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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto 
Pagrindinės Grupės Nr. 7 

TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Pareiškimas 
1987 m. Katalikų Bažnyčia 

mini Lietuvos Krikšto 600 m. 
Jubiliejų. Savaime suprantama, 
kad k i e k v i e n a s Lietuvos 
katalikas nori, kad ši sukaktis 
būtų iškilmingai paminėta. Į šį 
te isė tą L ie tuvos ka ta l ikų 
pageidavimą tarybinės valdžios 
atstovai reaguoja,kurstydami 
neapykantos ir įtarumo kampa
niją prieš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią. 

Tai liudija tarybinėje spaudoje 
pasirodančių ateistinių straips
nių iššaukiamai piktas tonas, 
grubumas. 

1986 m. pradžioje žurnalas 
„Tarybinė moteris" išspausdino 
VI. Balkevič iaus straipsnį 
„Šventoji Šeimyna"' , pilną 
šmeižikiškų prasimanymų vi
siems krikščionims brangių 
asmenų Jėzaus ir Marijos adre
su. Nors straipsnio autorius 
gerai žino. kad tų šmeižtų 
n e p a g r į s t u m a s visuotinai 
p r ipaž in t a s , tač iau tuos 
šmeižtus kartoja, norėdamas 
pažemin t i i r įskaudint i 
tikinčiuosius. Ar nesijaustų visi 
komunistai įžeisti, jei kas nors 
viešai laikraščiuose skelbtų, 
kad Komunistų partiją įkūręs 
mergos vaikas, palaido gy

venimo moters sūnus. O tary
binis žurnalas taip elgiasi ti
kinčiųjų atžvilgiu. 

Visiems Lietuvos katalikams 
brangi Dievo Motinos šventovė 
Šiluvoje. Ten vyks tan tys 
atlaidai sutraukia tūkstantines 
maldininkų minias. Po šių metų 
atlaidų Šiluvoje savaitraštis 
„ L i t e r a t ū r a ir m e n a s " 
išspausdino ilgą straipsnį, 
kuriame grubiai tyčiojamasi iš 
Šiluvos atlaidų ir jų dalyvių. 
Prieita net iki to. kad visiems 
krikščionims šv. Mišių auka ci
niškai pavadinama vieša gir
tuoklių reklama. 

Tarybinėje spaudoje grubiai 
puolami kunigai sąžiningai 
vykdą bažnytinės teisės jiems 
uždėtą svarbią pareigą — 
rūpint is vaikų ir jaunimo 
katechizacija. Religinių reikalų 
tarybos įgaliotinis Pet ras 
Anilionis 1986 m. spalio mėn. 
„Valst iečių l a ik raš ty je" 
išspausdintame straipsnyje ne 
t ik puola šią pareigą 
besistengiančius vykdyti 
kun igus , bet net ciniškai 
tyčiojasi iš tų kunigų, kurie 
nedrįsta jaunų kunigų sulaikyti 
nuo šios pareigos vykdymo. 

(Bus daugiau) 

Iranui buvo pranešta 
Londonas . — Valstybės sek

retorius George Shultzas vakar 
kalbėjo, jog Amerika pasiuntė 
pranešimą Iranui, paaiškinda
ma Irano įrengimų sunaikinimą 
Persų įlankoje ir pakartodama 
Amerikos nusistatymą turėti 
laisvą navigaciją šiame regione. 

Kalbėdamasis su žurnalistais 
savo lėktuve, skrendant iš Cai-
ro į Londoną, pasakė, kad Sovie
tų Sąjunga, Kinija ir kitos 
valstybės bu. o iš anksto pain
formuotos apie amerikiečių puo
limą. Sekre tor ius atsisakė 
pasakyti, kodėl Irano rake
tos nebuvo puolamos, pažy
mėdamas tik ta i , kad yra 
daug už ir prieš motyvų, bet 
plačiau neaiškino to klausimo. 
Raketų įrengimai yra kilnojami 
iš vienos vietos į kitą Irano pa
krantėse. 

