koplyčioje ir atnašaujant šv. Mišias bažnyčioje. 

Širdinga padėka kunigams, atnašavusiems šv Mišias: 
pranciškonui Tėvui Kęstučiui Butkui, prelatui Balkūnui, kun. 
Gasiūnui, kun. Stasiui ir pranciškonui Tėvui Šakaliui. Nuoširdi 
padėka pranciškonui Tėvui Butkui, palydėjusiam velionį į amži
no poilsio vietą ir sukalbėjusiam paskutines maldas bei 
išreiškusiam mums nuoširdžią užuojautą. 

Nuoširdžią padėką reiškiame nešusiems karstą. Širdingas 
ačiū teikusiems mums visokeriopą pagalbą skausmo valandoj: V. 
V. Kriaučiūnams, poniai Laurinavičienei, VI. K. Kartanams, p.p. 
Kirtikliams. Daliniams, poniai Laimutei A., VI. Šiurkams, 
Pašukoniams, Ratnikams, Z. Sefleriui. Ačiū ponui Dimai. 
paruošusiam šermenų vaišes laidotuvių dalyviams. 

Širdingas ačiū už aukas gėlėm, šv. Mišiom ir Tautos fondui. 
Ačiū visiems, užjautusiems mus laiškais ir spaudoje. Mus 
ypatingai guodė gausus būrys artimųjų ir pažįstamų, palydėju
sių mano mylimą brolį paskutinėn kelionėn. Giliai sujaudinti ir 
nuoširdžiai dėkingi, liekame nuliūdę — 

S e s u o Veron ika ir š v o g e r i s J o n a s P l e s k a i . 

A. A. 
DR. J O N U I S A N D A R G U I 

po sunkios ir i lgos l igos mirus , jo myl imies iems: žmonai 
A L D O N A I , sūnums JONUI s u šeima, DONATUI, sese 
r ims: A N T A N I N A I , ONAL S A L O M Ė J A I ir broliui J U O 
ZUI okupuotoje Lietuvoje, s u še imomis g i l ią užuojautą 
reiškia i r d r a u g e liūdi 

DAYTONA BEACH IR APYLINKIŲ 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBO VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. 
ALEKSANDRAI BAČELIENEI 

£ a o Paulo, Brazilijoje, mirus , jos seseriai O N U T E I 
6 I A U D I K I E N E I ir k i t i ems art imies iems reiškia
m e nuoširdžią užuojautą. 

KOSTAS GASPARAITIS 
ARŪNAS GASPARAITIS 
SOFIJA SALIENĖ 
GENĖ IR ADOLFAS ARMALĮ AI 

A. f A. 
ARNOLDUI ALEKNAI mirus, 

jo žmonai Vandai ir vaikams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

RAMINTA RASLAVIČIŪTĖ-SAIB ir ŠEIMA 
LEONAS ir REGINA RASLAVIČIAI 

CLASSIFIED ADS 
M I S C £ L L A N £ O U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Aveaue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-59S0 

i l l f iui i i iui l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i . i i l l l ia i i 

M. A. Š I M K U S 
INCOME ^ A X SERVICK 

; NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Bkvietimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

•citokie blankai. 
<MHinimnnimutniiiiiiuiiuuiiiiiitiiiiiii 
IIHUIIIIiSllllilIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlUIIIIII 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 6 9 SL, teL 7 7 6 - 1 4 8 6 
lllllllllllllllllllllllillllitiilllllllliuilliuill 

• I -

A. + A . 
LIUCIJAI VUJOJTAITIENEI 

m i r u s , 
jos vyrui V Y T A U T U I , dukrai R A M U N E I s u šeima ir ki
t iems giminėms reiškiame gil ią užuojautą ir kartu liū
dime. 

MARIJA ir VLADAS ŽIDŽIŪNAI 

A . f A . 
ARNOLDUI ALEKNAI mirus, 

žmonai Vandai, dukrai Audrai ir sūriui 
Pauliui reiškiame gilia užuojauta ir kartu 
liūdime. 

GRAŽINA IR ANTANAS VAIČAIČIAI 

Mylimam vyrui ir tėvui 
A . f A . ARNOLDUI ALEKNAI mirus, 
žmonai Vandai, dukrai Audrai ir sūnui 
Pauliui reiškiame nuoširdžiausia užuojauta, 

GRAŽINA IR DONIUS VARNAIČIAI 

iiiiiiiiiiliiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiliiiiii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš rr.ūsų sandėlio. 

C 3 S U 0 S PARCELS E X P E Z S S 
250 i W. 691 h S t , Chicago, IL 60829 

SIUNTINIAI I UETUVft 
TeL 925-2737 

Vytautas Valaniinaa 
lllllllllllllllllllllllllllllUlIlUllUlIlIlIltlIlII 

VA LOME 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 
• • • " • " • • • • • • • » * • • • « • • « • • • ! 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
rrol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

M O V I N O 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

fafttos T" iš toli v ' o lei-
pdrav fe 

i MASTER CHAR . VISA 
*'••?. - WA 5-806 

j,s% — 2095, — 3U*-7o pigiau sis, kesit 
: už iipdrnuda nitu mtuiea ir automo-
[ l'ilio pas mus. 

j FRAU K Z A P 0 L I S 
32081/2 W e s t 95 th S t r e e t 

Telef. G A 4 -8654 

B E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St — TeL 436-7878 

nrrmnimnmiimiHimiiiitniiiiiiiuniiii 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

D r a u d i m a s — Valdymą* 

Narna p irk imas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vertimai 

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

6 5 2 9 S . Kedzie A \ e . — 778-2281 

MlilIlIlHlllllilIllHIIUUIlIlUlUlllUUUIHM 

I E Š K O N U O M O T I 

PENSININKAS (sibirietis) ieško buto 
nuomoti iš 3 kamb., be baldų, Mar-
ąuette Parko rajone. Pasiūlas siųsti 
šiuo adresu: John Papartis, P.O. Bone 
1433, Homewood, OL 60430. 

