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Parabelyje vietinių gyvento
jų, senbuvių, čia negausu, 
daug iaus i a — atvykėliai, 
ieškantys laimės. Žmonės 
susvetimėję, paskendę savuo
se rūpesčiuose. Jų buitis, aišku, 
nelengva, gi paguodos ieško
ma tik svaigaluose. 

— O ko reikia rusų Ivanui? 
Duonos ir degtinės, daugiau 
nieko! — tai jų pačių atsaky
mas. 

Žinoma, ne visur toks 
paveikslas, aš sutikau ir labai 
puikių, kultūringų žmonių. Jų 
buvimas ir praskaidrina tą 
nykų įspūdį. O šiaip ir betvar
kės, ir savivaliavimo čia per 
akis , atrodo, niekas nė 
nesistengia ką nors pakeisti. 
Gal todėl, sakau, tokios vietos 
ir patraukia klajūnus, kad jose 
galima nesivaržant ir nieko 
nepaisant gyventi? 

...Argi mes galime surasti 
tikrąsias vertybes ir būti iš 
tiesų laimingi, niekada nepa
tyrę kančios, vargo, prara
dimų? 

— Per aspera ad astrą, per 
crucem ad lucem, — byloja 
senas posakis. Ir tai amžių 
patikrinta tiesa. Transformuo
tas, įprasmintas skausmas ir 
yra tobulėjimo pirmoji prie
žas t is , jis lyg perkūnija 
nušviečia sielos gelmes, sukre
čia ir atgaivina. Rami, bekonf-
liktiška būsena tėra vegetavi-
mas. Ir gamtoje juk dangus 
ryškiausiai spindi po audros. 
Deja, mes ne visuomet suge
bame teisingai įvertinti įvykių 
priežastis bei prasmę ir, besiar
t i n a n t išbandymų metui, 
bailiai slapstomės visaip jų 
išvengti. O tai vien savęs 
apgaudinėjimas: tik kaskart 
patirdamas skausmą ir jį 
įprasmindamas, žmogus gali 
atsinaujinti, nuvalyti sielą nuo 
kasdienybės apnašų ir kopti į 
dvasios aukštumas. 

Gyvename iš tiesų kritišku 
momentu, ir todėl neretai 
tenka susimąstyti: kur nueisi
me, ką paliksime būsimoms 
kartoms? Iščiulptą, nuniokio-
t ą g a m t ą , p a v e l d i m a s 
psichines ligas, kurių vis gau
sėja, visuotinio abejingumo, 
keršto, neapykantos įstaty
mus, kitas epochos ydas? 
Dvasinis žmogaus luošinimas 
šiandien įgavo neregėtą užmo
jį, tai ypač pastebima čia. Dar 
kartą skaitau Jūsų laiško min
tis, padiktuotas to gilaus susi
rūpinimo žmonijos, mūsų civi

lizacijos likimu. Ir randu ten 
ne vien dabartinio pasaulio 
tragiškos būklės konstatavi
mą, bet ir nurodytą kelią, kaip 
iš susidariusios aklavietės išei
ti. Tai kova už didžiąsias 
žmogiškumo vertybes, tai atsi
naujinimas tikėjimo šviesoje". 

Gulagas. Septintame kilo
metre nuo Vsesviatskojos sto
ties, taigos prieglobstyje, yra 
vienas iš daugybės Gulago 
salyno lagerių — VS-389-35, 
kuriame kalinami Povilas 
Pečeliūnas, Gintautas Iešman
tas, Jurijus Orlovas, Ščerans-
kis bei kiti. Permės lageriai — 
patys baisiausi dvasinio tero
ro kombinatai. Septynių eilių 
s p y g l i u o t o m i s v i e l o m i s 
apraizgo kalinių kūnus, o 
neįsivaizduojamai sudėtingas 
šnipinėjimo, išdavystės, seki
mo, pažeminimo tinklas — jų 
sielas. Vergiškai beprasmiš
kas ilgavalandinis darbas išse
kina fizines jėgas. Komunis
tinis auklėjimas ir čia reiškiasi 
visokiomis formomis... Cia 
veikia savi įstatymai. Uolūs 
išdavikai bei provokatoriai 
premijuojami (papildomi pasi
matymai , banderolės), o 
tie, kurie sąžiningai dirba, 
tegali tikėtis, kad iš jų neatims 
minimumo. Nepaklusnūs kali
niai nuolat persekiojami. Ypač 
k e r š t a u j a m a G i n t a u t u i 
Iešmantui. Iš jo sistemingai 
konfiskuoja eilėraščius. Povi
las Pečeliūnas nuolat šefuo
jamas čekisto iš Vilniaus 
saugumo, kuris žadėjo peržiū
rėti bylą, tuo atveju, jeigu jis iš
duos savo buvusius bendra
darbius. Bylos peržiūrėjime 
klausimu P. Pečeliūnas rašė 
LTSR Ministrų tarybai, TSRS 
generaliniam prokurorui, bet 
viskas pasibaigia tuo, kad 
paskutinį žodį taria čekistai! 
Žmogaus teisių gynėjas 
Ščeranskis ypatingai KGB 
„šefuojamas". Jis kiekvie
name žingsnyje žeminamas 
bei ujamas. Jam liepiama dirb
ti pačius sunkiausius darbus, o 
kai nepajėgia — baudžiamas. 

Spalio mėnesį įvyko visuoti
nas kalinių streikas, atžymint 
p o l i t i n i o k a l i n i o d i e 
ną, reikalaujant politinio 
statuso. Prie streiko prisijungė 
keturiolika VS-389-35 lagerio 
belaisvių. 

Prašykime Dievo j iems 
dvasinės bei fizinės stiprybės, 
o geros valios žmonėms — drą
sos jiems padėti. 

(Pabaiga) 

Britai pasirengę 
pulti Falklandą 

Marinai ieško desantui tinkamos vietos 

Argentiniečiai kareiviai šildosi Falklando salų 
saulutės atokaitoje. Britų karo laivai jau netoli 

salų. Kiekvienu momentu gali prasidėti anglų 
jūrų pėstininkų puolimas. 

Nelengva plauti 
jaunimo smegenis 

Kaip sukurti bedievišką, prorusišką 
lietuvį? 

Trintis Salvadoro 
seimo atidaryme 

San Salvador. — Konstitu
cinė Salvadoro asamblėja 
pirmadienį turėjo savo iškil
mingą atidarymo sesiją, tačiau 
ją boikotavo ne tik daugiausia 
atstovų turinti krikščionių 
demokratų partija, bet ir 
dabartinės valdžios žmonės. 
Asamblėjos (steigiamojo 
seimo) pirmininkas, radikalas 
Roberto d'Aubuisson tvirtina, 
kad cbunta seimą ignoruoja, o 
chuntos narys gen. Gutierrez 
net bandęs seimui diktuoti, ką 
parinkti kandidatu į prezi
dento vietą. Seimo atidaryme 
nedalyvavo ir kariuomenės 
vadai. 

Krikščionių demokratų 
partijos vadas paaiškino, kad 
jo atstovai ceremonijas 
boikotavo, nes seimo vado
vybė nepakvietė vyriausybes, 
o tai laikoma jo? įžeidimu. 

Seimo pirmininkas pasakė: 
„Mus išrinko liaudis. Ji nie
kad nerinko generolo Gutier-
rezo nei prezidento Duartes nei 
visų kitų". 

JAV vėl perka 
Irano naftą 

VVashingtonas. — Energi
jos departamentas patvirtino 
spaudos žinias, kad JAV vėl 
pradėjo pirkti naftą iš Irano. 
Praėjusį ketvirtadienį buvo 
pasirašyta sutartis su Iranu, 
kuris pažadėjo Gatoil Interna
tional Inc. bendrovei birželio 
mėnesį tiekti 1.8 mil. statinių 
naftos už 53.12 mil. dol. Si 
bendrovė veikia iš Ženevos, 
Šveicarijos. 

Energijos departamentas pa
reiškė, kad „Irano nafta gera, 
kaina gera, tai mes ir perka
me". Nafta bus laikoma strate
ginių atsargų sandėliuose. 

Vi ln ius . — Balandžio 16 d. 
įvyko ok. Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto plenu
mas, kuris svarstė klausimą 
„Dėl respublikos partinės 
organizacijos uždavinių toliau 
stiprinti besimokančio jauni
mo idėjinį politinį, internacio
nalinį ir ateistinį auklėjimą". 

P i r m a s i s sekretorius P. 
Griškevičius, savo kalboje 12 
kartų paminėjęs neišsemiamą 
„išminties šaltinį" L. Brežne
vą, padarė išvadą, kad reikės 
„reikliau ir atsakingiau dirbti 
auklėjamąjį ir organizacinį 
darbą". Sąlygos tam esančios 
neblogos, nes „vien bendrojo 
lavinimo mokyklose dirba dau
giau kaip 10 tūkstančių parti
jos narių. Dabar kas ketvirtas 
pedagogas yra komunistas". 
Deja, pasakė Griškevičius, kar
tais „pasilaiko mokytojų, kurie 
taikstosi su buržuazine ideolo
gija. Tokiems žmonėms neturi 
būti vietos mokykloje". 

Pranešime buvo griežtai 
kritikuoti nemaži trūkumai 
moksleivių ateistinio auklė
jimo darbe. Jų pasitaikė Vilka
viškio, Telšių, Mažeikių, Rasei
nių, Šilalės ir kai kuriuose 
kituose rajonuose. Griške
vičius pasakė: „Dar kartą 
noriu pabrėžti mokyklos vaid
menį formuojant mokslinę 
pasaulėž iūrą . Kiekvienoje 
mokymo įstaigoje turi būti 
sukurta ir nuosekliai įgyven
dinama darni ateistinio darbo 
sistema, aprėpianti ir moky
mą, ir užklasinę veiklą, ir indi
vidualų poveikį moksleivių 
sąmonei ir elgesiui". 

„Ateistinis auklėjimas — pir-
m a e i l ė v i s ų m o k y t o j ų 
pareiga. Reikia konkrečiais 
pavyzdžiais parodyti, kaip 
sunkiai gyveno darbo žmonės 
buržuazijos valdymo metais, 
atskleisti visos buržuazinės 
santvarkos antiliaudinį pobū
dį. Juk daugelis žmonių, ypač 
jaunimas, neturi supratimo 
apie buržuazinę santvarką", 
kalbėjo Griškevičius. J i s 
ragino „kovoti prieš kiekvieną 
idėjinių priešų mėginimą 
a tga iv in t i nacional is t ines 
nuotaikas". 

Pranešimą partijos vadų 
plenume padarė partijos sekr. 
L. Šepetys, kalbėjęs irgi apie 
j aun imo auklėjimą. J a m 
įkvėpimą suteikė draugo 
Brežnevo kalbos profesinių 

politinį, patriotinį ir interna
cionalinį auklėjimą. Reikia 
kovoti prieš nacionalizmą, 
šovinizmą, prieš nacionalinį 
uždarumą. Reikia rūpintis, kad 
be gimtosios kalbos mokslei
viai gerai išmoktų ir rusų 
kalbą. Jaunimo \ auklėjimas 
neatskiriamas nufe ateistinio 
auklėjimo. Turime stiprinti 
kovą su bet kokiu religiniu 
ekstremizmu, nes politiniai 
klerikalai siekia diskredituoti 
partijos politiką tikinčiųjų ir 
bažnyčios atžvilgiu, stengiasi 
perdėti, klastoti religijos vaid
menį lietuvių tautos istorijoje 
ir jos kultūroje". 

Šepetys pasakė: „Taigi, mes 
turime pasiekti, kad visas 
mūsų jaunimas, visi mokslei
viai būtų idėjiškai užsigrūdi
nę, atsparūs svetimos ideolo
gijos poveikiui, nereligingi". 

Išklausęs visų kalbų, centro 
komitetas atleido A. Jakaitį iš 
Lietuvos KP centro komiteto 
mokslo ir mokymo įstaigų sky
riaus vedėjo pareigų, o jo 
vieton paskyrė V. Baltrūną. 
Pirmasis komunistinio jauni
mo centro komiteto sekreto
rius P. Ignotas ne tik buvo 
pervestas iš kandidato į pilnus 
partijos CK narius, bet ir 
išrinktas kandidatu į CK biu
rą. 

Plenumo darbą prižiūrėjo 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto orga
nizacinio partinio darbo sky
riaus sektoriaus vedėjas V. 
Konovalov. 

T R U M P A I 
IŠ V I S U R 

— Neapolyje raudonieji te
roristai nušovė krikščionių 
demokratų politiką ir jo auto
mobilio vairuotoją. Milane 
buvo pu l t a s b a n k i n i n k a s , 
tačiau vieną teroristą pavyko 
sužeistą sugauti. 

— Izraelio o k u p u o t a m e 
Vakarų Krante sužeisti du 
arabai studentai. 

— Trylika britų Antarkti-
kos tyrinėtojų P ie t inė je 
Georgijos saloje rast i sveiki ir 
saugūs. Jų nesugavo ir balan
džio 3 d. salą okupavę argenti
niečiai, nes jie pasitraukė 
giliau į salą ir palaikydavo tik 
radijo ryšį su mokslininkų 
stotimi Orkney saloje. 

— Pietų Korėjos Uiryong 
mieste girtas policininkas 
nušovė 34 žmones, 20 sužeidė 
ir pats susisprogdino rankine 
granata. 

— Viceprezidentas Bush 
gegužės mėn. vyks į Kiniją 
penkių dienų vizito. J is buvo 
Kinijoje JAV atstovybės galva 
dar prieš diplomatinių santy
kių užmezgimą. 

Gaudo nelegalius 

Sinajaus siena 
Tel Avivas. — Naujoji 

siena tarp Izraelio ir Egipto 
sukėlė daug nepatogumų 
sienos perkirstame Rafos mies
te prie Viduržemio jūros. Pir
mąją dieną sieną perėjo 2,300 
žmonių. Pasitaikė incidentų, 
kai arabai iš vienos miesto 
pusės ėmė akmenimis apmė
tyti izraelitus kitoje pusėje. 

Sinajaus pietuose, Tabos 
mieste tvarką prižiūri tarptau
tinė kariuomenė. Izraelitai gali 
tęsti viešbučio statybos dar
bus, tačiau negali pradėti 
naujų statybų. Miestą gali 
lankyti izraelitai ir egiptiečiai. 

— Italijoje mirė 83 metų 
Frank Paolo Coppola, ilgą 

sąjungų suvažiavime. Šepetys laiką buvęs vienas svarbiau-
pripažino, kad „reikia toliau sių „mafijos" vadų Amerikoje 
gerinti darbo žmonių idėjinį ir Sicilijoje. 

imigrantus 
VVashingtonas. — Pirma

dienį imigracijos ir natūrali
zacijos agentūros detektyvai 
įvykdė puolimą devyniuose 
miestuose ir surado apie 1,000 
nelegalių imigrantų. Chicagos 
apylinkėse įvairiose įmonėse 
suimta apie 250. Šią savai tę 
panašūs tikrinimai bus tęsia
mi, nors šiuos veiksmus kriti
kuoja ispaniškai kalbančių 
amerikiečių o rgan izac i jų 
veikėjai. Tai esanti diskrimi
nacija. 

Imigracijos agentūra sako, 
kad daug nelegalių imigrantų 
dirba įmonėse su padirbtais 
dokumentais, gauna įvairias 
socialinio draudimo pašalpas, 
užima legalių amerikiečių 
vietas. Tikimasi šią savaitę 
sugauti apie 5,000 nelegalių 
imigrantų. 

Prasidėjo teismas 
V V a s h i n g t o n a s . — Cia 

prasidėjo seniai lauktas John 
Hinckley teismas. J i s kaltina
mas prezidento Reagano ir 
kitų trijų sužeidimu. Kaltina
majam teisme įrengta speciali 
celė. Jo advokatai rengiasi 
įrodinėti, kad Hinckley — 
nepilno proto, dėl to jis — 
nekaltas. Prokurorai teigia, 
kad jis nėra pamišęs, žinojo, ką 
daro. Pradžioje bus renkama 
jury. Teisėju yra federalinis 
rajono teisėjas Barrington Par
ker. 

L o n d o n a s . — „Times" 
l a ik ra š t i s paskelbė, jog 
Britanijos karo laivai priplau
kė prie Falklando salų ir gali
ma laukti puolimo per 48 vai. 
„Times" „iš patikimų šalti
nių" gauta žinia sako, kad 
saloje jau iškeltas būrys jūrų 
pėstininkų, kurie žvalgosi 
puolimui tinkamos vietos. Bri
tų gynybos ministerija šią 
žinią paneigė. 