Paskutinių dviejų dienų metu 
Iranas iššovė kiniečių gamybos 
Silkworm rake ta s į alyvos 
tanklaivį Kuvvaite ir į Kuvvaito 
laivą, turintį Amerikos vė
liavą. 

P a s i t a r i m a s su E g i p t o 
p rez iden tu 

Vals tybės sekr . Shultzas 
mano, kad buvo teisingai 
padaryta. „Mes pakartotinai 
sakėme, kad mes atsakysime į 
puolimus ir Iranas turi žinoti, 
kad jie negali atakuoti mūsų 

laivus". Tuo metu, kai buvo 
sunaikintos dvi Irano platfor
mos raketoms iššauti ir šalia 
esą kiti įrengimai, Shultzas 
buvo Egipte ir vedė pasitarimus 
su Egipto prezidentu Hosni 
Mubarak. Jis taip pat painfor
mavo Egipto prezidentą apie 
puolimą, bet jų pasitarimų esmė 
buvo Vidurinių Rytų taika. 

— Washingtone Senato ir 
Administracijos pareigūnai su
tarė pagaliau išsiaiškinti esan
čius skirtumus naujam sveika
tos įstatymui paruošti. 

— Sa lvadoro prezidentas 
Duarte pasakė, kad Contras ka
riams turi būti sulaikyta kari
nė parama iki sausio mėnesio, 
kad priimtasis taikos planas 
galėtų būti pilnai įgyvendintas 
Nikaragvoje. 

Prezidentas Ronald Reaganas, lankydamas savo žmoną Nancy Bethesda laivyno ligoninėje, kurioje 
jai buvo padaryta vėžio operacija, kartu su ja apžiūri jai atsiustas gėles. 

Archyvai nacių karo 
nusikaltėliams ieškoti 

Egipto prezidentas Hosni Mubarak 
draugiškai sutinka Valstybės sek
retorių George Shultza prieš pra
dedant jų pasitarimus. 

Šveicarija tarpininkauja 

Amerika ir Iranas neturi dip
lomatinių ryšių ir Iranui prane
šimas buvo pas iųs tas per 
Šveicarijos vyriausybę, kuri re
prezentuoja Amerikos reikalus 
Teherane. Iranui dar kartą 
buvo paaiškinta Amerikos 
nusistatymas ir kodėl įvykdytas 
jų įrengimų puolimas. 

Londone Shultzas turėjo pasi
tarimus su Jordano karaliumi 
Husseinu ir po to išskrido į Hel
sinkį, kuriame praleis dieną 
prieš skrendant į Maskvą. 

Jungt inės Tautos. — Ameri
kos Teisingumo departamentas 
pirmą kartą pasinaudojo Jung
tinių Tautų archyvais karo 
meto nusikaltėlių ieškojimui, 
kad galėtų apkaltinti Amerikos 
piliečius padarytais nusikal
timais, sako oficialūs parei
gūnai. 

Pirmasis toks asmuo, kuriam 
užvesta byla federaliniame 
teisme, yra Peter Quintus, 
dabar jau 72 m. amžiaus, iš 
Michigan valstijos. Jis, sakoma, 
melavęs, jog nebuvęs nacių kon
centracijos stovykloje sargu 
Lenkijoje, kaip kad jam pri
metama. 1965 m. jis gavo Ame
rikos pilietybę. Teisingumo 
departamentas dabar ruošiasi 
atšaukti jam suteiktą pilietybę, 
ši įstaiga, pagal jos direktorių 
Neal Sher, dar tyrinėja kitų 
amerikiečių praeit į , kur ie 
įtariami buvę karo nusikaltė
liais, bet dar niekada nebuvę 
nubausti. 

A klasės dokumenta i 

Anksčiau buvo tik Kurt Wald-
heimo atvejis, kai Teisingumo 
departamentas galėjo pasinau
doti minimais archyvais, ir po to 
jam buvo uždrausta atvykti į 
Ameriką. Karo nusikaltėlių 
komiteto bylose VValdheimo 
byla yra pažymėta A klase, kas 
reiškia, kad yra pakankamai 
duomenų jo apkaltinimui. Toje 
pačioje klasėje dar yra apie 
25,000 kitų asmenų bylų. Šiuo 
metu Teisingumo departamente 
OSI įstaiga dar turi specialiai 
prašyti kiekvieno asmens bylos. 
Direktorius Sher siunčia ten 
savo tarnautojus, kad j ie 
surinktų iš tų archyvų jam rei
kalingą medžiagą naujiems 
įrodymams ir apkaltinimams. 