HELP WANTED — MOTERY6 
m, — 1 • • • 1 • » » 1 • — i ii IMU Į I I I - 1 • 

H O U S E K E E P E R — LTVE Df 
Hard working mother of 4 children 
seeks eąually hard working woman to 
take care of children, keep house and 
take full charge of running house-
hold. 6 days a week. References need-
ed. English speaking. Own room. TV, 
TOP WAGES. 

TeL — 388-4241 

VYRAI IB MOTERYS 

Display — Sales. Housewares.. Men 
— Women. Call us first $1,600 per 
mon. full ti..ie; $1,200 per mon. part 
time. Commission. Bonus. Full benefit 
package. 

Call 626-7070 or 8464641 

D fi M E S I O 

Proi. Dr. Br. Povilaitis 

Žemes Okio Akademija 
Tai trumpa istorija apie žemės 

Ūkio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 00629 

luiiifTTnifiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiTiiiiiNHtMt 

Dvikalbiškumas: 
palaima ar prakeikimas? 

ALGIS NORVILAS 

D v i k a l b i š k u m a s : Turtina ar 
ža loja . Dv ie jų kalbų pasisavini
m a s . L i e t u v i ų kalbos nevartoji
mo problema. 

Lietuvos atsiminimai ,£%£%£*"*'-' 
K a i n a s u persiuntimu $2.75 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

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

Apdraustas perkriustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 3 7 S 5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiisiiiuiiisiimiiiniiiiiiiiii 
miiiiriiiiiifiiiiiiiiuniiirmiiimniiiiiiim 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaitę ?-

Radijo valanda jau 40 metų tarną 
New Jersey, New York ir Connecticui. 
l ietuviams! 

Kas SeStadtenj iŠ W E V D Stotie* 
New Yorke nuo % iki 9 vai. vakaro. 
97 9 me«\ FM. Taipoat klausykit** 
"Music of L.ithuania" proframo* kaa 
trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 rai. 
vakaro. iŠ Seton Hali Universiteto »to-
ties. 89.S KM. (WSOU) 

Direkt DR. JOKCBAS & KAS 
234 Sunllt Drivs 

Watchun& N. J. 070SS 

Tat, — (2C1) 753-56M 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinimi' 

FELIKSAS BREDtfERIS 
SKAMBANTIS LAIKAS 

Lenktynes ,.ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu i IJetuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymus siųsti "DRAUGO" 
adresu. 

iimimiiiirrniiiiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii 
J O N A S P U Z I N A S 

PETRAS AVIŽONIS 
P r o f e s o r i u s medicinos daktaras 

( 1 8 7 5 - 1 9 3 9 ) 
Jo visuomeninė, kultūrinė ir 

mokslinė veikla 
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pu:!., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.J*5. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

D R A U G A S , 4545 W. 6Srd St. . 
Chicago, I L . 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiuiiiiimimiiiiM 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
r'aterson, N. J. 

iSARIO 16-JI PATERSONE 

šios rezoliucijos bus pasiustos 
Valstybės sekretoriui, Amerikos 
atstovei prie Jungtiniu Tautų, 'kai 
kuriems senatoriams, kongresma-
nams ir Lietuvos 'konsulams. 

Meninėje dalyje solistė Angelė 
Kaušaitė padainavo 4 dainas. Ją 
pianinu palydėjo muzikos mokyto 
ja Alice Molesky (MoleSkevičiū-
tė). Po to A Rugys pranešė, kad 
salėje surinkta auky virš 1000 
dolerių. Aukotojų sąrašas bus 
vėliau paskelbtas spaudoje. Bai-

jgiant A. Rugys padėkojo kuni-

Siais metais Lietuvos atkūrimo 
i m. minėjimas Paterson, N. J. 
yko vasario 14 d. 10;30 vai. 
vo pamaldos už Lietuvą §v. La-

iiiiero parapijos bažnyčioje. Sv. 
'lišdas atnašavo 2 kunigai: kle-

jonas kun. Vytautas Palubins
kas ir kun emeritas Viktoras Da-
o -'as. Mišias užprašė Patersono 
* 'dtuvių Bendruomenės Valdyba. 

,-entei pritaikytą labai gerą pa
noksią pasakė kleb. V. Palabins- gams už gražias pamaldas, progra 
as. Sį pamokslą būtų gera pa- mos vedėjui už sklandžiai abiem 

Buffalo, H Y. 

skelbti spaudoje. Pamaldos baig-
s Tautos himnu, 
i vai. p. p. parapijos salėje įvy-
) iškilmingas susirinkimas. Ka-lko atvyko autobusu, vyčiams už 

!gi apylinkės pirmininkė An- pagalbą ir pakvietė visus vaišintis 
.e Stankaitienė buvo susirgusi, vyčių ponių suorganizuotais py-

ari ją pavadavo apylinkės garbės | ragais ir kava. 
.-m. Antanas Rugys. Pirmiau-
a jis paprašė solistę A. Kiaušai-

sugiedoti himnus. Po to kleb. 
n. Palubinskas sukalbėjo gražią 
akaciją. Visai programai pra-

pylinkė kartu su vietos Lietu
os vyčiais. Vytautas Rubonis 
'a jaunosios kartos atstovas, 

.iutgers universitete baigęs klini-
nės psichologijos mokslus, o da-

•>ar siekia magistro laipsnio Fair-
leigh Dickinson universitete. 

VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Buffalo ir apylinkių lietuviai 
Nepriklausomybės atkūrimo me
tines paminėjo vasario 2i d. Ang-

j . į liškai mokslinais duomenimis pa
remtą paskaitą skaitė Milda Nor-
kūnaitė-Newman, kuri ruošia 
daktaratą iš lingvistikos valsty- į 
bmiame Buffalo ^universitete. Ji. 
iškėlė didėjančią etnikų reikšmei 
dabartiniame gyvenime ir lietu-! 
vių vietą kitų tarpe. Lietuvišką 
kalbą pasakė Audronė Masiulio-
nytė-Mažeikienė, pasidalindama i 
savo įspūdžiais apie Lietuvą, jos 
grožį ir laisvės stokos problemą 
okupacijoje. 