Kitomis žiniomis, britų jėgų 
vyriausias vadas Pietų Atlan

te admirolas J o h n Woodward 
gavęs laisvas rankas. Jis 
nutars, kurioje vietoje vykdyti 
jėgų iškėlimą. J a m įsakyta tik 
nepulti miesto — Port Stanley. 

Britanijoje paskelbta, kad 
Pietinės Georgijos saloje į 
nelaisvę pateko 194 argenti
niečiai, dalis jų — sužaloto 
povandeninio laivo įgulos 
na r i a i . Paėmus salą, du 
a rgen t in ieč ia i karininkai: 
povandeninio laivo „Santa 
Fe" kapitonas ir P. Georgijos 
salos įgulos vadas buvo 
pakviesti į britų laivą pietų. 
Abu argentiniečiai karininkai 
išreiškė padėką britams už 
humanišką elgesį ir gerą 
argentiniečių karo belaisvių 
traktavimą. Vienintelė karo 
auka — į koją sunkiau sužeis
tas argentinietis, povandeni
nio laivo įgulos narys. 

Amerikos Valstybių Organi
zacijos užsienio reikalų minis-
terių konferencija vakar svars
t ė p a d ė t į . A r g e n t i n o s 
ministeris Costa Mendez pasa
kė, kad „Thatcher trokšta 
kraujo". J is reikalavo, kad 
Britanija sustabdytų prievar
tą, kitaip Argentina prašys 
įgyvendinti Rio de Janeiro 
sutarties 3-čiojo straipsnio 
dvasią ir raidę. Straipsnis 
kalba apie Amerikos valsty
bių kolektyvinę gynybą. 

Sekretorius Haigas priminė 
konferencijai, kad Britanija 
nepradėjo šio konflikto ir agre
sijos. Argentinos karinės jėgos 
pirmos puolė salas balandžio 2 
d. Haigo nuomone, šį konflik
tą turėtų spręsti ne 0AS 
va l s tybės , bet Jungt inės 
Tautos. 

Argentinoje pradeda slūgti 
karštos nacionalistinės nuo
taikos. Vis daugiau žmonių 
pradeda suprasti, kad šiuo 
metu karas su Britanija būtų 
šaliai sunkiai pakeliamas, nes 
infliacija ir taip siekia 100 
nuoš. Kariuomenės perkėli
mai , da l inė mobilizacija 
Argentinai jau kainavo 18 mil. 
dol. Kiti komentatoriai mini 
200 mil. dol. sumą. Pats prezi
dentas gen. Galtieri pripažino, 
kad lėšas kariuomenei, kurios 
siekė 4 bil. dol., reikės padi
dinti. 

J a u t rys savaitės, ka i 
argentiniečiai išsiima iš ban
kų savo sutaupąs. Stebėtojai 
rašo, kad panikos dar nėra, 
tačiau Centrinis Bankas užda
rė skyrių Rio Parana. Vienas 
turtingas banko direktorius 
išsiėmė iš banko 80 mil. dol. ir 
išvažiavo iš Argentinos neži
nia kur. Televizijos programas 
p e r t r a u k i a v y r i a u s y b ė s 
pareiškimai, raginantys pilie
čius nespekuliuoti valiuta ir 
„suderinti asmeninius intere
sus su tėvynės interesais". Rio 
Parana finansų bendrovė 
pasiūlė taupytojams už ilges
nių terminų indėlius aukštas, 
150 nuoš. per metus palūka
nas. Tačiau prie banko susi
dariusi eilė žmonių daugiau 

sutaupų išsiėmė, negu įdėjo 
naujų. 

Vidaus reikalų ministeris 
gen. Alfredo St. Jean buvo 
sukvietęs 13 Argentinos poli
tinių partijų veikėjus pasitarti 
dėl „tautinės vienybės fron
to". Galimas daiktas, karinė 
chunta bandys sudaryti plates
niais politiniais pagrindais 
naują vyriausybę. 

Argentinon atvyko Prancū
zijos grafas Francois de 
Bougainville, pal ikuonis 
prancūzų admirolo Louis An-
toine de Bougainville, kuris 
Falklando salose 1764 m. buvo 
įsteigęs prancūzų koloniją. J i s 
buvo davęs saloms vardą 
„Maiouines", nes Prancūzijoje 
yra to vardo pajūrio miestelis. 
Po trijų metų prancūzas 
admirolas s a l a s p a r d a v ė 
Ispanijai už 24,000 angliškų 
svarų. Nuo to laiko Argentina 
ir skelbia savo pretenzijas į 
„Malvinas". 

A r g e n t i n a a t m e t ė 
sekretoriaus Haigo pareiški
mą, kad jis pasirengęs vėl vyk
ti į Buenos Aires tartis dėl 
taikingo sprendimo. Argen
tinos vyriausybė pareiškė, kad 
nėra reikalo Haigui skraidyti, 
nes VVashingtone yra Argenti
nos užsienio reikalų minis
teris, kuriam Haigas galįs 
perduoti savo pasiūlymus. 

Argentina toliau tvirtina, 
kad Pietinėj Georgijoj jos 
kareiviai dar nepasidavė, bet 
tęsia kovą. Britų sluoksniai 
pripažįsta, kad, gal, 16 argenti
niečių pasitraukė toliau į kal
nus ir dar nesuimti. Visi belais
viai bus greit išgabenti ir 
pasiųsti j Urugvajų. 

Opozicijos vadas britų 
parlamente Michael Foot 
pareikalavo, kad vyriausybė 
sustabdytų karo laivus ir 
nepultų Falklandų, bet kreip
tųsi vėl į Jungtines Tautas. J o 
pareiškimą atmetė premjerė 
Thatcher. sakydama, kad atei
na žiema ir ji negalinti laikyti 
laivuose britų jaunimo ilgesnį 
laiką. 

Atsisveikinimas su 
kardinolu Cody 

Chicaga. — Gedulingos 
pamaldos už mirusį Chicagos 
arkivyskupą, kardinolą John 
Cody bus ketvirtadienį, vidur
dienį, Holy Name katedroje, 
730 N. Wabash. Mišias laikys 
apaštališkasis delegatas arki
vyskupas Pio Laghi ir 12 
Illinois vyskupų. Katalikų 
mokyklos tą dieną bus uždary
tos. 

Laik inu a r k i d i e c e z i j o s 
administratorium buvo išrink
tas prelatas Richard Keating. 
47 m. amžiaus. Jį išrinko 12 
narių arkivyskupijos pata
rėjų taryba. Kardinolas laido
jamas Vyskupų Koplyčioje, 
Mount Carmel kapinėse, Hill-
sidėje. 

KALENDORIUS 
Balandžio 28 d.: Petras 

Chan., Valerija, Vygantas, 
Vaiga. 

Balandžio 29 d.: Paulinas, 
Kotryna, Vaitenis, Indrė. 

Saulė teka 5:53, leidžiasi 
7:44. 

ORAS 
Saulėta, vėsoka, temperatū

ra dieną 60 1., naktį 40 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. balandžio mėn. 28 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVĖ 

Redaguoja v.s- Irena Regiene, 2652 \V. 65th St., Chicago, IL 60629 

SKAUTININKAS BENDRUOMENĖJE 
Albinas Pocius 

Kalbėdami apie skautinin
kus, mes suprantame, kad tai 
yra asmenys, kurie daug metų 
dirbdami s kauti jos labui ir 
vadovaudami kitiems, įver
tinant jų darbą ir sugebė
jimus, buvo pakelti į skau
tininkus. 
Skautininke ar skautininkas 
nėra eilinis žmogus. J i s yra 
vadas ir vadovas jauniesiems, 
jis yra kaip ka r in inkas 
kariuomenėje ar kaip senovės 
Romėnų centurijonas, ne tik 
vadovaująs kitiems, bet ir 
savo drąsa ir pareigos suprati
mu tapdamas pavyzdžiu 
kitiems. 

Jo autoritetas turi būti švie
sus ir moraliniai tvirtas, kad 
jo vadovaujami jį sektų ne iš 
baimės, bet su pasididžia
vimu, žinodami, kad savo 
vadu gali pilnai pasitikėti, nes 
žino veiklos tikslą. 

Skautų Sąjunga, būdama 
mūsų išeivijos bendruomenės 
sudėtyje, labai stipriai padeda 
bendruomenei išlaikyti lietu
vybę jaunimo tarpe. 

Laisvoje Lietuvoje skauty-
bės uždavinys buvo dirbant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui pil
nai įgyvendinti Baden Powell 
skautybės nuostatų idėjas. 

Šiandien išeivijoje norint 
šsaugoti lietuvių tautos ir 

mūsų bendruomenės tęsti
numą, mes kreipiame didesnį 
dėmesį į lietuvybės ugdymą 
mūsų j auno jo je k a r t o j e . 

Veltui būtų mūsų sueigos ir 
-sėdžiai, jeigu mes neturėtu-

kas mus pakeis, kai 
reikės išeiti į užtarnautą pensi
ją-

Skautija, surasdama sau 
tinkamą vietą Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungoje ir 
Bendruomenė je , a t l i e k a 
didžiai naudingą darbą savo 
tautai ir savo bendruomenei, 
nes padeda mūsų jaunimui 
Įsitraukti į lietuvišką veiklą. 

Skautininkas per skautišką
ją veiklą a t e i d a m a s į 
b e n d r u o m e n ę ir į s i j u n g 
damas į jos darbus gali pada
ryti didžiai vertingą įnašą. 

Vadovo sugebėjimai ir tie
sus, ne veidmainingas, skau
tybės ideologijoje subrendęs 
asmenybės charakteris gali ir 
j bendruomenės veiklą įnešti 
geresnius veiklos principus, 
skautišką draugiškumą ir 
brolišką toleranciją. 

Kiek daug mūsų bendruome
nėje, ypač Amerikoje, vyksta 
bereikalingų ginčų ir susi

skaldymo, vien tik dėl stokos 
tolerancijos ir broliškumo 
lietuvio lietuviui. 

Jeigu jie visi gyventų pagal 
Baden Powell skautybės įsta
tus, greitai surastų bendrą 
kalbą, nes nebūtų pavydo ir 
tuščios garbės geidimo. 

Kiekvienas veikimas, ar ta i 
būtų p a s skautus ar bendruo
menėje, turi turėti savo dides
nį tikslą, į kurį būtų kreipia
ma visa organizacinė veikla. 

Šiandien p a t s didžiausias 
visų laisvųjų lietuvių užda
vinys y ra ugdyti lietuvybės 
dvasią mūsų jaunime ir kovo
ti už laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymą. 

Kas apleidžia bent vieną iš 
tų dviejų pagrindinių mūsų 
veiklos tikslų, tas jau pilnai 
nebeatlieka savo pareigos nei 
bendruomenei nei savo tautai. 

Skautininkas, į kurį yra 
atkreiptos visuomenės akys 

Prie akademikų stalo Hartfordo Kaziuko mugėje. 
Iš k.: L. Simonai t is , A-. Banevičius, Zita Dresliu-
vienė. L inas Banevičius, Zina Dresliūtė, ps. M. 

Baltauskienė, ps . fil. E. Meilus jr., J o n a s Ja l ins 
kas ir s. I. Mantautienė. 

Nuotr. M. B a n e v i č i a u s 

SKAUTIŠKI 
RENGINIAI 

Chicago j e 
Gegužės 2 d., sekm. — 

, , A u š r o s V a r t ų " t u n t o , 
(kviečiami ir kitų tuntų broliai 
ir sesės), laužavedžių kursai 
Jaunimo centre. 

Gegužės 16 d., sekm. — 
„Aušros Vartų" tunto iškil
minga Motinos dienos sueiga 
Jaunimo centre. 

Liepos 10-24 d. — Chicagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI. 

De t ro i t e 
Gegužės 15 d. — Abiturientų 

balius. Ruošia skautų,-čių tėvų kaip i jaunimo vadovą), turi k o m i t e t a g _ 
būti pavyzdžiu ir savo šeimai 
lietuvybės ugdymo darbe. J o 
namuose turi būti gyva lietu-

Clevelande 
Gegužės 15-16 d. — Vaka-

vybės ugnis, kad ji šildytų ir r o n ė visuomenei. Rengia Vyr. 
šviestų kelią visiems, su ku- skaučių židinys. 

Birželio 19 d. — Tradicinis 
J o n i n i ų l a u ž a s . R e n g i a 
Clevelando skautininkai,-kės. 

riais jis lietuviškame darbe 
susiduria. 

Š i and ien ma te r i a l i s t i n io 
pasaulio gyvenime žmonės jau 
nebetiki skelbiamais žodžiais, 
bet žiūri, ar skelbėjas pats tiki 
tuomi, ką jis skelbia, ir a r 
praktikuoja tai savo gyveni
me. 

Kalbant apie skauto parei
gas Tėvynei, mes vėl susidu
riame sukeliomis problemomis. 
Vieni sako: kovoti už Lietuvos 
laisvę skautui nereikia, nes ta i 
jau y r a politika, o skautai 
esanti visai nepolitinė organi
zacija. Kas taip kalba — paro
do, kad jis nesupranta, ką 
reiškia žodis politika. Darbas 
savo Tėvų žemės laisvei 
apginti nėra politika, bet 
ta rnyba Tėvynei. Politika yra, 
kada kalbame apie politines 
partijas ir įvairias pasaulėžiū-
ras, bandančias savo partinei 
linijai pajungti žmones. Poli
tika yra agituoti žmones 
balsuoti už vieną ar kitą parti
ją-

Kova už Tėvynės nepriklau
somybę nėra politika, bet 
šventa pareiga tarnauti savo 
tautai , net pats skautijos obal-
sis ta i nusako, kad mes turi
me dirbti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. 

(Bus daugiau? 

Dainavoje 
G e g u ž ė s 28-31 d. — 

„Skau t i škos sus i t ik tuvės" 
skautams ir skautėms. 

Gegužės 28-31 d. Vyr. skau
čių, sk. vyčių, gintarių ir j . 
budžių suvažiavimas. 

U n i o n P ier 
Birželio 19-26 d. — Antrasis 

Lituanistikos Serr maras skau
tų , -č ių v a d o v a m s , - v ė m s , 
„Gintaro" vasarvietėje. 

Visi skautiški vienetai yra 
prašomi prisiųsti jūsų vieto
vėse vykstančių skautiškų 
renginių ir stovyklų datas, 
laiką ir vietą. Šitoks įvykių 
kalendorius pasitarnaus bend
rai informacijai ir renginių 
koordinacijai. Žinias siųsti šio 
skyriaus redaktorei aukščiau 
nurodytu adresu. 

N A U J A „ G A B I J O S " 
REDAKTORE 

LSS Seserijos biuletenis 
„ G a b i j a " nuo gegužės 
pradžios bus spausdinamas 
p ranc i škonų spaustuvėje 
Brooklyne. Jį redaguos s. Biru
tė Kidolienė, gyvenanti New 
Yorke. 

STOVYKLA RAKĖ ^ius. Tikros nustatytos linijos 
Chicagos skautų ir skaučių nėra, tuntų ir vienetų vadovai-

tuntų stovykla vyks liepos 10- e s m ė ^ n a **** a r J^taip 
24 d. Rako stovyklavietėje, ši<* P">blemą spręsti. Recep-
Custer, MI. Stovykloms vado- * į patarimų daug, gi prak-
vaus: „Aušros Vartų" tunto - t l k o j e l š e m a tataip-Iš m Ū 8 ų 8 U ' 
Daiva Paulienė, „Kernavės" 
tunto — Rita Penčylienė, 
„Nerijos" tunto — Sofija 
Kunstmanienė ir „Litua-
nicos" tunto — Deveikis ir 
Donatas Tijūnėlis. Visi tėvai 
prašomi šias datas pasižymė
ti savo kalendoriuose ir šeimų 
atostogas taip sutvarkyti, kad 
jūsų sūnūs ir dukros turėtų 
galimybės s tovyklaut i ir 
gamtoje išgyventi praktiško 
s k a u t a v i m o džiaugsmą, 
sustiprinti draugystės ryšius, 
i šmokt i d ž i a u g s m a i s ir 
nesėkmėmis dalintis su savo 
artimu, broliu ir sese. 

IŠKILMINGA SUEIGA 
' NEW YORKE 

Balandžio 24 d., tuoj po 
p a m o k ų š e š t a d i e n i n ė j e 
l i t u a n i s t i k o s mokykloje, 
Kultūros Židinyje įvyko New 
Yorko skautų ir skaučių 
iškilminga šv. Jurgio ir Moti
nos dienos minėjimo sueiga. 