Nėra vieningo sprendinio 

Teisingumo departamentas 
laisvo priėjimo prie archyvinės 
medžiagos dar neturi, nes dar 
yra kai kurie suvaržymai, 
kadangi tie 17 kraštų, kurie 
pradžioje sudarė tų archyvų 
komitetą, dar negalėjo prieiti 
vieningo nutarimo, kad būtų 
leista viešai naudotis archyvine 
medžiaga. Pasi tar imai bus 
tęsiami toliau. Izraelis deda 
daug pastangų, kad galėtų pa
tikrinti įtariamųjų nacių bylas. 
Esama ir kitų gerai žinomų 
asmenų, šalia prezidento Kurt 
VValdheimo, bet jų bylos dar ne
prieinamos. 

Ras tas slaptas s ą r a ša s 
Netikėtai buvo rastas sąrašo 

nuorašas tų 24,453 slaptai su
klasifikuotų A klasėje asmenų 

ant vienos lentynos archyvo 
patalpose. Viena Amerikos žydų 
organizacija pasirūpino tas pa
vardes a tspausdint i , kad 
platesnė visuomene galėtų susi
pažinti su jų pavardėmis. 

Minėtasis Peter Quintus, 
kuriam byla užvesta Detroite, 
yra įrašytas ant 898 linijos 
57-jame sąraše ir pavadintame 
„Lenkija ieško vokiečių". Jis 
ten pažymėtas buvęs SS sargy
biniu Majdanek koncentracijos 
stovykloje, netoli Liublino. Jis 
taip pat kaltinamas kalinių 
kankinimu, k'irie mirė tūkstan
čiais. 

Akcijų kritimas 
New Yorkas. — Akcijų birža 

praėjusį pirmadienį pergyveno 
savo istorijoje niekada nebuvusį 
įvykį — jų vertė sumažėjo 508 
punktais, tai yra nukrito 22.67c. 
Šis procentas yra pats didžiau
sias po I Pasaulinio karo ir daug 
didesnis, negu 1929 m. spalio 28 
d., kai tada akcijos krito 12.82%, 
kas nuvedė į Didžiąją depresiją. 
Nuo rugpjūčio 25 akcijos 
sumažėjo 1.000 taškų arba 36%. 
New Yorko biržoje 604.3 mili
jonai akcijų pakeitė savininkus. 

Pirmadienį didžiausi pralai
mėtojai akcijų biržoje buvo In
ternational Business Machines 
korporacija. General Motors ir 
Exxon korporacijos. Nuo vidur
vasario iki dabar daugiau kaip 
vienas tri l i jonas dolerių 
prarasta akcijų biržoje. Japoni
joje kainos krito 3.6%. 

Gerai, kad įvyko dabar 

Washingtone prezidentas yra 
susirūpinęs akcijų kritimu, 
tačiau manoma, kadangi ekono
mija yra pastoviai stiprėjanti, 
tai negali ilgai tęstis. Baltieji 
rūmai kreipėsi i finansinius eks
pertus ir jų atsakymas buvo. 
kad tai turėtų būti tik laikinas 
susvyravimas. Analistai neturi 
atsakymo, t ik spėliojimus. 
Vienas iš tokių spėliojimų yra 
karo galimybė tarp Amerikos ir 
Irano, kita — dolerio pasto
vumas ir prekybiniai reikalai su 
Amerikos prekybos partneriais. 
Tačiau visi sutinka, jog yra 
gerai, kad tai įvyko dabar, kai 
Amerikos ekonomija stipriai 
stovi. 

Depresijos negali būti 

Ekonomistai sako,kad negali 
atsitikti tai. kas įvyko 1929 m. 
Depresijos negali būti, nes šian
dien yra skirtingos sąlygos: 
galioja federalinė apdrauda. 