Meninę programą atliko vieti
nės pajėgos. Jauno jaunimo atsto-! 
vai — Kristina Michalski pagro
jo fleita, o Rūta Nevvman ang
liškai ir Paulius Slavėnas lietu
viškai supažindino klausytojus su j 
dideliu lietuvių poetu Mačiuliu-; 
-Maironiu ir padeklamavo jo ei
les. Iš vyresniųjų —'Rimas Mus- i 
teikis pianinu paskambino porą; 
Beethoveno dalykų. 

Lietuvos laisvinimo reikalu bu 
vo priimta rezoliucija ir pasiųsta! 
valdžios atstovams — pneziden-1 

išrūpino"apylinkes pirmininkė A.']*** senatoriams, kongresmanams. j 
Stankaitienė Surinkta skeli šimtai dolerių au-j 

jkų. Prie užkandžių bed kavutės, j 
prieš Vasario 16-tąją j dalyvaujant svečiams iš Pennsyl-

kalbom pravestą programą, VyL 
Gružui už meniškai papuoštą sa 
lę, prelegentui, kuris iš New Yor 

Reikia paminėti, kad Vasario 
16 d. Patersono miesto meras da
lyvaujant būreliui lietuvių prie 
rotušės pakėlė Lietuvos trispalvę, 

Į kuri ten plevėsavo visą savaitę.Gi 
14 d. per radijo stotį ' vasario /esti A Rugys paprašė Vyčių pir 

minioką V. Rubonį. Sį nuneši-i^KER buvJ* transliuojama p. p. 
oą rengė Lietuvių Bendruomenes, M į r o n u g ph. i ladelphijos .paruoš-

ta anglų kalba programa, kunąj 

Dar 
Betty Dowhen parašė laišką apie 
Lietuvą, kairį atspausdino Pater 

V. Rubonis pirmiausia pakvietė!s011 N e w s ir K. Jankūno laišką 
.irti žodi mero pavaduotoją Pas- j atspausdino Newarko miesto lei-
ouai iii, nes meras buvo išvykęs įĮdžiamas laikraštis Star Ledger. 
Virginijoj vykstantį meru suva
žiavimą. Pirmiausia jis pasveiki
no vivas susirinkusius ir pasakė, 
Kad jis, kaip buvęs mokytojas,yra 
susipažinęs su Rytų Europos ir 
Pabakifo problemomis Jo ma
nymu, tokia priespauda negali 

.:ŠF. visą laiką, tie kraštai, kar-
ir Lietuva, turi būti laisvi. Po 

D jis perskaitė Betty Dowhen ei-
ieiaMjJturi jau kelinti metai pa-1 

>o Vasario 15 proga ir nusiun-. 
&a merui ir mero proklomadją, j 
skelbiančią Vasario 16-ją dieną 
\ "etuvių diena. 

Pagrindinis šventės kalbėtojas; 
prof. dr. B. Nemickas davė ap-i 
žvalgą tarptautinių įvykių nuo į 
194& TL. iki siu dienų. 

*ą krifcc tarpį jis susk.rstė į 5 
:s. '>:r. Ą\ Baze — visiškas pa-! 

; s ; ̂ sams: ko r t i no-! 
gam. T-ul Roosevdtoj 

• S: ii.-. • laikotarpis. 2. Pasi
ryžimas sulaikyti komunizmą ir 

lėti atsistatyti V. Europai bei 
. ii. Cia įeina Trumano dok-

• , Maršaslio planas ir NATO 
,.^nlzacij2 3 Fazė —Ijumainrr-
ts vlečiasi toliau. Prasideda 

fd karo laikotarpis. Jam va-
< RUa)a idealistas Foster Dulsles. 

iiliiiijnm, k -Tomizmą giatfi at 
,rr.ti. Čia įeina Vengrijos ir Če

koslovakijos įvykiai. Bet nė vie
la iš jų nesulaukia nė mažiau-
*;ŪS pagalbos. 4. Bendradarbiavi-
nas: pasikeis-, viskuo. Ir komunis-

'•- kapitalistai gali dirbti iš-
sn ir kiekvienas savo naudai, 

-i-a įeina Helsinkio paktas, kuris 
pagrobtoms tautoms daug blogo 

.^rė. Komunistai okupavo Af-
iitaną. Detante, kur svarbiau-

Sq vietą suvaidino V. Europa, 
ič V Vokietijos W. Brandt 
kt. 5. Neokomunizmas. Atsi-

anda visokios rūšies komuniz-
?*': italų, vokiečių, prancūzų, 

iusai kviečia laikytis iš vien. Pas
kui Lenkijos įvykiai. Amerika tai- j 

sankcijas (Carter), bet Reaga- j 
as jas atšadkė. Bet šios fazės 

metu yra šis tas daroma. Rusai 
ginkluoti iki dantų. Amerika 'labai 

-Uikusi, stengiasi susilyginti su 
«ais, kurie irgi turi sunkumų — 
nija. Lenkija, Afganistanas. Tai 
kūmai, kurie jiems trukdo įvyk 

/ti Lenino pasaulinę revoliuci-
*. Pasaulio opinija keičiasi. Ko

munizmas skyla. Yra galimybių 
Lietuvai atgauti lais c. Čia prele-

Titas nurodė keletą tų galimy
bių. 

Po paskaitos V. Rubonis per-
* aite rezoliuciją, skirtą preziden-
JI Reaganui. kurią pasirašė apy-
nkės pirmininkė A. Stankaitienė, 
kr. Gediminas Klimas ir vyčių 
-Taulln, as V. Rubonis. Pana-

A L S . M. 

vanijos ir Ontario, pobūvis už
baigtas. 

Programą gražiai pravedė Aud
ronė Mažeikienė. 