PASITRAUKĖ 
TUNTININKĖ 

New Yorko skaučių tuntui 
sėkmingai vadovavusi s. Biru
tė Kidolienė, p a s i b a i g s 
kadencijai, pasitraukė iš tunti-
ni'ikės pareigų. Nuo balandžio 
24 d. tuntui laikinai vadovaus 
s. Giedrė Stankūnienė. 

PATIKSLINIMAS 
„Skautybės Kelyje" paskelb

tame Lietuviškos Skautijos 
fondo dovanų paskirstymo 
laimėtojų sąraše pasitaikė 
netikslumas. Ketvirtas laimi
kis — 25 dol. pinigais atiteko 
E. Junokui ir Anglijos. 

LIETUVIŠKAI 
NEMOKANČIU 

ĮJUNGIMAS Į LSS 

Clevelando akademikės prie savo gaminių stalo 
Kaziuko mugėje. Jos platino ir naujai išleistą 

knygą še imininkėms "Velykinis s ta las" . 
Nuotr. V. Baca-ifiaus 

LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. S. Miknaitis pakvietė ma
ne 1980.2.18 pirmininkauti ir 
organizuoti "Lietuviškai ne
mokančių įjungimo į LSS" 
komisiją. Remdamasis LSS 
Tarybos komisijoms darbo gai
rėmis sudariau komisiją iš tri
jų narių: ps. fil. Elena Jonai
tienė, ps. fil. Elena Kiverytė ir 
aš pats. 

Komisija turėjo 3 posėdžius -
pasitarimus. Be to, įvairiomis 
progomis komisijos nariai 
asmeniškai aptarė, diskutavo 
šiuo klausimu su pavieniais 
vadovais, jaunesnio ir vyres
nio amžiaus. Taip pat komi
sija išsiuntinėjo keletai vado
vų kitose Australijos vietovėse 
kvietimus pasisakyti raštu. 
Gauti tik keli atsakymai. Su 
keliais vadovais teko tuo rei
kalu pasikalbėti Vll-oje rajo
no stovykloje, Adelaidėje. 

Pas mus Australijoje "Lietu
viškai nemokančių įjungimas į 
LSS yra nenaujiena. Prieš 15-
20 metų dauguma kalbėjo, mo
kėjo kalbėti lietuviškai. Nemo
kantiej i beve ik būdavo 
nepriimami. Laikui bėgant 
pasikeitė mūsų pažiūros, 
pradėjome priimti ir nemokan-
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• Administracija dirba kas
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— 4:00. 
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važiavimų, spaudos, stovyklų 
matome, kad ir Kanadoje bei 
JAV ši problema didėja. 

"Lietuviškai nemokančių 
įjungimo į LSS" yra pareikš
tos sekančios nuomonės: 

1. Dauguma sutinka, kad ne
reikia atstumti lietuviškai ne
mokančių nuo savęs. Reikia 
džiaugtis, kad jie prašosi į mū
sų eiles. Ypač tai svarbu, kur 
šeimos yra mišrių tautybių. 
Taip pat turime atsiminti, kad 
skautauti to krašto organi-. 
žarijoje yra daug geresnės 
sąlygos, nereikia toli vykti į su
eigas ir t.t. O visdėlto, jie nori 
priklausyti prie mūsų. 

2. Tėvų pagalba, įsijun-| 
g i r n a s į m ū s ų š e i m ą ! 
yra svarbu. Svarbu paskatinti j 
tėvus, kad kiek sąlygos lei-i 
džia, mokytų vaikus lietuvių 
kalbos. 

3. Paaiškinti tėvams ir jau
niems skautams LSS tikslus 
lietuvybės reikalu. 

4. Skatinti l ankyt i sa
vaitgalio lituanistines mo
kyklas. 

5. Jei sąlygos leidžia, suda
ryti atskiras skiltis nemokan
tiems lietuviškai. 

6. Mėginti per sueigas, 
užsiėmimus kiek galima aiš
kinti lietuvių kalboje. Kiek
vienoje sueigoje mokyti lietu
viškų dainų, lituanistiką ir 
palyginti su šių laikų įvykiais, 
asmenimis. Tuo mėgint i 
įsąmoninti lietuvišką dvasią, 
kilmę. 

7. Programas paruošti lietu
viškas su angliškais paaiški
nimais. 

8. Sustiprinti lietuvių kalbą 
stovyklose, žinoma, ne ilgais 
pašnekesiais, bet dainomis, 
užsiėmimais, pasirodymais ir 
panašiai. 

Lietuviškai nemokančių 
įjungimo į LSS, lietuviškumo 
išlaikymo bei sąmonės ugdy
mo LSS rėmuose problemomis 
bei temomis buvo daug kalbė
ta ir rašyta. Šioje LSS Tary
bos kadencijoje gražių minčių 
išreiškė: 

1. v.s. fil. D. Eidukienė "Lie
tuvių kalbos išlaikymas tun
te" (Draugas" 1980.6.18 psl. 
2,4) 

2. v.s. E. Eidukienė "Lietu
viškos sąmonės ugdymas LSS 
jaunime". Paskaita LSS Tary
bos akiv . s u v a ž i a v i m e , 
1980.5.17. 

3. S. D. Surdėnienė "įjun
gimas lietuviškai nekalbančių 
į LSS". Paskaita LSS Tarybos 
akiv. suvažiavime, 1980.5.17. 

4. A. Balašaitienė "Nutarta 
kalbėti angliškai..." ("Tėviš
kės Žiburiai" No. 37 psl. 3 
1980.9.11.) 

5. A. Dundzila "Lietuvybės 
reikalai skautų sąjungoje" 
("Dirva" 1980.5.22.) 

6. (v.k.)"Kas rūpinasi lietu
vybe?" (Vedamasis "Mūsų 
Pastogė" Nr. 15 1981.4.20.) 

v.s. fil. Balys Burkus 
Lietuviškai nemokančių 

įjungimas į LSS 
Komisijos pirmininkas 

RUOŠIAMAS 
A B I T U R I E N T Ų 

BALIUS 
Detroito skautų ir skaučių 

tėvų komitetas gegužės 15 d. 
rengia tradicinį abiturientu 
balių. Bus linksma programa, 
susipažinimas su abiturien
tais, pietūs, šokiai ir kitos 
linksmybės. Chicagos ir kitų 
vietovių jaunimas kviečiamas 
atvykti, dalyvauti ir susipa
žinti su šauniais Detroito 

a b i t u r i e n t a i s , 
abiturientėmis. 

ž a v i o m i s 
- • 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
T e l . 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MAŽEJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv.12—4 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

.-J 

q 

DR. K. 6. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. RRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

. i ^ i J i . 

fįĘ 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. - 233-8553 
Service: 885-4506 — Page »06O58 

SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEYlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA . 
1185 Dundee Ave. 

EVgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
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Kodėl 

EUROPA NEPASITIKI 
AMERIKA? 

Dažnam mūsų kyla klau
simas, kaip Europa žiūri į 
amerikiečius? Nuo senų laikų 
įsitvirtinusi pažiūra, kad Ame
rika turi pilną kišenę, bet tuš
čią galvą, jau seniai pasikeitė. 
Išradimai, technologija, skrai-
dos į mėnulį iš pagrindų pa
keitė europiečių galvoseną apie 
"jankius". Pasikeitė į gerą pu
sę. Šalia to gero atsiliepimo vė
liausiais laikais įsišakinijo 
nauja, nepalanki opinija, kad 
Amerika negalima pasitikėti. 
Taip galvoti europiečiai turi 
pagrindo. 

Dar ne taip seniai, po Ant
rojo pasaulinio karo, beveik de
šimtmetį, ir prieš karą, euro
piečiai buvo įsitikinę, kad 
Amerika turi aiškią viziją, vei
kia nesvyruodama, rodo jėgą 
ten, kur jos tikrai reikia, su
tramdo ekstremistus, mokė
dama net aukštą kainą, nieko 
sau iš to nereikalaudama. 
Amerika atrodė kaip retai kuri 
šalis, einanti pagelbėti pasau
liui dėl gryno idealizmo; kad 
šalis labai disciplinuota, an t 
sveikų moralinių ir ūkinių pa
grindų, todėl neįveikiama, 
prieš ją nublunka bet kokia 
priešų propaganda, nesus
progdina nei iš vidaus. Ameri
ka iš tikrųjų tokia ir buvo. 

Paskutiniuoju metu, prade
dant Korėjos karu, t a s tvirtas 
tikėjimas, kad Amerika žino, 
ko ji nori, pradėjo svyruoti. 
Amerika jau nesielgia taip, 
kaip seniau. Didėja skepticiz
mas Washingtono pažadais ir 
įsipareigojimais. Vis sunkiau 
darosi europiečiui suderinti 
faktus, kaip iš vienos pusės 
ryžtingi, neužmirštami Tru-
mano diplomatiniai žygiai iš
gelbėję Graikiją ir Viduriniuo-
sius Rytus nuo staigaus 
sovietų užėmimo, NATO įstei
gimas ir trečdalio milijono ka
rių laikymas Europos bazėse, 
Marshalo planas ir kiti labai 
efektingi ėjimai; iš kitos pusės 
kelia abejonių nenoras laimėti 
nei Korėjos nei Vietnamo ka
rų. Ypač Vietnamo, kur Ameri
ka neteko daugiau negu ke
turiasdešimt tūkstančių pačių 
gražiausių vyrų ir apvylė tuos, 
kurie visomis jėgomis, pasi
tikėdami Amerika, gynėsi nuo 
komunizmo. Taip, europiečiui 
sunkiai suprantama ir kyla vi
sokių abejonių spėliojimų, kas 
gi buvo, kuris neleido Ameri
kai parodyti savo jėgą, ir pri
vertė sulaužyti duotą žodį, ap
vilti laisvąjį pasaulį. 

Jeigu kas pateisinimui saky
tų, kad ir Korėja, ir Vietnamas 
toli nuo Amerikos krantų, nuo 
žemyno bazių, kad ir Ameri
kos interesai tenai nėra labai 
gyvybiniai, tai to negalima 
tvirtinti, ka i panaši istorija 
kartojosi a r kartojasi čia pat, 
prie Amerikos slenksčio. Ko
dėl negalima buvo sutvarkyti 
Kubos pačiom pirmom dienom 
be kraujo praliejimo ir kodėl 
buvo pasielgta nei šiaip nei 
taip su vad. Kiaulių įlankos in
vazija. Nebūtų buvę dabarti
nių bėdų nei su Nikaragva, nei 
su Salvadoru. Dar daugiau: ne
būtų kubiečių ekspedicinio kor
puso, t.y. sovietų svetimšalių 
legiono Angoloje, Etiopijoje ir 
kitose vietose. Cia paliesti jau 
gyvybiniai Amerikos intere
sai . Lygiai kodėl nebuvo 
išvengta Adeno išėjimo į In
dijos vandenyną, Irano revo
liucijos, Afganistano invazi
jos? Tokie klausimai vargina ir 
gąsdina europiečius, net aliar
mą kelia. 

Dar vienas reikalas, kuris 
duoda pagrindo abejoti Ameri

kos vidaus stiprybe, kenkia jos 
prestižui: dviejų Kennedžių ir 
Kingo nužudymas, pasikėsini
mai prieš Fordą ir Reaganą, 
Watergate, Nixono atsistaty
dinimas ir kt. Pradedama tikė
ti, kad pati Amerika nežino sa
vo svorio ir galybės. Dažni jos 
ėjimai panašūs į mažų valsty
bėlių elgesį, kurios priverstos 
veikti pagal kieno kito valią. 
Tokia baimė ką nors sypyk-
dyti ir veikti ne taip, kaip rei
kalauja jų pačių interesai, sau
gumas, garbė, supurto ir 
didelius Amerikos draugus. 
Pavyzdžių turime daug. Daug 
sykių Europa laukė iš Ameri
kos tvirtesnio žodžio Maskvai 
ir jo nesulaukė. 

KUNIGŲ DALYVAVIMAS 
POLITIKOJE 

Profesionalai ir Dievo tarnybos vykdytojai 

Pirmiausia tvirto, užtikrinto 
žodžio nesulaukė De Gaule lai
kų Prancūzija. Tas Antrojo pa
saulinio karo vadas buvo pir
m a s , k u r i s per d a u g 
nepasitikėjo naująja Amerika, 
ir jo dėl to kaltinti negalima. 
Jis, nors ir neišstodamas iš 
NATO, karines jėgas iš tos 
sąjungos atitraukė, ir Prancū
zija pati ėmė gamintis atomi
nius ginklus ir nepakluso kitų 
valstybių susitarimui atmos
feroje tų baisių ginklų neban
dyti. Kitos valstybės, kad ir 
ištikimai laikosi Atlanto pak
to įsipareigojimų, bet vis daž
niau kelia abejonių, a r tikrai 
Amerika ateis jų ginti visa sa
vo galybe, kaip tai padarė I ir 
II pasaulinių karų metu, o kai 
ateis, ar neatsitiks, kas atsiti
ko su Vietnamu? Istorijoj ne
daug yra buvę valstybių, ku
rios buvo tokios galingos ir 
politiškai į tak ingos , kaip 
Amerika, pradedant 1914. 
Kaip ir anos, kurių vardai liko 
tik istorijoj, kurios nesugebėjo 
išlaikyti savo galybės ir net li
ko ištrintos iš valstybių sąra
šo, taip europiečiai bijo, kad 
neatsitiktų ir su Amerika.Juo 
labiau bijo, kad čia pat už jų 
sienos stovi komunizmo im
perija, kuri nesiskaito su prie
monėmis, nesilaiko nei šven
čiausių įsiparigojimų, tik 
siekia savo tikslų. Kaip ir ko
kiom priemonėm tai daroma, 
žinome, nereikia aiškinti. 

Akivaizdoj viso to nereikia 
kaltinti europiečių, kad jie kar
tais sėdi ant dviejų kėdžių, dai
rosi į vakarus ir rytus. Jų geo
grafinė padėtis reikalauja taip 
elgtis. Kai Amerika neturi la
bai aiškių perspektyvų ir neno
ri ar nesugeba panaudoti savo 
jėgą ir įtaką maksimum, gąsdi
na Europą, verčia glaudintis, 
ieškoti bendrų kelių. Kad tie 
bendri keliai kartais labai sun
kiai surandami, tuo pasirūpi
na tie, kurie siekia pritaikinti 
romėnų posakį "divide at im-
pera". Reikia tik pasekti Mask
vos spaudą, kad pamatytu-
m ė m , k o k i a i s žodž ia i s 
viliojama Europa nesijungti į 
Bendrąją rinką arba nedaly
vauti Europos parlamente. 

Mintys nėra optimistinės. 
Negalima užmerkti akių arba 
galvą slėpti į vėjo nešamą smė
lį. Į ateitį reikia žiūrėti blai
viai, neturėti nerealių iliuzijų. 
Mes daugiau ar mažiau esame 
taip pat europiečiai. Europos 
likimas — mūsų visų likimas. 
Nereikia kelti ir panikos, per 
daug kažko baimintis, pames
ti kūrybinio entuziazmo. Yra 
gerų ženklų ir pas mus Ameri
koj, ir toj pačioj Europoj. Yra 
pagrindo manyti, kad Ameri
kos prestižas europiečių akyse 
pamažu pradės kilti, ir jie su
krus išgelbėti Vakarų kultūrą 
ir civilizaciją. 
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Kai kurie vyskupai kreipėsi į 
Šv. Sostą, norėdami gauti tin
kamų nurodymų, kaip jie turi 
laikytis akivaizdoje dviejų 
problemų, kurios pastaraisiais 
metais iškilo kai kuriuose kraš
tuose. Tai yra atsiradimas dau
giau ar mažiau organiškų ku
nigų grupių, kurios siekia 
politinio pobūdžio tikslų ne 
kaip tikros partijos, bet kaip 
organizacijos, palaikančios 
tam tikrą ideologiją ar politinę 
sistemą. Be to, yra kita prob
lema, tai vadinamos "profesi
nės" dvasiškių sąjungos su pro
fesinių sąjungų (sindakatų) 
prigimtimi. 

Šv. Sosto žodis 

Šv. Sostas, išnagrinėjęs at
skirus atvejus ir aplinkybes, be 
to, atsižvelgęs į tai, ką yra nu
sprendęs Vatikano II susirin
kimas, pavedė Dvasiškių kon
gregacijai paskelbti popiežiaus 
patvirtintą pareiškimą 
(1982.III.8), kurio pagrin
dinius punktus čia paduo
dame. 

Nuo pat senovės laikų dau
gelis kunigų jautė reikalą ir 
asmeninę naudą jungtis su ki
tais į sąjungas, kad galėtų ug
dyti dvasinį gyvenimą, kelti 
bažnytinę kultūrą, vykdyti lab
daros ir pamaldumo darbus ir 
pasiekti kitų tikslų, suderintų 
su jų sakramentiniu pašven
tinimu ir jų dieviškąja misija. 

Bažnyčios vadovybė mielai 
pripažino, kad ir dvasiškiai tu
ri teisę jungtis tarp savęs, 
sukurdami draugijas a r įsto
dami į jas, tačiau visuomet de
ramais motyvais, atsakan
čiais tarnybinės kunigystės 
prigimtį. 

Tačiau Bažnyčios hierarchi
ja niekad neleido ir šiandien 
neleidžia, kad teisė jungtis į 
draugijas tiek bažnytinės 
bendruomenės apimtyje, tiek ir 
civilinėje plotmėje, būtų vyk
doma dalyvaujant draugijose 
ar sąjūdžiuose, kurie savo pri
gimtimi, tikslais ir veiklos 
metodais yra kliūtis vienybei 
su Bažnyčios hierarchija arba 
neša žalos kunigiškai tapaty
bei ir atlikimui pareigų, kurias 
patys kunigai Kristaus vardu 
turi vykdyti Dievo tautos 
tarnyboje. 

Kunigai tiek dieceziniai, tiek 
vienuoliai, siekdami ugdyti 
krikščionišką bendruomenę, 
"niekad neprivalo tarnauti ko
kiai nors žmogiškai ideolo
gijai ar partijai, bet, kaip 

Evangelijos skelbėjai ir Bažny
čios ganytojai, turi aukoti sa
vo jėgas viso Kristaus kūno 
dvasiniam augimui" (Dogm. 
konst. Presbyterorum Ordinis 
n.6). 

Be abejonės, nėra suderi
nama su dvasiškuoju luomu ir 
dėl to draudžiama visiems dva
siškų os nariams tos dvasiški-
jos sąjungos, jei jos įsteigtos 
arba sukurtos tik civiliškai, ku
rios tiesiogiai a r netiesiogiai, 
atviru ar pridengtu būdu sie
kia politinių tikslų arba save 
išorine išvaizda prisistato kaip 
siekiančios žmogiškųjų idealų, 
taikos ar socialinės pažangos. 
Tokios sąjungos ar sąjūdžiai, 
įnešdami į Dievo tautą pasi
dalinimą ir nesutarimą tiek 
tarp tikinčiųjų, tiek tarp dva
siškių ir su savo vyskupais, be 
abejonės, meta šešėlį ant savo 
kunigiškosios misijos ir laužo 
bažnytinę vienybę: misijos ir 
vienybės, kas sudaro esminį 
kunigo gyvenimo ir tarnavi
mo elementą. 

Lygiai yra su dvasiškių luo
mu nesuderinamos ir dėl to vi
siems dvasiškiams draudžia
mos tos sąjungos, kurios nori 
diakonus ir kunigus suburti į 
savo rūšies "profesines sąjun
gas", suvedant šventąją tar
nybą į "profesiją" ar "ama
tą", panašų į pasaulinio 
pobūdžio funkcijas. Tokios 
sąjungos iš tiesų supranta 
kunigiškos tarnybos funkcijų 
vykdymą, kaip paprastą dar
bą, ir taip gali lengvai dvasiš
kius nustatyti prieš vyskupus, 
kurie paverčiami tiktai darb
daviais. 

Bažnytinė vyresnybė turi tei
sę ir pareigą rūpintis, kad dva
siškiai susilaikytų nuo stei
gimo ar priklausymo bet 
kurios rūšies sąjungoms ar 
sąjūdžiams, kurie nesiderina 
su dvasiškių luomu. Dargi kas 
elgiasi priešingai teisėtam 
kompetentingos vyresnybės 
draudimui, gali būti baudžia
mas atitinkamomis bausmė
mis, neišskyrus nė cenzūros 
"Servatis de iure servandis" 
(laikantis teisės normų). 

Šv. Sostas yra įsitikinęs, kad 
protingas ir kietas šių normų 
taikymas padarys tai, kad tik
ros charizmos, kurias Šv. Dva
sia nesiliauja teikusi Bažny
čiai, atneš gausių vaisių ir 
naudos kunigystės sakramen
tui, tarnybinei kunigystei ir vi
sai Dievo tautai, kai tuo tarpu 
klaidingos charizmos, kurios 
kartais plinta ir gali įvesti 

kunigus į klaidą, budinčia ir 
rūpestinga vyskupų veikla 
bus demaskuotos ir visiškai iš
rautos. 

Reakci jos 

Šv. Sosto apie kunigų daly
vavimą politikoje pareiš
kimas, kuriuo draudžiama 
kunigams jungtis į draugijas 
ar profesines sąjungas politi
niais tikslais, tuojau susilaukė 
smarkios reakcijos iš komu
nistų valdomų kraštų. Jugos
lavijos vyskupai su pasiten
kinimu priėmė Šv. Sosto 
potvarkį, kuris pagaliau įnešė 
aiškumo. Kitaip į tai pažiūrėjo 
Jugoslavijos valdžia. J i grie
bėsi baudžiamųjų priemonių: 
beveik visose Jugoslavijos 
vyskupijose klebonai ir jų pa-
gelbininkai gavo kvietimą 
atlikti karinio apmokymo pa
kartojimą. (Nuo tokios prievo
lės nėra laisvi ir kunigai). Pap
rastai tokiems apmokymams 
būdavo skiriami vasaros mė
nesiai. Dabar paskubinta, kaip 
atsakymas į Vatikano raštą 
dėl kunigų dalyvavimo politi
koje. Kunigai yra pašaukti 
prieš Velykas ir j a s turės pra
leisti ne prie altoriaus, bet su 
šautuvu ant pečių. Kai ku
riems kunigams be jokių mo
tyvų atimti pasai. 

Vengrijoje pasipylė visa aud
ra kritikos ir popiežiaus puo
limų. Budapešte tuoj imta 
skelbti, kad "Vatikano Ost-
politik" sugriuvo. Už tai kal
tas dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II. 

Čekoslovakijoje reakcija taip 
pat labai smarki, nes Šv. Sos
to dokumentas palietė 
komunistinės valdžios stra
tegiją ir pasipriešino valdžios 
teorijai ir praktikai pačių kuni
gų rankomis numarinti Bažny
čią "lengva mirtimi". Maskvai 
vadovaujant, tokios taktikos 
laikosi visų Rytų Europos vals-. 
tybių vadai. 

Lenkijoje valdžia panau
doja tik jos globojamą "Pax" 
organizaciją, kuri yra subū
rusi tik intelektualus ir politi
kus, bet ne kunigus. Kaip 
"Pax" priklauso nuo valdžios, 
rodo faktas, kad tos "kata
likiškos" organizacijos atsto
vas Ryczard Reiff valstybės 
taryboje vienas iš 16 narių bal
savo prieš karo stovio įvedimą 
Lenkijoje. Jis buvo ir "Pax" 
pirmininkas. Dabar jį pakeitė 
Zenon Komender, kuris po 
susitikimo su Jeruzelskiu, 

Lietuvos atstovas dr. St. Bačkis ir Ona Bačkienė su JAV 
prezidentu Ronald Reaganu ir jo žmona Nancy priėmime. 

atgaivino " P a x " veiklą, sus
tabdytą po gruodžio 13 d. įvy
kių. 

Ats i radimas kunigų or
ganizacijų, kuriomis valdžia 
naudojasi savo tikslams siek
ti, nė ra naujas. Jugoslavijoje 
jau 1948 m. t rys slovėnai kuni
gai, kurie ėmėsi iniciatyvos 
įsteigti valdžiai priimtiną ir 
palankią kunigų organizaciją, 
buvo vyskupų ekskomunikuo
ti. Bet tas nesukliudė Jugos
lavijos valdžiai įsteigti "pro
fesines katalikų kunigų 
sąjungas". Jų svarbiausioji 
vadinasi "Profesinė Šv. Kirilo 
ir Metodijaus sąjunga". Jugos
lavijos vyskupai 1950 m. įspė
jo kunigus dekretu "Non expe-
dit" (nedera). Po poros metų 
sąjunga buvo galutinai vysku
pų pasmerkta su sankcijomis: 
suspensomis, grąžinimu į pa-
sauliškių eiles. Valdžia nuo 
1952 m. pradėjo periodą, kuris 
vad inamas "kruvina vasara" : 
ėmė persekioti vyskupus ir 
kunigus. J ie tapo aukomis kru
vino ir žiauraus persekiojimo, 
dėl kurio ne vienas neteko gy
vybės. Bažnyčia turėjo sumo
kėti labai skaudžią kainą. Kai 
kurios seminarijos buvo už
darytos. 

Tikta i 1977 m. Belgrado val
džia, kai j au ankstesnioji ku
nigų sąjunga buvo žlugusi, 
įsteigė naują sąjungą vardu 
'Teologinė krikščioniškojo ak
tualumo sąjunga" su centru 
Zagrabe. J o s s ta tu tas sako, 
kad tai yra savaiminga "lai
cist inė" organizacija, suderin
ta su realiuoju socializmu. 
Jugoslavijos vyskupai ir šios 
organizacijos atžvilgiu užėmė 
kritišką poziciją: uždraudė jai 
priimti ir verbuoti naujus na

rius, o išvengimui vyskupų tar
pe pasidalinimo, kreipėsi į Šv. 
Sostą, prašydami pasisakyti 
dėl panašios rūšies kunigų or
ganizacijų. 

Blogiausia yra Čekoslovaki
joje, kur valdžios įsteigta 
"Pacem in terris" kunigų or
ganizacija faktinai valdo 
Čekoslovakijos Bažnyčią pa
gal valdžios nurodymus. Ši or
ganizacija (kuriai priklauso ir 
Olomouc vyskupas Vrana) 
kontroliuoja vyskupų ir kuni
gų veklą, kišdamasi į vyskupų 
parinkimą, į klierikų į semi
narijas priėmimą, kontroliuo
ja kunigų sekmadieninius pa
mokslus ir bendrai seka 
kunigų pastoracinę veiklą. Če
koslovakijos vyskupai iki šiol 
buvo bejėgiai kovoti su šia val
džios palaikoma kunigų sąjun
ga. Be abejonės, Šv. Sosto 
pareiškimas dėl kunigų daly
vavimo politikoje yra nukreip
tas ir prieš „Pacem in terris" or
ganizaciją, kuri yra 
komunistinės politikos ir ko
vos su Bažnyčia tarnaitė. 

J. V. 

Kareivį gerbia ne dėl to, kad 
jis kitus žudo, bet dėl to, kad 
jis eina už kitus mirti. 

Solovjovas 

Daugelis politikų įpratę 
laikyti savaime aiškiu dalyku, 
kad tautos neturi būti laisvos, 
kol jos nebus pribrendusios 
laisve naudotis. Tas dėsnis 
panašus į aną senos pasakos 
kvailį, kuris buvo nusprendęs 
neiti į vandenį, kol nemokės 
plaukti. 

Th. Macaulay 

Jokios santvarkos negalime 
laikyti stipria, jei ji savo 
pagrinduose padėjusi melą. 

„Auira" Nr. 24. 

Dievas laisvę duoda tik 
tiems, kurie ją myli, saugo ir 
nori ginti. 

D. Webster 

DEVYNIOS DIENOS 
J U O Z A S TOLIUŠIS 

— Tikiu, Rūta, — bandžiau atitaisyti savo išsi
šokimą, — aš tik pajuokavau. 

Visą minutę sėdėjome tylėdami. Ji gnaibė 
duonos riekelę, bėrė trupinius ant stalo ir kaupė į 
krūveles. Ant bevardžio žibėjo vakarykštis žiedas, 
prietemoje juodas ir didelis. Vestuvinio nemačiau, ir tai 
mane ūmai pralinksmino. Juk šia mintimi vargi-
nausi visą dieną. 

— Zinai, Rūta, mudu kolegos: ir aš esu vaidines: 
tuomet buvau trečiame skyriuje. 

— Na, matai, radome bendrą taką. Ir aš turbūt 
pradėjau nuo tų metų. Ar nejuokinga: žadėjau tapti 
literatūros mokytoja. Mane visad žavėjo senieji 
anglų klasikai, bet pasukau į teatrą. Abi profesijos 
šiek tiek rišasi, tik dabartinė duona sunkesnė. 

— Sunku, tikiu, — atsakiau. — Aš tąsyk 
„Sniegulėje" trypiau nykštukų šokį, o kai atėjo 
mano eilė išsižioti, garsiai išpyliau sakinį, kurį reikė
jo pasakyti tik prieš uždangai leidžiantis. Niekad 
daugiau nevaidinau. 

— Tavo naudai, Vytai. Vaidinti — reiškia apgau
dinėti ir žiūrovą ir save. 

Tikra tiesa, pagalvojau. Juk mudu abu aktoriai: 
Rūta scenoje, o aš — gyvenime. Vaidinome gyven
dami ir gyvenome vaidindami. Ji rudenį grįžta, o 
kaip ilgai seksis man savoje rolėje? Tačiau vaidinti 
turėjau, negalėjau kitaip. 

Valgėme vakarienę, juokavome, o kai užgrojo 

skardžiabalsė kapela, išėjom šokti. Rūta mokė m a n e 
čarlstono, sukomės valsą, tarpais grįždami po palme 
ir gurkšnodami Carolinos atneštą kokteilį. 

Bare jau žybčiojo Budweiserio žvakidės, ir man 
staiga šovė padūkusi mintis. 

— Rūta, ar tu žinai Madrido vasaros tango? 
Nueik prie orkestro ir užsakyk. 

— Nesu tokio girdėjus. Kodėl? 
— Paskui paaiškinsiu, paprašyk. 
Pakilome nuo stalelio ir nužingsniavome prie 

kapelos. O taip, su malonumu, pasakė baltašvarkis 
vedėjas: tango „Vasara Madride". 

Kai staigiu dūžiu sutrenkė varinės lėkštės, salės 
vidury buvome vienintelė pora. 

— Atsisuk nišon, — pasakiau jai į ausį, — ir 
stebėk. 

Slaptais žvilgsniais sekėme baro patarnautoją, 
įnikusį į stiklelius ir alų. Trumpai, vos kelias sekun
des. Tada jis pakėlė galvą, ir mūsų akys susitiko. 
Pamojau ranka, o Rūtai sušnabždėjau: 

— Jo mėgiamiausia melodija. 
— Apsukrus tu. O sakeisi išmanąs tik apie plieno 

kainas. 
Kvatojomės iki pat šokio pabaigos, o pasukus 

atgal, ji timptelėjo už rankoves: 
— Mus kviečia į barą. 
Ten buvo laisviau; tyliai ūkė vėsintuvas, užba-

rėje vėl tupėjo ryte matyta plačialapė skrybėlė. 
Šviesų blykščiojime jos šiaudeliai mirgėjo vaivo
rykštės spalvomis. Susirangėme į aukštakrėslius, iš 
kur matėsi orkestro ketveriukė ir didžiajame lange 
įrėminta naktis. Ežeran sukritę, spinksėjo kelio žibu
riai. 

Cia nuo manęs. Ilgojo Jono! 
Ilgakojis pastatė prieš mus du žalsvus gėrimus, 

aukštų stiklų kraštuose karojo po pažytį plastikos 
skėčiuką. 

— Puikus tango, ar ne? — pakėliau stiklą, — už 
vakarą be lietaus! 

— Ir be liūdesio, — ji pridėjo. — Aš tokia laimin
ga, kad tu pasilikai. Tokių vakarų retai kada būna. 

Retai? Aš niekad tokios dienos nesu turėjęs. Vėl 
šokom ir gėrėm Keepoo. o kai Rūtą lydėjau viršun į 
jos kambarėlį, delne spurdėjo šešetas gėrimo žaisle
lių. 

— Pasilaikyk sau, — pasakė ji atsisveikindama, 
— gal ryt bus dargana ir man reikės tavo apsaugos 
nuo lietaus. 

Sužėriau juos kišenėn ir nukulniavau prie 
automobilio. 

S e k m a d i e n i s 
Bill glemžia viščiuką, plėšia lopais vatinę duoną 

ir grūda burnon. Mano stiklas jau tuščias, dugne 
blizga tik aptirpęs ledo gabalėlis. Nė nejutau, kada 
išsiurbiau. 

Cia tau, prisiminimui, — pastūmiu jam mažąjį 
skėtį. — Mano kolekcija pasibaigė su šeštuoju, 
daugiau nerinksiu. 

— Nebūk toks užsispyręs, Vytautai, — jis sako ir 
pakelia lėkštę į šoną. — Suprantu tavo nuotaiką, bet 
užvalgyti vis tiek turi: prieš akis ilga kelionė. 