A. M. 

Mylimai Motinai mirus Lietuvoje, mūsų 
miela prieteliy 

JUOZĄ PETKŪNĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

MARYTE MARKULT£N£ 
IRENA IR KAZYS MKCEVIČIAI 
MARYTE IR LEOPOLDAS KUPCIKEV1ČIAI 

A. f A. 
ALEKSANDRAI BAČELEENEI 

iškeliavus AnapUin, seseris ONUTC SZAJODEKOBNĘ ir 
visą liūdinčią ŠEIMĄ gilaus skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Valė ir Mečys Baakauskaj 
Lėlė ir Juozas Žvyai^i 
Danguolė ir Petras Gngauavičiai 

A. f A. ONAI MICKEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, mūsų bičiulj, jos vyrą KAZIiDE- ^ 
PvĄ, jų dukrą DR. EUGENIJĄ ŽUKAUSKIENĘ su šei
ma ir sūnų JONĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Jonas Sakas 
Natalija ir Stasys Raacldnai 
Marjia ir Jonas Guobuziai 

A. f A. 
O N A I M I C K E V I Č I E N E I 

mirus, jos vyrą KAZIMIERĄ, dukterį EUGENIJĄ su 
šeima, sūnų JONĄ su šeima ir kitus gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. Tomosa ir Gražuliai 

A + A. 
ONAI ZAILSKIENEI mirus, 

sūnui Algimantui, šeimai ir artimie
siems reiškiame užuojauta. 

RIMA IR PETRAS K ARENAI 
JULIJA IR JUOZAS VAILOKAIČIAI 

A . f A . ARNOLDUI ALEKNAI 
netikėtai mirus, 

žmonai VANDAI, dukrai AUDRAI, sūnui PAULIUI bei 
visiems ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

IRENA IR VYTAS RADŽIAI 

A . f A . 
.RNOLDUI ALEKNAI mirus, 

dail, Vandai Aleknienei ir jos šeimai 
reiškiame gilią, užuojauta. 

ILLINOIS LIETUVIŲ DAILININKIŲ 
SĄJUNGA 

Brangiai mamytei 

A. + A. 
MARIJAI TAMOŠIENEI mirus, 

dukroms RŪTAI VACBERGIENEI ir MARYTEI 
KUPCIKEVICIENEI su ŠEIMOMIS reiškiame gilią 
užuojautą. 

IRENA IR VYTAS RADŽIAI 

A, f A. LEROY DACHOTA mirus, 
žmonai Eleonorai, sūnums Mark, Thomas 
ir Paul reiškiame gilią užuojautą ir kar-

Jiūdime. 
NERIS SPORTO KLUBAS 

A, f A. JUOZUI RŪBUI mirus, 
jo žmoną MARUĄ, dukterį VAIDELUTĘ su šeima, sūnų 
VYTAUTĄ su šeima, sūnų RAMUTĮ su šeima ir visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

A. Tumoaa ir Gražuliai 

Mylimam vyrui ir tėvui 
A. + A. KOSTUI JAROSIUI 

mirus, žmonai Apolonijai ir dukrai Kristi
nai mūsų nuoširdi užuojauta ir gilus ju 
skausmo supratimas. 

CTVINSKŲ SEIMĄ 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 10 d. 

Brangiai buvusiai bendradarbei 
A. f A. ONAI ZAILSKIENEI mirus, 

jos vyrui P r a n u i ir s ū n u m s 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi 

VANDA IR KAZYS VAITKEVIČIAI 

A. 4-A. ONAI GARLIAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, 

jos sūnui žurnalistui STASIUI GARLIAUSKUI su 
ŠEIMA ir visiems ARTIMIESIEMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

LŽS~gos DETROITO SKYRIAUS 
ŽURNALISTAI 

Brangiai dukteriai 

A f A. DANUTEI ILEKYTEI 
mirus, giliam liūdesy likusius tėvus TEODORĄ ir AL
FONSĄ rLEKIUS, seserį NIJOLE, broiius ARŪNĄ ir 
JONĄ su šeimomis nuoširdžiai užjausdami, maldoje 
jungiasi 

Krikšto motina. 
ALDONA JUOZEVIČIENĖ 
IRENA IR JUOZAS MAKŠTUČIAI 

- , • -

Buvusiam Kretingos apskrities gydytojui 

A. f A. DR. JONUI SANDARGUI 
mirus, jo mieią žmoną ALDONĄ, sūnų JONĄ su ŠEI
MA, sūnų DONATĄ ir kitus ARTIMUOSIUS giliai už-
jaučiame. 

KONSTANCIJA IR TELESFORAS GRIKINAI 
Los Angeles, Calif. 

A f A. 
DipL teis. HERMANUI TUMUI, 

Mažosios Lietuvos laisvės kovotojui 
staigiai mirus, jo žmonai prof. DR. ELENAI TU-
MIENEI, sūnui VYDŪNUI ir marčiai GENEI reiš
kiame gilią užuojautą. 

VINCAS IR VALERIJA KAZLAUSKAI 
Los Angeles^ Calif. 

EU O E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS F. GAIL \ b ir GERALDAS F. DAIMID 

rRYS vii *CERN (SKOS KOPLYČIOS 

433 t - i >^ i l i io rma Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K u S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., Chitago 
1410 So. SOtfi A v „ Cicero 

Tel. 470-234S 
AIKŠTĖ \LTOMOH;: I \MS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uefuviy Uldotuvif DirtiftHv Mmumm Ii 

JUR&IS F. KUDUtl 
M l t SO. UTUANICA AVENUE T*. T A i * 7-1U 

STEPONAS C, UU J0UWICZ) ¥ SOlOf 
3424 W, -^th STR££T T«L •fl iMiil 7-1214 
11428 Soutfawest Highw«y. Pales HUla, m a i L T«L »74-*41» 

PETRAS 1NEU0NAS 
4344 SO. CAUFORN1A AVENUE TdL LAfayMto M T 1 

POVILAS J. RIDIKAI 
S3S4 SO. HALSTED STREET T«L Y A r * T-1M1 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. Mtfe A VE., CJOUO, TUL T C 3-U 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 10 d. AKADEMIKAS JAV 
X Jaunimo centro vitrinoje 

yra iškabintos nuotraukos iš g i ų m e t ų vasario 10 d. Jung-
š. m. "Mardi Gras" parengimo. j t i n i ų Amerikos Valstybių armi-
Nuotraukas galima užsisakyti Į j 0 n ^vyko Radutis (Rodney 