Kelionė atgal. Ten turėsiu pradėti iš pradžios. O 
dar užvakar maniau, kad į tikrąjį gyvenimą išeisiu 
nuo čia. 

— Bent kavos puodelį? 
— Ne, norėčiau dabar pasigerti, štai kas! Ar 

prisidėsi, Bill? 
— Nejuokauk, tolimas kelias. Pasitenkinsiu 

kava. 
— Ei, Carolina! — linkčioju merginai, — kavos ir 

dar vieną skotch. Tik be skėčio. 
(Bus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
A.A. A N D R I U S 

KETURAKIS 

Balandžio 12 d., Velykų ant
ros dienos vakare, savo na
muose So. Bostone staiga mi
r ė t e i s i n i n k a s A n d r i u s 
Keturakis. Buvo iššaukta grei
toji pagalba ir bandė atgai
vinti — nesisekė. Greitai vežė į 
ligoninę, bet ir čia nebespėjo 
sugrąžinti gyvenimui. 

Andrius Keturakis gimė 
1903 m. (ne 1908, kaip L.E. 
parašyta) Grabavos kaime, 
Garliavos valsčiuje, visai ne
toli Kauno. Jie buvo penki bro
liai ir viena sesuo. 1927 m. 
Andrius baigė Komercinę gim
naziją Kaune, o 1934 m. Vy-
tautos Didžiojo universiteto 
teisių fakultetą. 1941 įsigijo 
advokato teises. 

Andrius Keturakis labai do
mėjosi sportu, o taip pat daly
vavo visoje eilėje kitų organi
zacijų. Bet sportas, sakytume, 
buvo jo gyvenimas. 1929-32 m. 
buvo Lietuvos futbolo lygos 
sekretorius, 1927-43 m. įvairių 
sporto komitetų narys. Tuo pa
čiu laiku buvo LGSF centro 
valdybos ir Kauno skyriaus 
narys, o 1941-43 m. gen. sek
retorius, 1940 m. Vilniaus 
sporto apygardos futbolo 
komiteto pirm., 1941 m. Kūno 
kultūros rūmų direktorius. Su 
reprezentacinėmis Lietuvos ir 
LGSF futbolo komandomis 
daug kartų važinėjo į Pabal
tijo valstybes ir kitur. 

Andrius Keturakis aktyviai 
reiškėsi ateitininkų veikloje 
nuo pat gimnazijos ir uni
versitete, o be to, ir kitoje stu
dentų veikloje. 1944 m. rusų 
kariuomenei vėl artėjant prie 
Lietuvos, pasitraukė į Vokie
tiją. 1946 m. buvo lietuvių 
tremtinių Wuertenbergo apy
linkės valdybos nariu, o 1947 m 
m. Tuebingeno apylinkės val
dybos pirmininku. Cia daug 
dirbo su lietuviais studentais, 
1949 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Bostone. Čia tuojau 
įsijungė į lietuvių šach
matininkų komandą ir žaidė 
ne tik su lietuviais, bet ir su 
amerikiečiais — Harvardo uni
versitete, M.I.T. ir kitomis ko
mandomis. Buvo pakeltas į A 
klasės žaidėjus. Be to, Bos
tone tuojau įsijungė į kitas lie
tuvių organizacijas: ateitinin
kus sendraugius, Balfą, Altą, 
Lietuvių Bendruomenę, Krikš
čionių demokratų skyrių, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-ją. 
Visose šiose organizacijose 
Andrius dirbo valdybose ir bu
vo visur aktyvus. Sportinėmis 
temomis rašė periodinėje spau
doje, pas i r a šydamas sla-
pyvarde Argus. 1936 - 1940 m. 
buvo dienraščio XX Amžius 
sporto skyriaus redaktorius, o 
Bostone J. Kapočiaus išleistos 
Lietuvių Enciklopedijos spor
to redaktorius. 

Paskutinis atsisveikinimas 
su velioniu Andrium Ketura
kių buvo Joe ir Florence Cas-
per laidotuvių koplyčioje. Cia 
susirinko gausus būrys jo 
bendraminčių, organizacijų 
atstovų, draugų ir pažįstamų. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
kleb. kun. Albertas Kontautas 
sukalbėjo maldas. Akademinę 
atsisveikinimo dalį pravedė jo 
bičiulis Bronius Paliulis. Atei
tininkų vardu atsisveikino 
tautotyrininkas Antanas Ma
žiulis. Jis pažymėjo, jog And
rius Keturakis dirbo ir anti-
n a c i n ė j e r ez i s t enc i jo j e . 
Lietuvių B-nės Bostono apy
gardos vardu atsisveikino vi-
cepirm. inž. Viktoras Kubi
lius, Balfo vardu — Antanas 
Andriulionis, sportininkų var
du — Jurgis Jašinskas ir 
Krikščionių demokratų — Bro
nius Paliulis. 

Andrius Keturakis po šv. 
Mišių Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje palaidotas 
Forest Hills kapinėse. 

Nuliūdime pasiliko žmona 
Veronika, duktė Marija Danu 
tė ir sūnus Andrius Algiman

tas. Marija Danutė yra jau 
baigusi universitetą, o And
rius Algimantas dar studijuo
ja Northeastern universitete. 
Lietuvoje pasil iko sesuo 
Vyskupaitienė ir du broliai, o 
taip pat daugybė draugų ir bi
čiulių. 

Ilsėkis Viešpaties ramybėje! 
P. Žičkus 

TEATRO S P E K T A K L I S 
Gegužės 1 d., šeštadienį, 7 

vai. v., South Bostono High 
School, Thomas Park ir "G" 
gatvė, bostoniečiai ir apylin
kių lietuviai turės retą progą 
pasigėrėti Chicagos aktorių 
vaidyba. Atvyksta Laima Ras
tenytė - Lapinskienė, Jonas 
Kelečius ir Bernardas Prapuo
lenis, kurie, vadovaujami 
komp. Dariaus Lapinsko, su
vaidins Antano Gustaičio 
"Mėnulio Užtemimą". Veikale 
taip pat dalyvauja šokėja Vio
leta Karosaitė ir septyni jau
nuoliai. Matysime keturių 
veiksmų tragikomediją, kuri 
prieš metus laiko "Margučio" 
vedėjo P. Petručio rūpesčiu bu
vo su dideliu pasisekimu pir
mą kartą pastatyta Chicagoje. 
Tai tikrai neeilinis renginys 
Bostone ir visi lietuviai be 
išimties turėtų šį veikalą 
pamatyti, o drauge paremti ir 
rengėjų pastangas. Kas dar bi
lietų neįsigijo, skambinkite: A. 
Andrulioniui 268-5503, A. 
Dabrilienei 825-8373, L. Kiliu-
lienei 861-1465. Jei nespėsite 
— bilietų bus galima gauti ir 
prie įėjimo. Laukiame visų 
atsilankant. 

RENGINIAI 
Motinos Dienos m i n ė 

j imas So Bostone įvyks gegu
žės 2 d. 10:15 vai. r. Šv. Petro 

A n t a n o Gustaičio "Mėnulio už temimas" Jaunimo centro sce
noje, Ch icago j . Aktoriai: La ima Rastenytė-Lapinskienė ir Jo
n a s Kelečius. "Mėnulio užtemimo" spektaklis Bostone bus ge
gužės 1 d. 7va l .vak . South Boston High School ,ThomasParkir 
" G " g a t v ė . 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
už mirusias ir gyvas motinas 
jų intencija. 3 vai. p.p. Tau
tinės s-gos namuose 484 E. 4-ji 
gatvė So. Bostone vyks toli
mesn i s minė j imas . Apie 
motinas kalbės rašytojas Sta
sys Santvaras , meninėj daly 
smuikininkas Izidorius Vasy-
l i ū n a s , k o m p . J e r o n i m a s 
Kačinskas ir iš Bostono tau
tinių šokių grupės Rebeka 
Kalinauskaitė ir Vilius Vidu
giris. Visi yra kviečiami į šį 
minėjimą. 

„ L a i s v ė s V a r p o " r u d e n s 
k o n c e r t a s vyks spalio 17 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje. Programą atliks 
smuikininkai Atis ir Regina 
Bankai iš Toronto ir pianistas 
Vytas Bakšys iš New Yorko. 
Tai bus jaunųjų talentų pasi
rodymas. 

L i e tuvos k a r i u o m e n ė s 
š v e n t ė s m i n ė j i m a s įvyks 
lapkričio 21 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 
Minėjimą rengia Jono Vana
gaičio šaulių kuopa. 

Nuotr. P . M a l ė t o s 

IŠ ŠV. P E T R O 
PARAPIJOS SUEIGOS 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone sueiga įvyko 
balandžio 18 d. gražiame Lan
taną restorane Randolph, 
Mass. Parapija turi daug rū
pesčių dėl savo gražios bažny
čios, kuri yra pigių butų kolo
nijos teritorijoj, o ta butų 
kolonija yra lyg atskiras mies
tas, kuris yra tvarkomas 
Housing Authority. Kaip daug 
kur kitur tokiose kolonijose, 
taip ir apie šv. Petro bažny
čią, nors ši kolonija įkurta 
1949 m., bet dėl visokio bai
saus vandalizmo yra griūvan 
ti ir griaunanti aplink save. 
Šios kolonijos atnaujimui yra 
paskirta 27 milijonai dolerių. 
Bet kol prasidės koks nors 
atnaujinimas, tai pinigai 
nyks, o pagerėjimo gal ir nesi
matys. Todėl parapijos kleb. 
kun. Albertas Kontautas rū
pinasi bažnyčios likimu. O 
kad atkreipus Bostono miesto 
valdžios ir vyskupijos dėmesį, 
ši sueiga buvo tuo svarbi, kad 

parodyta, jog parapija yra gy- \ 
va ir gausi. Ir tikrai į šią suei
gą susirinko per 500 asmenų. 
Cia ir buvo įrodymas parapi
jos gyvastingumo. Į sueigą 
atėjo du Bostono miesto tary
bos nariai: A. O'Neil ir R. 
^lynn.O iš vyskupijos — vys-

up u a kancleris vyskupas 
rhomas V. Daily. 

Sueigą pradėjo rengimo 
komiteto narys Albert Kle-
ponis, invokaciją sukalbėjo 
Šv. Jurgio parapijos Nor-
woode klebonas kun. Albert 
Abračinskas. Solistė Birutė 
Ona Aleksaitė, akompanuo
jant komp. Jeronimui Kačins
kui, atliko meninę programą, 
padainuodama dvi arijas ir 
dvi dainas. Vyskupas Daily ir 
miesto tarybos nariai A. 
O'Neil ir R. Flynn džiaugėsi 
lietuviais, gyva lietuvių para
pija. Sakė, jog lietuviai turi tei
sę saugiai melstis savo bažny
čioje be jokių trukdymų. 
Pažadėjo remti šiame reikale. 
Inž. Romas Veitas įteikė kle
bonui Kontautui a.a. Kotrinos 
Bataitienės testamentu palik
tą 50,000 dol. čekį Šv. Petro 
lietuvių parapijai. Užbaigimo 
maldą sukalbėjo bu v. kle
bonas Antanas Baltrašūnas. 
Sueigoje dalyvavo kunigai, be 
jau minėtų, Semeonas Saulė-
nas, Antanas Jurgelaitis, Ro
bertas Volungevičius ir kelios 
seselės. 

Sueiga praėjo gražioje nuo
taikoje su vaišėmis ir šokiais. 

P A M I N Ė J O L B - N Ė S 30 
METŲ S U K A K T Į 

Laisvės Varpo radijo valan
dėlės vedėjas Petras Viščinis 
balandžio 18 d. plačiai pami
nėjo Lietuvių b-nės 30 metų su
kaktį, iškeldamas jos paskirtį 
ir uždavinius: lietuvybei išlai
kyti, mūsų tautinei kultūrai 
ugdyti ir kovai dėl Lietuvos 
laisvės stiprinti; kiek ir kokio
se srityse yra dirbama ir kiek 
gerų darbų yra atlikta. 

CLASSIFIED ADS 
V Y R A I I R M O T E R Y S 

RESTORANUI REIKALINGA 

V I R Ė J A - A S 
Brighton Parko apylinkėje ant Archer 
Avenue. Skambint po 4-os valandos 
popiet tel. — 284-5911. 

tel. 284-5911. 

R E A L E S T A T E 

M I S C E L L A N E O f J S 

MiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiKiiii 

M. A. $ I M K U S 
1NCOM.K TAX SERVICE 

NOTAHY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Ukvietimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

•c I tokie blankai. 
tiiiiimnTnnnrniimiiuiuiiiiimuiitiiiiiii 
lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 VV. 691 h S t , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tel. — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
IlilIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlllUlIlUlUlIlIlIHINIlI 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, N'otary Publb 
2951 West 63rd St — TeL 4S6-787& 

nimmniinmuiniHiniu»iHi»i»iuuu»-
BUTC NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namo pirkimas — Pardavė •-

INCOME TAX 
Notariatas «- Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22^ 
JIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllUUIlItlM 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar e«i? 

UITO! H S 

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: S12 925-6897 
US.A. 

RIMINI mmm 

$25.00 

1 

1 

10 

$35.00 

$40.00 

$50.00 

1982 k o v o m ė n . į n a š a i . 
Sant rumpos: atm. įn. — a tmin imo įnašas , po: įmažintojas , pad. — 

padidino, įm. — įmokėjo, suma po pava rdės — įnašų iš viso, įgal. — 
įgaliotinis, a ts t . — a t s tovas . 

2x $10.00 Barzda Stasys , a tm. įn. įm. LF įgal . J . Krivis 2 a sm. 
aukas $10.00, Micevičius Kazys, a t m . įn. pad. Mice-
vičienė Genovaitė $110.00. 
Bogdanovičius Stefan, a tm . įn. p a d . Jonkus Vladisla-
va $325.00, D a m b r a u s k a s Ant . ir Malvina, atm. įn. 
pad. D a m b r a u s k a s T omas $150.00, Ivaškienė J o a n a , 
atm. įn. pad. Ivaška Paul ir J o a n n a $150.00, Jonkus 
Petras, a tm. įn. pad. J o n k u s Vladis lava $375.00, 
Korius-Koronkevičius Zožislovas ir Stasė $375.00, 
Leškys Mykolas Gediminas ir J i n a $125.00, Milius 
Jonas . K. a tm . įn. pad. Milienė Albert ina $250.00, 
Šakys Kazys ir Salomėja $210.00. Seliukas Bronius ir 
Angelė $125.00. 
Vaičjurgis Arvydas , a tm . įn. pad . Vaičjurgis Birutė V. 
$700.00. 
Radionovienė Angelė, a tm . įn.: Dielininkait is Zigmas 
$40.00. 
Baltrušai t is J u s t i n a s $300.00. Bal t rušai t i s Gaudentas 
$300.00, Mieželienė Juzefą, a t m . įn. atst . Mieželis 
Raimond, pad. Laura i t i s A leksas ir Vena $125.00, 
Nausėda J u o z a s $50.00, N a u r a g i s Ipolitas, a tm. įn. 
įm. Spr indys A n t a n a s ir I rena bei Velbasis S imas ir 
Alė $50.00, Nelsas Romas ir Angelė $350.00, Šakių 
apskr. k lubas , įm. J u r k š a i t i s Juozas $950.00, X 
2,050.00, Vaičai t ienė Adelė, a tm . įn. pad. Madeikis A. 
$125.00, S ta tkuvienė Emilija, a tm. įn.: S ta tkus 
Kazimieras $50.00. 
Chicagos aukštesnioji l i tuan. mokykla , įm. Masilionis 
Juozas $1,250.00. 
Eidėnas Eugenija $1.200.00. 
Arbas E d m u n d a s ir Alė $700.00, Ardaravičius Myko
las a tm . įn.: Gust ienė Ona , sesuo $100.00, Bajalis 
Henry ir Adelė $230.00. Ba l č iūnas Juozas Švais tas , 
atm. įn. pad. Balč iūnas A l e k s a n d r a $1,100.00. Bandze-
vičius Kazimieras ir O n a $1.100.00, Barauskas Ry-
mantė Teresė $100.00. Br inkienė Sofia, pad. Brinkis 
Zigmas, M.D. $400.00, Bu tkys Povilas ir Birutė 
$325.00, Bulota J ū r a t ė Avižienienė, duktė, a tm. įn.: 
Bulota A n t a n a s ir K. $100.00. Butkus J o n a s ir Elena 
$430.00, Deveikis S ta sys ir O n a $200.00. Dovydaitis 
Vincas ir E m a $200.00. Druseikis Algimantas $100.00. 
Gauronskas Peter Mari ja $200.00, Giedraitis Rolan
das, dr. ir Danutė DDS $400.00, Gimbutas Marija, Ph. 
I). $100.0u, G r a k a u s k a s V y t a u t a s ir Nijolė $400.00. 
Grušas G i n t a r a s L inas $100.00, Jodelė Jul ius ir 
Ingrida $100.00, Jus ion i s J o n a s , dr. ir J a d v y g a 
$1,800.00, Kazakevičius J u o z a s $200.00, Kazlauskas 
Vincas ir Valerija $400.00. I ,ember tas P r a n a s a tm. įn. 
pad. F^mbertas Monica $435.00, I^embertas Vitalis ir 
Danutė $210.00, L i t h u a n i a n Nat ional Club of 
Montello įm. dr. B iz inkauskas Petras klubo p-kas 
$100.00, Lukšis Kazimieras , a t m įn. pad. Lukšis 
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$68.00 

$75.00 
$100.00 

A n t a n i n a $700.00, Macėnienė Onutė $100.00, 
Maskol iūnas Aleksas ir Melania $200.00. Mickevičius 
S tanis lovas $100.00, Mikuckis Algis ir Vida $100.00, 
Milaknis A n t a n a s , vet. dr. ir Halina $1,125.00, Motie
j ū n a s J o n a s ir Elzbieta, atm. įn.: Motiejūnas J o n a s ir 
O n a $100.00, Oksas Leo ir Izabela $800.00, Paka ln i s 
P r a n a s ir Salomėja $100.00, Plukas V y t a u t a s ir Geno
v a i t ė $100.00, R a č k a u s k i e n ė V l a d a $100.00, 
Radzevičius Vincas, a tm. įn.: Radzevičius J u o z a s ir 
Kas tu lė $100.00, Radvenis Gregor ir J a n i n a $500.00, 
Raul inai t i s Algis ir Angelė $200.00, Razutis A n t a n a s 
$200.00, S a d a u s k a s Gasperas ir Sadauskienė-Jurė-
n a i t ė Uršulė, a tm . įn.: Sadauskas Ju rg i s , M.D. 
$100.00, Šimonis J o n a s ir Marija $100.00, Šimonėlis 
Barbora , a t m . įn.: Šimonėlis Alfonsas $100.00, Sirutis 
Aloyzas ir Gražutė $100.00, S t a n d a r d Federal 
Sav ings , įm. S tasys J . Baras $100.00, Stančikas 
Bronius $100.00, Tamošai t i s Stasys, a tm. įn. pad. 
Tamoša i t i s Vy tau ta s ir Irena $300.00. T u m a s Her
m a n a s , a t m . įn., Tumienė Elena atst.: Ju rg i l a s Jonas , 
Dr. ir Stella $100.00, Vaičienė Marcelė $100.00, Velža 
V l a d a s ir Eleonora $501.00, Vilkutaitienė-Bara-
nauska i t ė Liucina, a tm. įn.: brolis S tasys J . Baras 
$100.00, Zirgulienė J u s t i n a $100.00. 

1 $110.00 Marąuet te Parko l i tuan. mokyka. įm. Jage l ienė Ona 
$2,302.21, 

1 $140.00 Vai tkus E d m u n d a s , a tm. įn. įm. Vai tkienė Irena 6 
a s m . aukas $140.00. 

1 $170.00 Petrušai t is Egidijus, a tm. įn. atst. Pažėra Elena 16 
asmenų a u k a s $170.00. 

8 $200.00 Bacevičius Vytau tas ir Sofija $500.00, Dženkaitis 
J u o z a s ir Bronė $500.00, Galdikas A n t a n a s ir 
Fi lomena $500.00, Grigaliūnas Anicetas , vet. gyd. 
$3,500.00, Motieka Antanina $1,200.00, Senikas 
Kazys , a t m . įn. a t s t . Kizevičius Kęstut is 5 asmenų 
a u k a s $200.00, Šeputa Jonas ir O n a $200.00, Uksas 
J u r g i s ir Marcelė $1,200.00 

1 $225.00' Bil iūnas Vy tau t a s , a tm. įn. atst. Mickienė Meilė 12 
asmenų a u k a s $225.00. 

1 $250.00 Gimbut ienė Elena, a tm. įn. atst. Cinikienė Aldona 19 
asmenų a u k a s $250.00. 

1 $300.00 Jab lonsk i s B. ir P r a n ė (mirusi) $600.00. 
1 $500.00 C i n g a J o n a s ir Aldona $1,601.00. 
2 $1,000.00 Gražulis Bronius, a tm. įn.: Gražulis Akvilė $1,000.00, 

X $16,000.00. 
1 $1,227.15 J a n u š a i t i s Juozas , atmį. įn., tęst. pa l ik imas įm. 

Dovydai t is Vincent ir Joseph $1,227.15. 

95 Iš viso 95 $12,685.15 

V A L O M E 
KILIMUS Ui BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 
• • • - * - • • • - • • - • » » < y r i 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632, (ei. 927-5980 

IŠNUOMOJAMA -— F0R B Ę J H 

ISNUOM. 51/- kamb. (2 miegami) ap
šildomas šviesus butas 2-me aukšte. Di
deli kamb. Vyresnio amž. šeimai Mar
ąuette Parke. Skambint 471-2239. 

ISNUOM. 4 kambarių 
ISNUOM. 4 KAMBARIŲ BUTAS 

MARQUETTE PARKE 
Skambint — 422-7554 

D £ M E S 1 0 

timilll!!llll|lll!ll!immtlliii-!>!!!.'tl!f|l||!i 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
sr vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
irol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
riektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
i;etuviškai. 

S*:R,\PI.\'AS — 636-2960 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus da ik tus . Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5^063 

illlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

S tereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas i r Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
iinnmnninminnnmnniimmumnim 
limifUIUIIHIIIIIIIItHl)IHIIIHIIIii!lliltfll> 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 876- 1882 arba 376-5996 
iHiminimniiiiiHHiimmniitHinMimi;. 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ai apdrauda ouu ugnies ir automo
bilio pas muš. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptaut iniame madonų meno festi 
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni daii. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelic 
formato ir talpina 28 spalvotas re 
produkcijas. Kartu ir XX amžiau;' 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 do! 

Puiki dovana ir tinka ber.t kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. [Ilinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. * 

imiiiiiiiiiiHiMmiiimMiiitumuuiiiiifiM 

I/is Angeles LF komite tas — pirm. Jonas Cinga, ižd. Pranas 
Grušas - pagal 1982.111.12 raštą a ts iuntė surinktas įmokas $6,895.00 

Lietuvių F o n d a s įžengė į trečią milijoną ir pagr ind in is kapi ta las 
1982.IVM pasiekė $2,172,835.35. Gautomis pa lūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $921,585.77. 

Palikimai suda ro svarbią l i e tuv ių Fondo kapitalo dalį. 1982.IV.1 
palikimais gau ta $535,210.48. 

Sudarykime tes tamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX KXEMPT. ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W MARCJUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 

Visi s ta tykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės i š la ikymas. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pin
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų a ts tovams turė t i gražias vizi
tines korteles. 

KreipKitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

dil i iHS 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

• a n a m 

iiiiiiittnimiiitiimirjuiiiiiMUimiiiiHini 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, M u 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl jau 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
.ovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galin:a ją įsigyti 
'Drauge". 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiimiiiiiii 

miiiimiiiiiimiiiiiiiiiiMiiuiiimiiiiiiin' 

DIENOMS NU2YDINT 
Skaitymai senesniesiems 

Redaktorius PRANAS ENSKATTIS 

Knygos pradžioje "2odis Skaityto
jams" stipriai pabrėžiama, kad šia 
knyga norime parodyti, kad ir lietu

vis pensininkas dar yra gyvas, judrus 
ir pozityvus, kad jis feovoja ir stengia
si būti atsparus visoms laiko negero
vėms. 

Leidinyje yra šių autorių raštai: 
Kazimieras Barėnas. Vladė Butkienė. 
Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al
bertas Jankūnas, Andrius Norimas, 
Valentina Oselienė ir Rūta Klevą VI-
džiūnienė. 

Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 p«l. 
Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 

Chicago, III. 60629 
111. gyventojai dar prideda 42 et. 

valstijos mokesčio. 
i 

i3iimiiuii;;iiiHiiimiii]imiti!iiiHiiii!M» 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 

Lietuvių Respublikonų Illinois lygos bankete Chicagoje buvo pagerbtas JAV 
kongreso atstovas Henry J. Hyde. Iš kairės: Liet. Resp. Federacijos pirm. 
Anatolijus Miltinas, Du Page apskr. komisionierė Pat (Judelytė) Throwbridge, 
Henry J. Hyde, Ted Trasko ir Aleksas Jankūnas. 

Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus 

ATS1MIKIMU BANKETUI PRAĖJUS 
Lietuviu Respublikonu Illinois Į vergtiems kraštams ir labai jautri 

Lyga savo metiniame bankete jau 
vienuoliktą kartą pagerbė iški
lu lietuvį, lietuviškus reikalus re
miančius amerikiečius politikus 
bei lygai nusipelniusius asmenis. 

Sįmetinis banketas įvyko ba
landžio 17 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose, Chicagoje. Da
lyvavo arti 150 lietuviu respubli
konų ir jų draugų. Garbės svečiu 
tarpe buvo JAV Kongreso atsto
vas Henry J. Hyde, Illinois vals
tijos 7-to distrikto atstovė Judy 
Barr Topinka, JAV Vidurio apy
gardos gamtos ir aplinkos apsau
gos įstaigos viršininkas Valdas 

Adamkus, Illinois gubernato
riaus atstovė tautybių reikalams 
Matilda Jokubowsky, Du Page 
apsk. komisionierė Pat Throw-
bridge, ukrainiečių, lenkų ir estų 
respublikonų organizacijų atsto
vai, Tomas ir Eugenija McAwoy, 
A. Kazanauskienė, Liet. Žurnalis
tų sąjungos pirm. J. Janušaitis ir 
kiti. Altą atstovavo dr- Leonas 
Kriaučeliūnas ir Teodoras Blins-
trubas. Pasigesta L. B. atstovų, 
kuria kasmet gausiu būriu atsi-

East Chicago, Ind. 
PASITRAUKIA POILSIUI 
šių metų gegužės 2 d. šv. 

Pranciškaus parapijos salėje, 
East Chicago, Ind., parapiečiai 
rengia pagerbimą - vakarienę 
parapijos klebonui kun. I. C. Vi-
churui, kuris po ilgų metų akty
vaus darbo Viešpaties vynuogy
ne pasitraukia į pensiją. 

Kun. I. C. Vichuras gimė 1911 
m. rugsėjo 3 d. Gary, Ind., re
ligingoje lietuvių emigrantų šei
moje. Kunigystei ruoštis pradė
jo 1926 metais Marian Hills 
kun. seminarijoje, Hinsdale. 
Sekančiais metais jis įstojo į St. 
Josephs College, Renselear, Ind., 
kurią baigęs 1932 metais. Pradė
jo kunigystės studijas St. Mein-
rad, Ind. Sėkmingai baigęs stu
dijas, 1938 metais birželio 11 d. 
jis Fort Wayne, Ind., katedro
je iš vysk. John F. Noll priėmė 
kunigystės šventimus. Tų pačių 
metų liepos mėn. kun. Vichuras 
buvo paskirtas j St. Lawrence 
parapiją vikaru. Po metų, 1939 
m. liepos 7 d., jis skiriamas į 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapi
ją vikaro pareigoms, čia išbuvo 
dvejus metus, skiriamas į Our 
Lady of Hungary parapiją, 
South Bend, Ind 

1942 metais spalio mėn. kun. 
Vichuras skiriamas kapelionu 
Amerikos kariuomenėje, kur jis 
išbuvo apie ketverius metus, iš 

jų žmonių vargams ir reikalams 
Jos pastangomis, Illinois valsti
jos atstovų rūmų buvo priimta re
zoliucija Vytauto Skuodžio reika
lu. Šiuo metu ji rūpinasi įvairiais 
tautinių grupių teisių reikalais. 
Priimdama įvertinimo pažymėji
mą, Judy Topinka džiaugėsi lietu
vių jai reiškiamu nuoširdžiu 
draugiškumu ir jų ryžtingu sieki
mu laisvės savo pavergtai tautai. 
Savo kalbą atstovė užbaigė ke
liais gerai išmoktais lietuviškais 
sakiniais. 

Metinis "Spirit of Freedom" at-
žymėjimas buvo įteiktas lietu
viams labai palankiam JAV Kon
greso atstovui Henry J. Hyde, 
kuris šiuo metu rūpinasi, kad bir-! , 
želio 14-toji būtų paskelbta kaip! 
Pabaltijo diena. Jį apibūdino | m u b u v o Panaudota ir lietuvių 
Aleksas Jankūnas. Priėmęs atžy- Kalba-
mėjimą, Henry J. Hyde savo pa-j Užbaigiant oficialią dalį buvo 
dėkos kalboje pabrėžė, kad komu į pareikšta padėka Vladui ir Ka-
nistinės agresijos pasaulyje su ziui Skripkams, kurie vasarą savo 

Kun. I. C. Vichuras 

kurių 28 mėnesius praleido pieti
niame Pacifike. Iš kariuomenės 
buvo paleistas 1940 metais sau
sio mėn. Iš kariuomenės grįžęs 
gavo laikiną paskyrimą St. Mary 
parapijoje, Fort Wayne, Ind. Po 
kelių mėnesių toms pačioms pa
reigoms atvyko į St. Mary pa
rapiją, Decatur, Ind. 

1951 metais iiepos mėn. kun. 
Vichuras buvo paskirtas klebo
nu Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoje, Gary, Ind. 

Mirus prel. K. Bičkauskui, 
1957 m., vyskupas A. G. Grutka 

paskyrė jį klebonu į Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapiją, East 
Chicago, Ind. Šioje parapijoje 
kun. Vichuras išbuvo 25 metus. 

Pasitraukiančiam į pensiją 
klebonui kun. Vichurui parapie
čiai linki geros sveikatos ir dar 
daug metų pasyvioje, bet nesi
baigiančioje Dievo tarnyboje. 

Kazys Valeika 

PAIEŠKOJIMAS 
Ieškoma ELAINE, kuria susipaži

nom 1981 m. liepos 4 d., Lietuvos Vy
čių piknike (Vyčių salėje-sodelyje). 
Svarbus reikalas — skambinti po 7-os 
vai. vak. tel. 523-2416. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. balandžio mėn. 28 d. 

Mielam draugui 

A. + A. 
STASIUI TAMULAIČIUI 

netikėtai mirus, 
reiškiu širdingą užuojautą jo broliui VYTAUTUI su žmo
na ir šeima, jo seseriai JADVYGAI PENČYLIENEI su 
šeima, seseriai ONAI ok. Lietuvoje ir artimiesiems. 

KUN. ANTANAS KARDAS 
New York 

.:i(ii!iii!uiiimiiiiii!!iimiiiiiuiiiimiiiiii: 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas šeštadieni iš WEVD Stoties 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
trečiadieni nuo 6:05 iki 7:00 vai j Į 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties. 85.5 FM. ("WSOU) 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

VVatchung, N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5638 

iiuc;ii;;imiiiiiiuiiiiiiii!iiHiitiiitiumiiii 

laikymui yra svarbu, kad JAV bū
tu gerai ginkluotos ir visapusiš
kai stiprios. Ragino JAV gyvenan-
ias įvairias tautines grupes ne-

lanlccCbet šiemet, dėl tuo pat me- Į paliaujamai krieptis j JAV Sena
tu Detroite vykusio L. B. trisde
šimtmečio sukakties minėjimo 
šiame bankete negalėjo dalyvau
ti. 

Banketą pradėjo Lygos pirm. 
Pranas Jurkus, pasveikindamas 
dalyvius ir pakviesdamas sugie
doti JAV ir Lietuvos himnus. 
Himnu giedojimui vadovavo so
listai Vaclovas ir Margarita 
Momkai, pianinu palydint kornp. 
Dariui Lapinskui. 

Programai, kurią sudarė ofici
alioji, meninė ir pramoginė da
lys, vesti buvo pakviestas Liet. 
Resp. Federacijos pirm. Anatoli
jus Milūnas. Banketas buvo ve
damas lietuviu ir anglu kalbomis. 