X Rašyt. Birutės Pūkekničiū-
tės "Draugo" 31-me konkurse 
laimėjęs premiją romanas "De
vintas lapas" jau atspausdintas 
ir baigiamas lankstyti. Dail. 
Kazio Veselkos pieštas viršelis 
ir aplankas taip pat jau paruoš
tas ir atspausdintas. Romano i 
sutiktuvės ir premijos įteikimo, 
iškilmės bus kovo 30 d. Cleve-į 
lando Dievo Motinos parapijos 
salėje su oficialiąja dalimi iri 
menine programa. Iškilmėse da
lyvaus pati laureatė, '•Draugo" 
leidėjų atstovas ir svečiai. Taip 
pat dalyvaus ir mecenatai dr . 
Ričardas ir Raimonda Kontri
mai iš Mission Viejo, Calif. 

x Halina Bagdonienė, kaip 
laboratorijos technikė dirbanti 
General Food bendrovės Kool-
Aid fabrike, pirmoji iš lietuvių 
išdirbo toje pačioje vietoje 30 
metų. Šiai sukakčiai atžymėti 
kovo 5 d. fabriko vadovybė su
rengė iškiimšngus pusryčius, 
kurių metu sukaktuvininkė buvo 
pagerbta ir apdovanota. Fabri
kas yra Marąuette Parke ir ja
me dirba daug senosios ir nau
josios kartos lietuvių. Nuo ko
vo 1 d. visų trijų laboratorijų 
vadovas yra Amerikos lietuvis 
Robert Jatis. 

X Kun. Jonas Duoba, MIC, 
kovo 8 d. tyliai atšventė savo 
šešiasdešimtąjį gimtadienį. Jis 
yra buvęs Rosario, Argentinoje, 
kunigų seminarijos profesorius, 
Marianapolio mokytojas, Mari
jonų generalinės tarybos tarėjas 
ir sekretorius, o dabar Chicagos 
marijonų vienuolyno ekonomas 
ir "Draugo" administracijos bei 
spaustuvės techniškas prižiūrė
tojas. Linkime jam t a pačia 
energija dirbti ir toliau savo 
įprastus darbus. 

X Prof. dr. Alfonsas šešplau-
hSs išvyko į St. Petersburgą, 
Fla., kur žada peržiūrėti kun. 
J. Gasiūno paruoštą vysk. Ka
zimiero Paltaroko, Panevėžio 
vyskupijos valdytojo, biografiją 
ir papildyti ją t rūkstama me
džiaga, kad galėtų greičiau iš
leisti apie šį nepriklausomos 
Lietuvos didelį veikėją ir vys
kupą. 

x Dr. Kazio Šidlausko, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninko, motina mirė Bostone, kur 
gyveno pas vieną savo dukterų. 
Apie laidotuves tuo tarpu dar 
nepranešta. 

X Dail. S t o s Sodeikienės pa
rodos atidarymas bus šį penk
tadienį, kovo 12 d., 7:30 v. vak. 
Aktorė Laima Rastenytė - La
pinskienė skaitys Zitos Sodeikie-
nės eilėraščius iš naujai išleistos 
knygos "Poems by Zita Sodei
ka". Visi kviečiami atsilankyti. 

(pr.). 
X LB Brighton Parko apylin

kės metinis susirinkimas įvyks 
kovo 21 d. 11 vai. parapijos mo
kyklos salėje, 4420 So. Fairfield 
Ave. Susirinkime bus renkama 
pusė valdybos narių, revizijos 
komisija, atstovai į apygardos 
suvažiavimą, darbų apžvalga ir 
kt. Socialiniais reikalais kalbės 
Jonas šoliūnas. Prašom visus 
dalyvauti susirinkime. Po susi
rinkimo — pasivaišinimas. 

(pr.). 
x Paskutinė diena — kovo 

10-ta registruotis tel. 582-1771 
į jaunimo rekolekcijas, kurios 
prasidės kovo 20 d., 2 vai. po
piet, (pr.). 

x Lietuvaitės studpsttės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitės Nursing 
Home, ThurbeT Rd., Putnam, 
Ct. 06260. (sk.). 

x Reikalinga moteris prižiū
rėti Z-jų metų mergaitę. Willow 
Springs, EI. Skambint po 7 vai. 
vak tel. 839-5816. (sk.). 

Jaunimo centro raštinėje. 
X Ingrida Bublienė, JAV LB 

Kultūros tarybos pirmininkė, 
kovo 6 ir 7 dienomis buvo iš 
Clevelando atvykusi į Chicagą, 
aplankė "Draugo" redakciją ir 
pasitarė apie premijų įteikimo 
rengimą balandžio 18 d. Detroi
te. Ji taip pat dalyvavo Lietu
vių operos premjeroje. 

X Vytautas Jokūbaitis, Skau
tų sąjungos naujai išrinktas Vi
durio rajono vadas ir vienas iš 
sporto žaidynių Lietuvių dienų 
metu organizatorių buvo iš Cle
velando atvykęs į Gbicagą ir da
lyvavo posėdyje sporto žaidynių 
rengimo reikalais. Ta proga jis 

Raymond) Orentas. Tai aukš
to lygio išsilavinimu ir veikla 
akademikas. Jis yra baigęs 
aukšt. lituanistinę mokyklą, Pe
dagoginį lituanistikos institutą, 
Brothef Rice gimnaziją ir Loyo-
los universitetą bakalauro laip
sniu "cum laude". Tolimesnes 
studijas vainikavo biznio admi 
nistracijos magistru. 

Radutis Orentas pasižymėjo 
stropumu moksle. Visur pirma
vo, o universitete pateko į gar
bės korporaciją Alfa Sigma Nu. 
Už mokyklos ribų jis buvo ak
tyvus skautas, šaulys, Putnamo 
seselių rėmėjas ir nenuilstamas 
įvairių lietuviškų parengimų 

aplankė "Draugo" redakciją, į talkininkas. Armijon išleistu
ves suruošė Sv. Kazimiero se
selės Marijos aukšt. mokykloj, 
o močiutė Viktorija Orentienė 
ir artimųjų būrelis Royal Pa-
lace restorane. 

Po pradinio apmokymo S. Ca-
rolina armijos bazėje Radutis 
galės pasirinkti specialybę kari
nėj (žvalgyboj arba Medical 
Corps. 

painformavo apie būsimą veik
lą, o "Draugo" knygyne įsigijo 
"Mūsų Jurbarkas", paruoštą 
a. a. Ant. Giedriaus-Giedraičio. 
Jis pats yra baigęs Jurbarko 
gimnaziją. 