Meninėje dalyje, solistai Vac
lovas ir Margarita Momkai, pia
ninu akompanuojant komp. D. 
Lapinskui, duetu padainavo J. 
Tallat-Kelpšos "Oi, berneli, 
vienturi". Sol. Margarita Mom-
kienė atliko M. Brodszky "Be my 
Love" ir Karoso "Rytą prie šal
tinio", o sol. Vaclovas Momkus 
Gasparo dainą iš R. Planluette 
"Kornevilio varpu". Meninę dalį 
solistai užbaigė duetu "Duok 
man ranką, brangioji" iš Mozar-
to "Don Giovanni". Dalyviai la
bai šiltai įvertino menininkus ir 
atsidėkojo jiems gausiu plojimu, 
o rengėjai — gėlėmis. 

Po meninės programos vyku
siu pietų metu Kazimieras Oksas 
išvardino įžymesnius banketo 
dalyvius. 
. Banketo dalyviams papieta
vus, vyko oficialioji dalis — atžy 
mėjimų įteikimas ir juos gaunan
čiu pagerbimas. įvertinimo pažy
mėjimas — "Certificate of Ap-
preciation" buvo įteiktas Ted 
Trasko, kurį apibūdino ir iškvie
tė Anatolijus Milūnas- Toks pat 
pažymėjimas buvo įteiktas ir Illi
nois 7-to distrikto atstovei Judy 
Barr Topinka, kurios nuopel
nus lietuviams apibūdino Algis 
Regis. Minima atstovė būdama 
čekų kilmės, ypač po apsilanky
mo komunistų valdomame savo 
kilmės krašte ir ten tiesioginiai 
patyrusi sovietinio režimo perse-

ą ir Kongresą reikalaujant pasi 
sakyti prieš agresorius. "Jei tylė
sime, būsime grobikų sėbrais", 
užbaigė savo žodį H. J. Hyde. 

Kasmet šiame bankete yra pa
skelbiamas "Man of the Year" — 
tais metais išskirtinai pasireiškęs 
lietuvių kilmės asmuo. Šiemet 
taip pagerbtas buvo Jack Burgess 
—Bruzgys, specialus asistentas 
prezidentui Ronald Regamo. 
Dėl kitų įsipareigojimų negalėda
mas bankete asmeniškai dalyvau
ti. Jack Burgess atsiuntė padėkos 
laišką, kuris užbaigiamas lietu
višku sakiniu. Tai pirmas atsiti 

sodyboje Lackporte maloniai lei
džia ruošti Liet. Resp 111. Lygos 
metinį išvažiavimą į gamtą. 

Pramoginėje dalyje dalyviai 
maloniai tarpusavy bendravo, 
vaišinosi ir šoko. Buvo pravestas 
ir dovanų paskirstymas. 

Banketas buvo sėkmingas. Da
lyviai skirstėsi patenkinti progra
ma, vaišėmis, proga pabendrau
ti su lietuviams palankiais val
džios pareigūnais. Pagerbtieji po
litikai įvertino lietuvių jiems pa
rodytą dėmesį ir draugiškumą, 
tikino ir ateityje savo paramą lie
tuviškiems reikalams-

Banketo su -uošimu rū~ \nosi 
Lygos pirmininkas Pranas Jurkus 
ir banketo pirmininkai — Ana
tolijus Milūnas ir Regina Andri
jauskienė bei kiti Lygos valdybos 
nariai. Gražiu banketo leidiniu 

Lietuvių Istorijos draugijos narę 
JADVYGĄ PENČYLIENŲ, 

mirus broliui a. \ a. Stasiui Tamulaičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

LIETUVOS ISTORIJOS DRAUGIJOS 
VALDYBA IR NARIAI 

— Mylimam vyrui 
A. f A. 

Kpt, JUOZUI ŠUKIUI mirus, 
žmonai Valerijai, dukrai Nijolei su šeima, 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

imas, kad laiške iš Baltųjų Rū-į rūpinosi Kazimieras Oksas. 

Illinois valstijos atstovė Judy Barr Topinka priima įvertinimo pažymėjimą iš 
Lietuvių Respublikonų Illinois lygos pirm. Prano Jurkaus, stebint Algiui Re
giui ir Liet. Resp. Federacijos pirm. Anatolijui Milūnui. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

!||lllllilllllllilllHli(IIIIIIIIIIIIII!lllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllHillllllillll!IHĮ 

j N A U J I E N A ! j 
: Tik ką išėjo iš spaudos Ispanų Amerikos naujosios į 
l poezijos antologija ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Tai pirmoji tokio | 
l dydžio svetimų poetų antologija lietuvių kalba. Ji apima t 
: visas 19 ispaniškai kalbančias šalis, pradedant Argentina i 
l ir baigiant venecueia. Joje yra 90 poetų daugiau kaip 300 s 
3 eilėraščių. Ją sudarė Povilas GAUČYS, redegavo Stasy l 
į GOŠTAUTAS. Išleido "RŪTA". 591 ps . 1981. Kaina su per- į 
l siuntimu $16.50. = 

= Spaudė M. Morkūno spaustuvė : 

l Užsakymus siųsti: DRAUGAS, $5^5 W. 6$rd St., = 
| Chicago, m. 60629 \ 

EMILIJA IR VYTAUTAS KUTKAI 
ONA IR VYTAUTAS VALIAI 
LIDIJA MINGELIENĖ 
VLADAS ŠLIKAS 
ALFONSAS RIMBĄ 
ONA IR JUOZAS BRIEDŽIAI 

A. + A. 
VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 

m i r u s , 
jo žmonai dr. ELENAI, sesutei dr. GIEDREI ir jos vy
rui dr. VINCUI ŠIRMENIAMS, broliui inž. KĘSTUČIUI 
ir jo žmonai LIAUEI, jų šeimoms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

ALDONA IR VACLOVAS V ALIS 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.. Chicago, DL 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI O 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 

* * • • • • • • • • • • • * • 

Illinois gyventojai dar prideda $1.05 valstijos mokesčio. r 
kiojimo apraiškas, yra jautri pa-1 KHiiiiiiiiiiHiiiiutiiiitiiiHiiiiiiHiUMiUHiuiiiiiHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiMiiMHtHi? 

• • • • • « • > • • • • « • • • • « • • • • • • * » 

LITHUANIA 700 YEARS 
Edited by DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth revised edition 

Contents — The Origins of the Ldthuanian Nation. Lithu
ania to World War I. Independent Lithuania. Occupied Li
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation Attempts from 
Abroad. The Prospecta for Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 466 pages. Published by Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd St, Chicago, IL 606Ž9 

Illinois gyventojai dar prideda 90 ot. valst mokesčio. 

A . f A . 
A N D R I U I K E T U R A K I U I 

mirus, mielą mokslo draugę Verutę ir 
jos šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

JULIJA KLIMAITIENĖ, Cleveland 
DONATA KARUŽIENĖ, Chicago 

A. f A. 
TEOFILIUI K. LABANAUSKUI 

mirus, jo žmonai Evai Marijai, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

MALVINA IR VLADAS TAMOŠIŪNAI 

A f A. VITALIUI KUMPIKEVIČIUI 
mirus Lietuvoje, seseris STASĘ JAKTJEONIENC, BRO-
NTjl KALVAITLENĘ su vyru ANTANU ir GIMINES nuo-
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Albina Dumbrienė, Nijolė Dumbrytė 
Aldona Griškienė, Emilija Meškauskienė 

Alicija Rūgytė, Bernardas Žukauskas 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F* DALMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
M24 W. 69th STREET TeL REpabUc 7-1213 
11028 Southwest Higlm»y. Palos Hills, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetto 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL Y A K I S 7-1811 

YASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5tth AVE., CICERO, UJU TeL OLvmpic 2-1003 

• 

file:///nosi


DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. balandžio mėn. 28 d. 

X l'ršulė Astrienė, žymi šiau
dinių ornamento) ir velykinių 
margučių specialistė, lietuvių kil
mės jaunimo stovykloje Daina
voje pamokys šio meno jaunimą, 
kuris žavisi kalėdinių eglučių pa
puošalais ir velykiniais margu
čiais, bet kokiu būdu jie daromi 
iki gražaus pasirodymo, nežino. 
Stovykla bus rugpiūčio 8-15 die-

X ALRK Moterų sąjungom 
Chicagos apskrities suvažiavi
mas vyks sekmadienį, gegužės nomis Dainavoje. 
23 d., 2 vai. p. p. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sve-| L F g į į į ^ - į j į t į į į į 
tameje, Chicagoje. seimininkes 
bus 67-tos kuopos narės, pirmi
ninkaujant Pranutei Ivanauskie
nei. Visos kuopų atstovės ragi
namos dalvvauti. 

x Inž. Viktoras Naudžius, 

padarys pranešimą Lietuvių 
fronto bičiulių Chicagos sambū
rio susirinkime balandžio 28 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 

X Chicageje išeinančių etni
nių grupių redaktorių pietus ir 
pasitarimą gegužės 5 d. 1 vai. 
organizuoja Amerikos Lietuvių 
Taryba Ramunės restorane. Pa-

X Katalikų kapinių admini
stracija praneša, kad kapinių 
puošimo diena šiemet bus šven
čiama gegužės 31 d., pirmadie
nį. Gegužės mėnesio sekmadie
nį ir gegužės 31 d., pirmadienį, ^izadejo aalvvauti keliolika kita „. , i . _a i • - t autobusai i sv. Kazimiero kapi-taucių redaktorių, su Kūnais; . * 

bus aptartos bendros priemonės 
prieš okupantų ir naujojo kolo
nializmo grėsmę bei pasitarta 
apie žmogaus teisių gynimą. 
Šiuo redaktorių pobūviu rūpina
si Alto informacijų vedėjas. 

X NorthAvestern universiteto 
Lietuvių studentų klubas labai 
nuoširdžiai kviečia lietuvių vi 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Liet. KaL Moterų sąjungos 

Xew Yorko ir New Jersey ap
skrities suvažiavimas buvo ba
landžio 25 d. Brooklyno Apreiš
kimo parapijos salėje. Suvažia
vimas prasidėjo šv. Mišiomis 
bažnyčioje, o paskui buvo įvai
rūs einamųjų reikalų svarsty
mai salėje. 

— Kun. Kazimieras Pugevi-
čius, nuo vasario 27 d. išvykęs į 
Australiją pravesti lietuvių ko
lonijose rekolekcijų, balandžio 
23 d. grįžo į Ameriką, bet dar 
lanko įvairias lietuvių gyvenvie
tes JAV-se. Australijoje jis at
liko didelę misiją tiek religiniu, 
tiek Lietuvos vardo reprezenta-

ZVA1G ZD UTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Ptacc Chicago, IL 60629 

nes eis Western ir 111 St. tarn, 
9 vai. rvto ir 4 vai. p. p. Apie I vimo P0 0 1"™: turėdama s pokal-
pamaldas šv. Kazimiero kapinė-' b l u S s u Politikais, laikraščių 

. . . - . . . . . . ! atstovais ir visuomenes velkėse sių kapinių administracija 
praneš vėliau. jais. Įvairūs Australijos laik

raščiai plačiai aprašinėjo jo ke-
X Chicago Savings and Loan lionę ir susitikimus su Australi-

Association gegužės 3 d., pirma-: jos vyriausybės ir spaudos as-
dienį, nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. j menimis. 
p. p. rengia vyresnio amžiaus! 

i 7 • iw—*as—— x Rašyt. Eduardas Cinzas JS 
, , .. T T __» : asmenų subuvimą. Pranešimus , . J „ . 

. uomenę dalyvauti Jono Jurašo ; * C h i c a _Q S s u s i , i ekimo! Belgijos atvyko j New Yorką. Is 
paskaitoj apie kūrėjų Sovietų N f ( D T A , _ ; o 1 ^ ; „ „ » J t e n tuoj išvyko j Dalias, Tex., 

bet aplankys ir ki tas lietuvių 
gyvenvietes. 

S-goje vargus šiandien (trečia
dienio) vakarą, 7:30 vai. Harris 
Hali, 1881 Sheridan Rd.. kamb. 
108. I š pietinės Chicagos va
riuoti šiandien Lake Shore Dr. 
ir išsukti į Sheridan Rd. Būtų 
labai gerai, jei reto rež. J. Jura
šo pasirodymo Chicagoje proga 
salė neliktų tuščia. 

tarnybos (RTA), socialinių rei 
kalų administracijos atstovai, 
atsargos pilicininkas ir kiti pa
reigūnai įvairiais klausimais.] ARGENTINOJE 
Bus galima ir paklausti senes-1 
niems žmonėms rūpimais klau- ( ~ VDla Misoje, netoli La Pla-
simais. Smulkiau galima infor-1 —> ^ ° l i e t u v k ± Jaunimo sto-
muotis tel. 476-7575, ext. 261. 

X Lietuviu Informacijos cent
ras iš Brooklyn, N. Y., praneša, 
kad visuomenė gali naudotis tu
rininga skaidrių programa apie 
dabartinę lietuvių opozicija prieš 
okupantą. Programa susideda I E m P i r e R o o m . **?? 
iš 36 skaidrių, apimančių reli
ginį ir tautinį persekiojimą. Prie 
jų yra ir trumpa apybraiža ang
lų kalba. Skaidrių paroda jau 

vykia. Dalyvavo daugiau kaip 
20 jaunuolių. Juos aplankė sve- j m į r ė 
čias iš JAV kun. V. Rimšelis, 
Marijonų provinciolas, atvykęs 
Čia vizituoti. 

SAPNAS 

Vieną vakarą aš išėjau pasi
vaikščioti ir staiga pastebėjau, 
kad vienas vyras turi peilį ran
koje. Jis norėjo atimti iš manęs 
pinigus. Jei aš jam neduočiau, 
jis mane nužudytų. Aš pradė
jau bėgti, jis vytis. Aš pavir
tau ant žemės, man ėmė skau
dėti koja. Vyras priartėjo ir 
jau norėjo mane nužudyti. Aš 
buvau labai piktas, nes nežino
jau kas man atsitiko. Tuoj pra
dėjo man raumenys augti. Aš 
pasidariau labai stipras. Paė
miau vyrą ir mečiau į sieną. 
Paskui nubėgau toli nuo to vy
ro ir sustojau. Man pradėjo 
skaudėti galva. Raumenys ėmė 
mažėti. Paskiau man galva nu
stojo skaudėti ir daugiau nieko 
nebeatsiminiau. 

Tomas Jaugelis, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 

Kanad. ("Liepsna"). 
MANO KATINĖLIS 

Mano katinėlio vardas yra 
Rapolas. Jis yra tik vienų me
tų. J is yra labai mažas, rudas 
su juodais ir rudais taškais. 

MANO LIETUVA 

Vieną dieną aš keliausiu, 
Skrisiu nuo namų toli, 
Eisiu, skrisiu į Lietuvą, 
Mano žemė tokia graži! 

Noriu pamatyti laukus, 
Noriu pamatyti pievas, 
Miškus, upes, ežerėlius 
Ir piliakalnius senus. 

Žmonės tavo rūpestingi, 
Kunigaikščiai yr didingi, 
Vytautas — garsus valdovas, 
Nugalėjęs kryčiuočius ir 

totorius. 

Okupantus išvarysim, 
Išvaduosime tėvynę 
Ir trispalvę iškabinę, 
Džiaugsimės nepriklauso

mybe! 

Tomas Zikas, 

Bostono lit. mokyklos VIII sk. 
mokinys. 

nių. Tada padarau daug sniego 
gniūžčių. Aš jas mėtau į snie
go senius, kol juos nugriaunu. 

Man patinka čiuožti. Aš dar 

GALVOSŪKIS NR. 146 

Trys medžiotojai, išeidami me-
j džioklėn, turėjo po vienodą skai
čių šovinių. Po to, kai jie visi 
trys iššovė po keturis šūvius, 
pas juos visus kartu liko tiek 
šovinių, kiek jų turėjo kiekvie
nas medžiotojas atskirai prieš 
medžioklės pradžią. Kiek šovi
nių jie turėjo iš viso prieš me
džioklę? (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 147 

Parašykite dešimt žodžių, ku-1 
rie baigtųsi litas, pvz. sate-litas. 
Už kiekvieną žodį gausite po vie-1 
ną tašką. 

GALVOSŪKIS NR. 148 

1) Katroje rankoje Laisvės I 
statula laiko žibintą, kairėje ar 
dešinėje ? 

2) JAV 25 centų monetoje 
VVashingtono veidas nukreiptas 
kairėn ar dešinėn? 

3) Kurion pusėn nukreiptas 
VVashingtono veidas vieno dole
rio banknote? 