X Juozas Mikenis, "Draugo" 
romano premijos mecenatas, 
kovo 6 d. lankėsi "Draugo" re
dakcijoje ir administracijoje, 
nes jis yra ir šiemetinio premi
juoto romano premijos įteikimo 
iškilmių organizavimo Cevelan-
de komisijos narys. Taip pat 
jis dalyvavo ir Lietuvių operos 
premjeroje. 

X Pranutės Ivanauskienės, 
lietuvių visuomenės veikėjos ir 
visų tautiškų ir katalikiškų dar
bų rėmėjos, 80 m. sukakties pro
ga kovo 7 d. susirinko būrys 
jos šeimos narių, giminių ir drau
gų prisiminti tą dieną ir pagerb
ti tokio amžiaus sulaukusią 
lietuvių kolonijos Marąuette 
Parke darbuotoją. Buvo pasa
kyta keletas įkalbų, į kurias nuo
taikingai atsakė ir už kurias pa
dėkojo pati sukaktuvininkė. Po
būvį pravedė jos brolis Jurgis 
Janušaitis. 

X "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos" tėvynės pogrin-

I dyje pasirodymo 10 metų su-
jkaktuvinis minėjimas Chicagoje 
j vyks gegužės 23 d. Minėjimą 
; organizuoja, kviesdama ir kitas 
organizacijas, Kronikom leisti 
sąjunga. Minėjimo dieną už mi
rusius, ištremtus, kalinamus 

| Kronikos leidėjus, redaktorius 
ir bendradarbius bus atnašau
tos šv. Mišios Jėzuitų koplyčio
je, po Mišių bus padėtas vaini
kas prie žuvusiems paminklo, o 
po to vyks sukaktuvinis Lietu
voje leidžiamos Kronikos minė-' 
jimas — akademija Jaunimo 
centre. Visi prašomi tą dieną 
įsidėmėti ir niinėjime dalyvauti. 

X Juzefą ir Viktoras Šimai
čiai, pasinaudodami žiemos ato
stogomis, išvyko dviem savai
tėms į Floridą pailsėti. Jie grįš 
šio mėnesio pabaigoje. 

x A. a. Jono Jasaičio, viene-
i rių metų mirties sukaktį minint, 
šv. Mišios už jo sielą bus atna
šaujamos — sekmadienį, kovo 
14 d.. 11:15 vai. ry to Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Jo mirties 
dieną, kovo 17 d. — trečiadienį, 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny-

Radutis Orentas 
Jaunam akademikui linkime 

geriausios karjeros karinėj tar
nyboj ir turime daug vilčių, kad 
amerikiečių tarpe jis bus Lietu
vos laisvės šauklys. 

Viktoras sūnaitis 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MERfcS LABDARA 

Savo poHtiniame fonde mere 
J. Byrne jau turi surinkusi 
daugiau kaip 6 mil. dol. Apie 
du trečdaliai jos išlaidų iš to 
fondo buvo skirti labdarai. 

UŽ MOKSLĄ 8y806 DOL. 

Žymiai pabrangęs mokslas 
universitetuose. Chicagos uni
versitete už mokslo metus stu
dentas mokės 7,000 dol, o 
Northvvestern universitete — 
net 8,805 doL 

CIRKAS 

Medinah salėje, Wabash ir 
Ohio gatvių sankryžoje, veikia 
cirkas, kurio programa tęsis 
Chicagoje iki kovo 21 d. 

SUSPENDAVO 
BUTŲ VIRŠININKĄ 

Aukščiausias federalinis butų 
j čioje 7:30 vai. ryto. Nuoširdžiai I pareigūnas Vidurvakariuose — 
prašome gimines, draugus ir į James C. Cummings — suspen-

*sii ŽVAIGŽDUTĖ 2T n TV ^ . ^ ^ * įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sqjungos Chicagos skyriaus 
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pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose 
ir prisiminti a. a. Joną savo 
maldose. 

liūdinti šeima 
(pr.). 

X žadame aplankyti Sunny 
i Hilfe Floridoje kovo mėn. 19-22 
i dienomis ir balandžio 2-5 dieno-
j mis. O po Velykų planuojame 
10 dienų kelionę per Sunny 
Hills į St. Fetersburg ir atgal. 
Informacijas teikia Marius Kfela 
tel. 737-1717. (sk.). 

X Sunny Hills, Floridoje nau-
! joje lietuvių kolonijoje galima 
labai lengvomis sąlygomis įsigy
ti maisto krautuvę — "super 
market". Dėl informacijų skam

binkite Mariui Kietai 737-1717. 
K (ak.). 

duotas. Tiriamas įtarimas, kad 
jis nemokamai gavo sau gyven
vietę iš tų, kurie vykdo darbus 
butų administracijai. 

CmCAGAI 145 METAI 

Chicaga kaip miestas buvo 
inkorporuota 1837 m. kovo 4 d., 
taigi šiemet sueina 145 m. mū
sų miestui. Inkorporavimo 
metu Chicagoje buvo 4000 gy
ventojų. 

GAZOLINO KARAS 

Sumažėjus gazolino vartoji
mui, o turint jo gausių atsargų, 
Chicagoje jo kainos krinta ir 
išsivysto vadinamas gazolino 
karas, kurio dėka vasarą gazoli
no kaina gali nukristi iki do
lerio. 

Be aukų nėra laisves. Piešė Paulius 
Jozaitis. 

SNIEGAS 
Nuo vakaro iki ryto 
Iš aukštybių snaigės krito 

Rudą žolę, gatvę, taką, 
Gėlių lysvę, eglės šaką, 

Stogą, laiptus ir palangę 
Lyg žiedų lapeliais dengė. 

Rūstinosi, kas nemėgo, 
Ant puraus, baltučio sniego, 

Tik rogutėmis linksmučiai 
Skriejo nuo kalnų vaikučiai. 
Kai rogutės nusibodo, 
Statė senį vidur sodo. 

Juos drebančius tik pritemus 
Namuose išvydo mamos. 