4) Jei atskleisi bet kurios 
knygos 137 puslapį, jis bus deši-

nemoku gerai čiuožti, bet vis- nėję knygos pusėje, a r taip? 

su 

— A a. 

x Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus "Metų Vyru" šiemet 
išrinko "Chicago Tribūne" re
porterį Harold Tyner. Jis bus 
pagerbtas banketu birželio 19 d. 
7:30 vai. vak. Palmer Hcuse* m e t ^ amžiaus, ir.:rė kove 22 

Banketo 
pirmininkauja Ei-

leen R. Mackevich. Sis reporte
ris padarė tris keliones į Len
kiją ir vaizdžiai parodė gyveni-

buvo Australijoje ir turėjo di- | m* k c m u n i s ^ priespaudoje. 
delj pasisekimą. Kreiptis: 351 
Highlanud Blvd., Brooklyn, N. 
Y. 11207. 

LB Brighton Parko apy 

x Louis Chepulis, Rockford, 
111., siųsdamas "Draugo" prenu
meratą, atsiuntė 17 dol. auką jo 
paramai. Kartu pareiškė savo 

linkės Rinkimų komisija savo j pastabas dėl jo turinio. Pirma-
Dosėdvie aptarė X-sios LB ta-] dienio laida negaunama, nes ne-

Dar prieš šią vasarą jo mama, tiek smagu. 
Jis eina visur pasivaikš- kalniuką 

čioti. Kai jis nori pereiti sker- važiuoju 
sai gatvę, j is pažiūri į abi pu-

Jis labai geras i r gražus. 
Undinė Mulokaitė, 

Los Angeles lit. m-los 
mokinė. ("Saulutė"). 

Vladas Macaitis, 73 
d. 

Kilęs iš Nemakščių, Raseinių 
apskr. Į Argentiną atvyko 1938 
m. Velionis savistoviai dirbo 
kaip stalius, o vėliau apie 30 
metų metalo apdirbime. Liko 
žmona Genė Bražėnaitė Macai
tienė, dukra Janina ir sūnus , . , . . . 
Z! .. x.. v - ., r yra lietuvių mokykla, kurioje 
Paubus. Visa seimą yra veikli i •>_ _ ,___*._ - - -L . . - * 
lietuviškame gyvenime 

LAIŠKAS Į LIETUVĄ 

Miela Pussesere, 

Jums įdomu sužinoti, kaip aš 
išmokau lietuviškai. Hamiltone 

rybos ir seimo atstovų rinkimo išeina. Apie tai daug kartų buvo 
•eikalus, kad jie sklandžiai bū-1 rašyta. Labai ačiū už auką ir 

tų pravesti. Rinkimų komisija į laiškutį. 
kviečia visus apylinkės lietuvius X Petronėlė 

— A. a. Sofija čiukaitė-Ver-
kienė mirė San Carlos de Bari-
ioche mieste. Į Argentiną at
vyko 1928 m. Gyveno ilgai Bue
nos Aires, o paskui persikėlė į 
šią kurortinę vietovę ir laikė 

mes mokomės lietuviškai skaity
ti ir rašyti. Pamokos vyksta šeš
tadienio rytais nuo 9:30 iki 
12:30 vai. po pietų. Yra aštuoni 
skyriai. Aš mokaus aštuntame 
skyriuje. Mokslo metų pabai
goje yra duodamos premijos, to
dėl per ištisus metus stengiamės 

Kartais nueinu į 
rogutėmis. Tada 

GALVOSŪKIS NR. 150 

(Žiūrėkite brėžinį). Pakeis
kite šiuos skaičius taip, kad AB, 
AC ir BC sumos būtų lygios 
1C0. (5 taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 127 
ATSAKYMAS 

A. Bu berniukai su valtele per
plaukė į kitą upės krantą. 

B. Vienas berniukas liko ta
me krante, o antras grįžo atgal. 

C. Po ta vienas kareivis per
plaukė į kitą upės krantą o ten 
esantis berniukas grįžo atgal. 

5) Karių medaliai ir kiti gar-j D. Ir vėl du berniukai nu-
bės ženklai nešiojami dešinėje | plaukė į kitą upės krantą, po to 

žemyn labai greitai,; ar kairėje uniformos pusėje? j vienas grįžo atgal. Tada antras 

Juozapavičius, s u n u s . 
pinėse. 

krautuvę. Liko dvi dukterys ir i g e r a i m o kyt i s . Hamiltone yra 

atlikti savo tautinę pareigą, gau- į c^^^ m>> p ratęsdama prenu-
šiai dalyvaujant rinkimuose, j m e r a t ą atsiuntė 11 dol. už kalė-
Rinkimai vyksta gegužės 8-9 d. į d i n e g k o r t e l e s fc kalendorių. La-
ir 15-16 d. nuo 10 vai. r. iki 61 b j ^ ^ 
vai. vak. Šimkaus (Real Estą-j 
te) raštinėje. 4259 S. Maple- i x Stasys Jurkūnas, Mykolas 
wood. Įėjimas iš 43 gatvės. j Kapočius, abu iš Chicagos, Zi

naida Iljasevičius, Troy, Mich., 

Palaidota Bariloche ka-

X Danutė Augienė, Chicago, 
UI., P . Petrušaitis, Racine, 
Wisc. E. Vaišnienė, New Haven, 
Conn., J. Matusevičius, Evans-
ton, Tll.. visi užsisakė naujausių 
leidinių. 

x Norbertas Olšauskas, Det-
roit, Mich.. V. ž. Viskanta, Rol-
ling Hiils Estates, Cal., atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai ačiū. 

x Kun. prof. d r. P. Ragažins-
kas, Central, N. M., užsisakė 
įvairių leidinių už 68 dol. 

X Ateitininkų namais, kurie 
randasi ant Archer Ave. (Rt. 
171) ir 127 Street Lemonte, gali 
pasinaudoti visi lietuviai. Dėl 
platesnės informacijos ir rezer
vacijų skambinti Elenai Razma
itei tel. 815—727-1196 (pr.). 

X "Grandinėlės" ansamblis, 
palydimas orkestro, parodys lie
tuviškų liaudies šokių raidą nuo 
kaimo seklyčios iki miesto sce
nos. Koncertas įvyks gegužės 8 
d., šeštadienį, 8 v. vak. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. Bilietai gaunami Gifls 
International. Tel. 471-1424. 
Ruošia P U S Ryšių centras. 

(pr.). 
x Minooqua, \Visoonsin, par-

Alg. Čepulis, Philadelphia, Pa., 
Jonas Didžbalis, Toronto, Kana
da, pratęsdami prenumeratas, 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

x Sol. Algis Grigas, Leonidą 
Sasnauskienė, Vincas Simanavi
čius, D. Puodžiūnienė, iš Chica
gos, J. Šiaučiūnas, Cicero. 111., 
Bronė Gustaitienė, San Fran-
cisco, Cal., A. Sakas (Mrs.). 
Lancaster, Ohio, užsisakė plok
štelių, naujausių leidinių ir me
džio drožinių. 

X Dr. Juozas Petrikams, 
VVoodbine, Iowa, vertindamas 
lietuviško žodžio reikšmę išeivi
joje, atsiuntė 22 dol. auką su 
prenumeratos pratęsimu. Dr. J. 
Petrikonį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką nuo
širdžiai dėkojame. 

X Kazys Jasiutevičius, Ci
cero, UI., atvyko į "Draugą", 
pratęsė prenumeratą, nusipirko 
naujausių leidinių už didesnę su
mą ir dar įteikė 10 dol. auką 
dienraščio paramai. Labai ačiū. 

X Stasys Bareiaa, Povilas 
Vaičekauskas, Juozas Rasimas, 
iš Chicagos, P. Lingis, So. Pa-
sadena, Fla., Kazys Valis, May-
wood, 111., K. Bungarda, Hamil-
ton, Kanada, Juozas Kanavičius, 
Bristol, Pa., įvairiomis progo
mis atsiuntė po 5 dol. aukų. La
bai ačiū. 

X J. Varnienė, Brookfield, 
111., pratęsdama "Draugo" pre
numeratą mums rašo: "...skubu 
pratęsti prenumeratą, kad ne-
likčiau be jo, nes "Draugas" 
yra kaip kasdieninė duona. Jūs 
ten plušat, vargsta t palengvinti 
mums savo krašto ilgesį. Tai 
mes labai jaučiame per šventes. 
Dėkojame už tokį svarbų darbą". 
Labai ačiū už auką ir gražius 
žodžius. 

X Marijona Jokubaitė, New 
Haven. Conn., pratęsė prenu-

apie 30 mylių per valandą. Kar
tais namuose turiu sniego kau
tynes su savo broliu. Smagu 
turėti Kalėdas su sniegu. 

Linas Muliolis, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 7 sk. mokinys. 

LIETUVIAI NORI LAISVĖS 

Lietuva buvo pavergta. Kny
gos ir laikraščiai buvo uždrausti. 
Lietuva atgavo laisvę 1918 m. 
vasario mėn. 16 d. ir buvo lais
va 22 metus. Tada rusai užėmė 
ir iki šiandien Lietuva yra pa
vergta. Visi lietuviai nori būti 
laisvi 

Andrius Dilba, 
Bostono lit m-los VTU sk. 

mokinvs. 

6) Jei stovi veidu į šiaurę, ku- į kareivis persikėlė į kitą krantą 
rioje pusėje yra rytai, dešinė- įr t . t. 
je ar kairėje? 

7) Jei stovi prieš viešojo pa-
i sikalbėjimo telefono aparatą, 
į kurioje pusėje yra dėžutė, į ku-
| rią įkrenta pinigas, jei nepasi-
j naudoji pasikalbėjimu ? 

8) Rnglijoje gatvių judėjimas 
įvyksta dešine ar kaire puse? 

9) Rašomojoje mašinėlėje rai-
Į dė r yra kairėje ar dešinėje pu-
I sėje raidės e ? 

10) Parade JAV vėliava ne-
į šamą kairėje ar dešinėje pu-
| sėje ? Už kiekvieną teisingą at
sakymą vienas taškas. 
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Iš Lietuvos istorijos jūs žino
te, kad Hitleris su Stalinu suda-

įvairių lietuviškų organizacijų. 
Organizacijų susirinkimuose kal
bame vien tik lietuviškai. Čia 
veikia ateitininkai, skautai, šau
liai, pensininkai. Yra du chorai, 
tautinių šokių grupė, krepšinio 
komanda "Kovas" ir kitų viene
tų. Sekmadienių rytais būna 
šv. Mišios Aušros Vartų švento
vėje. Tikrai buvo smagu pasi
kalbėti, nors ir raštu. Dabar 
iki pasimatymo! 

Tavo pusseserė 
Danutė Grajattskaitė, 

Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" lit. m-los mokinė. Kana

da. ("Mūsų kūryba"). 

SKAUTIŠKOJE SUEIGOJE 
Mes turime sueigas kiekvie

ną pirmadienį Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Sueigos būna įdo
mios. Vieną kartą kalbėjome 
apie dviračius. Mūsų draugi
ninkas mums parodė, kaip rei
kia dviratį taisyti ir prižiūrėti. 
Prieš dvi savaites šeštadienį iš-

X Aldona Sandargienė, Or-
mond Beach. Fla., išreikšdama 

duodamas nupiginta kaina 2-jų I savo pasitenkinimą "Draugo" 
miegamų namas su garažu, nrie į informacija jos vyrui dr. Jonui' progomis atsiuntė dienraščio 
mažo ežero, netoli slidinėjimo' mirus, atsiuntė 25 dol. auką' paramai po 7 dol. aukų. Labai 
kalnų. Tel. 529-0955. (sk.). j dienraščio paramai. Labai ačiū.} ačiū. 

meratą, pridėjo auką ir savo kylavome. Buvome nuvažiavę Į 
laiškelyje išreiškė pasitenkini- amerikiečių skautų stovyklą, 
mą 'Draugu", kurio ji laukia 
kiekvieną dieną. Ačiū už viską. 

X Kunigunda Šnipas, Hart
ford, Conn., Y. Zaparackas, 
Farmington Hills, Mich., J. P. 
Jakštys, St. Petersburg, Fla., 
Elmira Blynas, Santa Monica, 
Cal., Juozas Agurkis, Omaha, 
Nebr., Irena Ulpa, Dorchester, 
Mass., Felbc Kriščiūnas, O'Fal-
lon, 111., Bronius Stančikas, Los 
Angeles, Cal.. visi įvairiomis 

FUTBOLAS 
Mano mėgiamiausias sportas 

yra futbolas ir ledo rutulys. 
Kiekvieną šeštadienį, kai pasi
baigia pamokos, parvažiuoju na
mo ir einu su draugais žaisti le
do rutulį. Kai ateina vasara, žai
džiam futbolą. Prieš mūsų na-

Reikėjo kompaso ir žemėlapio m u s yra futbolo aikštė. Kai 
pagalba surasti vėliavas. Aš vi- ateina vasaros atostogos, tada 

daug žaidžiame. Lyjant nega
lima žaisti, nes molis pasidaro 
minkštas ir aikštė būna šlapia. 

Ričardas Vaitkevičius, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 
mokinys. Kanada. ("Mūsų 

pasaulis"). 

Tik prisiminimuose liko gražiosios tėvų sodybos. 
Piešė Vilma Grabauskaitė 

sas suradau. Vakare grįžome 
namo. 

Paulius Tallat-Relpša, 
(Clevelando "Mūsų" žingsniai". 

"Vaikų pasaulyje"). 

KAI YRA SNIEGO 

Kai yra sniego, galima daug 
dalykų daryti. Man smagu sli
dinėti. Aš turiu savo slides ir 
su savo šeima važiuoju slidinė
ti. Man taip pat smagu statyti 
sniego namus ir daug sniego se-

Per visą didžiąją savaitę ne
šluostyk dulkių nuo lubų, sienų 
ir krosnies, nes Jėzui akis už-
krėsi. (Hšiskė8). 

rė slaptą sutartį, pagal kurią 
Pabaltijo valstybės, jų tarpe ir 
Lietuva, buvo atiduotos komu
nistinei Rusijai. Tie du diktato
riai pasidalino grobiu. Parašy
kite metus, mėnesį ir dieną, ka
da buvo t a sutartis pasirašyta 
(5 taškai). 
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ATSAKYMAS 

Karininkas Antanas Juozapa
vičius žuvo ant tilto per Nemu
ną prie Alytaus miesto. 

GALVOSŪKIO NR. 130 
ATSAKYMAS 

Septynių raidžių žodžiai: 
1. Adresas. 2. akmenys, 3. al
gebra, 4. amperas, 5. angelas. 
8. anketos, 7. antenos, 8. ap
mėtai, 9. artelės, 10. aureolė. 
Gali būti ir kiti žodžiai. 

GEOGRAFIJA 
Mokytoja: — Pasakyk Petrai, 

kur yra Anglijos kanalas ir pa
rodyk žemėlapyje. 

Petras: — Aš nežinau, vakar 
televizijoje to nerodė. 

TEMPERATŪRA 
Vaikui grįžus iš mokyklos, tė
vas pažiūrėjo į jo klasės darbus 
ir ten pamatė 50 ir klasės mo
kytojos parašą. 

Tėvas: — Jurgi, ką reiškia ši
ta skaitlinė po tavo klasės dar
bais? 

Jurgis: — šiandien buvo vėsi 
klasė, gal būt reiškia kambario 
temperatūrą. 

* 

Didįjį Ketvirtadienį reikia įlį
sti į vandenį, kokią upę ar balą, 
žinoma, greit ir vėl išlįsti, kad 
neperšaltum. Kas turi niežų ar 
šiaip spuogų, tai pasveiks. Dėl 
to šią dieną vadina "čystuoju 
(švariuoju) ketvirtadieniu". 

(Šilavotas). 
• 

Velykų šeštadienį pasėtos rū
tos labai auga ir neišnyksta. 

(Liškiava). 
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ATSAKYMAI 

Didįjį šeštadienį parsinešę iš 
bažnyčios švęstos ugnies, žmo
nės ją išlaiko iki pirmosios Ve

l i Virginia. 2) Richmond. Žy-1 lykų dienos ryto ir neša aplink 
mesni miestai: Norfolk, Ports-
mouth, Roanoke, Arlington ir 
kt. 3) Apie 4" milijonai. 4) 
40.815 kvadratinių mylių. 5) 
Dešimtoji. 6) 1788. VI. 25. 7) 
Aštuoni. 8) Vakarinė dalis kal-

savo trobesius, kad jie iki kitų 
metų nesudegtų. 

(Raseiniai). 

Laisvės kibirkštis žmogaus min
tyje ir dvasioje neįmanoma am-

nuota. 9) Prieina prie Atlanto! žinai užgesinti: laikui pribrendus 
' ji bematant įžiebia liepsną, kuri 
sunaikins bet kurią ją slopinan-vandenyno. 10) Gėlė — sedula 

(dogwood); paukštis - kardi- - i ą prievartą. 
nolas. H. Hoover 
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