St. Radžiūnas 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ 

Vasario Šešioliktoji diena lie
tuvių tautai yra tas pats, kas 
amerikiečiams liepos ketvirtoji 
— nepriklausomybės šventė. 
Kaip amerikiečiai, taip ir lietu
viai prarado daug gyvybių ir au
kų kovodami už laisvę ir nepri
klausomybę. Skirtumas tas, kad 
lietuvių tauta savo laisve džiau
gėsi tik 22 metus. Vasario 
16-toji mums lietuviams yra 
pasiryžimo diena. Mūsų, laisvė
je gyvenančių lietuvių, pareiga 
yra kaupti visas pastangas, kad 
Lietuva atgautų laisvę ir nepri
klausomybę. 

Minėti Vasario 16-tąją, reiš
kia siekti visos tautos tikslo — 
laisvės ir išsilaikymo. šioje 
šventėje lietuvis turi pasijusti 
lietuviu, atsakingu už tautos li
kimą. Už tai y ra svarbu, kad 
šių laikų jaunimas nepasitrauk
tų iš lietuviško gyvenimo. Dau
giau ir daugiau jaunimą traukia 
į svetimas vietoves darbas, 
mokslas, draugai ir kiti dalykai. 
Jaunimas turi būti išauklėtas 
pirmiausia lietuviais, nors ir gy
vena amerikietiškoje aplinkoje, 
Čia ne vien tik tėvų i r mokyklų 
darbas, šitas uždavinys uždeda 
pareigą kiekvienam lietuviui. 
Yra jaunimo, kuris pajėgia ruoš
ti demonstracijas ir kongresus. 
Jie tarp pat gali spręsti ateities 
problemas, šitokio jaunimo nė
ra daug. Todėl yra svarbu ska
tinti jaunimą jungtis į organi
zacijas, lankyti mokyklas ir iš
laikyti gyvą lietuvių kalbą. Jau
nimas yra Lietuvos ateitis, be 
jo pastangų Lietuva niekados 
neatgaus laisvės. Yra svarbu 
jaunimui įžiebti tautinės dvasios, 
kad jis kiltų i r užsidegtų savo 
darbuose. 

Alma Lėlytė, 
Detroito "žiburio" aukšt. lit. 

m-los anokinė. ("Žiburio 
, / Spinduliai"). 

MES tR TAUTOS 
PRAEITIS 

* . 
Lietuva, mano tėvų ir protė

vių žemė, kuri nepasižymi aukš
tais kalnais, žemės turtais a r 
kitais stebuklais, bet turi tokią 
gražią ir didingą praeitį, kurios 
galėtų pavydėti ne viena dides

nė tauta. 
Beveik prieš 600 metų, kada 

Lietuvą valdė Vytautas Didy
sis, mano tėvų kraštas buvo vie
nas iš didžiųjų Europos valsty
bių. Lietuviai buvo užkariavę 
daug kraštų, bet jie žmonių ne
skriaudė, juos globojo ir gynė 
nuo kitų priešų. Vėliau Lietuvos 
kaimynai pavergė jos kraštą ir 
žmones. Tačiau Lietuva, būda
ma mažas kraštas, sugebėjo per 
šimtmečius išsilaikyti apsupta 
didžiųjų kaimynų. Kai pavartau 
ir paskaitau istorijos vadovėlį, 
man pasidaro gaila ir graudu. 
Kodėl Lietuva negali būti laisva 
ir pati tvarkytis? Juk visa eilė 
Afrikos žemyno tautelių atgavo 
laisvę ir teisę pačios tvarkytis... 

Ramunė Gaižutytė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

V m kL mokinė. 

VASARIO ŠEŠIOLIKTA 

Lietuvių tautos meilė laisvei 
yra nepaprastai didelė ir gili. 
Lietuvos žemės 14-15 amžiuje 
išaugo nuo Baltijos jūros iki 
Juodųjų jūrų. Lietuvių kova už 
laisvę buvo sunkesnė už kai ku
rių kitų tautų. Lietuviai labai 
daug kentėjo, bet išliko gyvi. 
Juos puldinėjo rusai, vokiečiai, 
lenkai, totoriai. 

Kai rusai užėmė Lietuvą, jie 
uždraudė spausdinimą lietuviš
kų knygų, laikraščių. Jie norė
jo, kad lietuviai užmirštų ir atsi
žadėtų savo kalbos, savo tikėji
mo, kad pasidarytų rusais. Bet 
lietuviai slaptai spausdino kny
gas ir laikraščius Tilžėje. 

1918 m. vasario 16 d. Lietu
vos Taryba Vilniuje paskelbė 
Lietuvą nepriklausoma valstybe. 
Pasirašė Nepriklausomybės Ak
tą dr . Jonas Basanavičius. J. 
Šaulys, S. Narutavičius, kun. 
K. šaulys, kun. Vladas Mironas, 
Petras Klimas, A. Smetona, kun. 
J. Staugaitis, Jonas Vileišis, K. 
Bizauskas, D. Malinauskas, J. 
Vailokaitis, kun. A. Petrulis, S. 
Banaitis, P. Dovydaitis, A. Stul
ginskis. J. šernas, J . Smilgevi
čius, M. Biržiška ir S. Kai
rys. Bet Lietuva tik iš
laikė savo laisvę 22 metus. 1940 
m. birželio 15 d. Lietuvą vėl pa
vergė rusai. Mes tikimės, kad 
vėl kada nors Lietuva bus lais
va, savarankiška. 

Tomas Zikas 
Bostono lit. mokyklos VIII 

skyr. mokinys. 

ATOSTOGOS KANADOJE 

Mano tėtė, mama ir aš beveik 
kiekvienais metais važiuojame į 
Kanadą žuvauti. Mums užtrun
ka beveik dvi dienas nuvažiuoti. 
Mes sustojame pernakvoti Vir-
ginia, Minesotoje. Sekančią die
tą, pietų metu, mes jau žuvau
jame. Mums žuvauti sekasi ne
blogai. Vieną dieną aš sutikau 
indėnų vadą. Su juo buvo įdo
mu pasikalbėti 

Darius Marchertas, 
Lemonto lit. m-los mokinys. 

NUOTYKIS ANT SŪPYNIŲ 

Vieną kartą gyveno du ber
niukai. Jie suposi sūpynėse, 
padarytose iš ratų. Staiga užė
jo viesulas. Vėjas pakėlė ber
niukus ir jų sūpynes į viršų. Jie 
laikėsi sūpynėse, kad nenukris
tų. Visur buvo lapai. Vaikai 
bijojo. Jie sukosi viršuje, nes 
buvo didelis vėjas. Viesulas kėlė 
vaikus aukščiau ir aukščiau. 
Staiga jie išgirdo kažką ūžiant, 
pamatė lėktuvą Jie užšoko ant 
lėktuvo sparno. Tuo tarpu žai
bas trenkė į lėktuvą, lėktuvas 
užsidegė. Vaikai bijojo, pradėjo 
verkti. Staiga jie pabudo lovose 
ir pamatė pro langą savo sūpy

nes. Jie tik sapnavo. 
Gintaras Woss, 

Dariaus - Girėno lit. mokyk
los 4 sk. mokinys. 

ŽIEMA I R A S 
Vieną dieną mano draugai ir 

aš nuėjome an t ledo žaisti ledo 
rutulio. Jiems sekėsi geriau. 
Mes žaidėm ilgai, jie laimėjo 
vienu tašku daugiau. Paskiau 
mes ėjome važinėtis rogutėmis. 
Kai aš leidaus nuo aukšto kal
no, mano rogės apsivertė ir aš 
išvirtau. Parėjau namo sušalęs 
ir su skaudančia nugara. Bet 
dabar jau viskas gerai. Man pa
tinka daryti sniego senį ir mė
tyti sniego kamuolius % drau
gus. 

Petras Babeckas, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus"' lit. m-los mokinys. Ka
nada. ("Mūsų kūryba"). 

Aš SPORTININKAS 

Praeitą pirmadienį aš prisi
jungiau prie beisbolo koman
dos. Tą pirmadienį mes turė
jome praktiką. Mane išrinko 
"centerfield". Aš mėginau 
"shortstop", bet nepasisekė. Kai 
buvo laikas man mušti sviedinį 
— aš mušiau toli. 

Danielius Soroktis, 
Rochesterio lit. m-los mokinys. 

("Lituanistinis švietimas 
Rochesteryje"). 

ŽIEMA 

Jau žiema ateina, visi paukš
čiai skrenda į šiltesnes vietas. 
Šiaurėje pasilikę jie visi sušal
tų. Gėlės vysta, užsidaro. Lau
kia šilto pavasario, kad vėl ga
lėtų atsidaryti. Visi vaikai 
džiaugiasi, nori slidinėti. Kai 
jie pradės kosėti, lovoje gulės. 
Vaikai slidinėja. Paukščių visai 
nematyti. Gėlės ilsisi po sniegu. 

Erika Ugianskytė, 
Los Angeles lit. mokyklos 

mokinė. ("Saulutė"). 

GALVOSŪKIS NR. 111 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Paimki
te dviejų spalvų mažus daikte
lius, juos sunumeruokite skai
čiais nuo 1 iki 8 ir sudėkite į 
sunumeruotus langelius nuo 1 iki 
17. Vienos spalvos (A) į viršu
tinius langelius, o antros spal
vos (B) į apatinius. Nr. 9 lan
gelis tuščias. Uždavinys: visus 
viršutinius (A) perkelti į apati
nius (B). Žodžiu, A ir B sukeis
ti vietomis. A gali judėti t ik 
dešinėn ir žemyn, o B gali ju
dėti tik kairėn ir aukštyn. Ju
dėjimas vyksta į kaimyninį tuš
čią langelį, arba gali peršokti 
vieną priešingos spalvos daikte
lį. Negalima judėti įstrižinėmis 
lyinijomis. 46 ėjimais galima 
visus sukeisti vietomis. Pamė
ginkite. (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 112 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Iš ku
rių skaičių yra nupiešta gal
va? (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 114 

Anksti rytą Jonas su savo se
nu automobiliu išvažiavo iš Kau
no į Ukmergę. Vieną valandą 
vėliau tuo pačiu keliu Petras 
su dviračiu išvažiavo iš Ukmer
gės į Kauną. Kuris iš juodvie-
jų bus toliau nuo Kauno, kai 
jiedu susitiks? (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 115 
(Žiūrėkite brėžinėlį). Sujun

kite taškus ir gautą piešinėlį 
nuspaivokite. (5 taškai). 
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GALVOSŪKIO NR. 91 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite piešinį. 
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GALVOSŪKIS NR, 113 

Čia surašyta dešimt žodžių. 
Vieną raidę keisdami turite 
gauti naminių gyvulių a r paukš-
čir pavadinimus. Už kiekvieną 
teisingai atliktą veiksmą gauna
te po ,1 tašką. 1) Ašis, 2) virta, 
3) kiaunė, 4) angis, 5) kalvė, 
6) baidys, 7) nuo, 8) matė, 9) 
Nelė (vardas), 10) keršis 
(arklio spalva). 

GALVOSŪKIO NR. 92 
ATSAKYMAI 

Mergaičių vardai; Ada, Kazė, 
Norma, Rasa, Stasė, Dana, Gali 
būti ir kiti. 

GALVOSŪKIO NR. 93 

ATSAKYMAS 

Brėžinyje yra 17 kvadratų. 

GALVOSŪKIO NR. 94 

ATSAKYMAS 

Antras didžiausias Irako mies
tas yra Mosul. 

GALVOSŪKIO NR. 95 

ATSAKYMAS 

Tie du žodžiai tariami vieno
dai. Rašoma vežčiau, nes veža; 
vesčiau, nes vesti. 

ATSILYGINO 
Viename Airijos miestelyje 

buvo gydytojas ir kunigas. Abu
du buvo labai užimti. Gydytojas 
buvo tikintis žmogus, eidav^ pas 
kunigą išpažinties. Kartą kuni
gas susirgo, gydytojas jį išgy
dė. Kai kunigas paklausė, kiek 
kainuos gydymas, gydytojas at
sakė — nieko. "Mes vienas ki
tam jau atsilyginom. Jūs išgel-
bėjote mane iš pragaro, o aš jus 
iš dangaus". 