Tarptautinė žmogaus 
teisių konferencija 

Maskvoje? 
Amnestija Sovietų Sąjungoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Indianapolyje, Indianos 
valstijoje, nukrito karinis lėk
tuvas A-7 Ramados viešbučio 
kieme, netoli vietinio 
aerodromo ir šioje nelaimėje 
žuvo 11 asmnų ir 20 buvo 
sužeista. Dar nežinomos visos 
lėktuvo sprogimo priežastys. 

— Vokietija pakėlė savo pro
centus, pasakė Iždo sekretorius 
James Baker, ir tai vėl 
sumažino dolerio vertę. 

— Italijos lėktuvas, kuris 
turėjo skristi į Koelno miestą 
Vokietijoje iš Milano, nukrito su 
37 žmonėmis Italijos Alpėse. 

— Austrijos vyriausybė pa
reiškė protestą Amerikos Vals
tybės departamentui už ats
pausdintą interview New York 
Times dienraštyje, kuriame 
Amerikos ambasadorius sako 
apie atgyjantį Austrijoje antise-
mitizma. Tokio Austrijos 
gyventojuose nėra. nežiūrint 
Amerikos nusistatymo apie pre
zidentą VValdheimą. kaipo 
persona non grata Amerikoje. 

— Wash ing tone Atstovų 
rūmų speakeris Jim Wright 
parašė 117 puslapių knygą apie 
viešose pareigose esantį žmogų 
ir iš leidyklos uždirbo 265,000 
dol. vien tik už autoriaus teises. 

— Bostone buvęs Atstovų 
rūmu speakeris Thomas O'Neill 
pasakė, jog jis galvoja, kad 
vienas iš dviejų — Massachu-
setts gubernatorius Michael Du-
kakis. demokratas, arba Kansas 
senatorius respublikonas 
Robert Dole, Senato respub
likonu mažumos vadas, bus 
sekantis Amerikos prezidentas. 
Apie New Yorko gubernatorių 
Mano Cuomo jis taip išsireiškė: 
.,Aš nesuprantu jo. Jis gali bet 
kada gauti demokratų nomina
ciją. Tai nėra jokio klausimo". 

— Chicagoje Sun-Time dien
raščio pravesti tyrinėjimai pri
ėjo išvadosjog iš 160 gydytojų 
70 turi užvestas teisme bylas už 
įvairius medicinos nesusiprati
mus su jų pacientais. 

nedarbo apdrauda ir Sočiai 
Security aprūpinimas. 

Tačiau daug amerikiečiu bus 
paliesti šio akcijų kritimo, net 
ir tie, kurie neturi akcijų. Eko
nomistai sako. jog didžiausias 
pavojus yra psichologinis: 
eiliniai žmonės ir prekybininkai 
bus neturtingesni ir todėl susi
laikys nuo pirkimų ir tai sulė
tins ekonomija ir padidins 
bedarbių skaičių. 

Daugiausia nukentėjo tie, 
kurie pardavė akcijas šį 
pirmadienį. 

VVashingtonas. — Netrukus 
Sovietų Sąjunga išleis daug 
politinių kalinių. Taip galvoja 
Reagano administracija, nors 
viešai apie tai VVashingtone iki 
šiol nieko nebuvo pranešta. 
Lapkričio 7 d. Sovietų Sąjunga 
mini savo 70 metų komunizmo 
režimo sukaktį. Iš Maskvos 
ateina žinios, kad Sovietų 
Sąjunga išleis iš kalėjimų apie 
300 politinių kalinių, maždaug 
apie tą laiką. Jei tai bus tikrai 
padaryta, tai Gorbačiovas 
Amerikoje bus malonia i 
sutiktas, jei viršūnių konfe
rencija įvyks. 

Du svarbūs paragrafa i 

Amnestija gali būti suteikta 
tiems asmenims, kurie yra 
nuteisti pagal sovietų krimi
nalinio kodo du paragrafus. 
Vienas yra 227 paragrafas, pa
gal kurį yra nuteisti už religi
jos praktikavimą, pavyzdžiui, už 
religines apeigas, kur ioms 
nebuvo gautas leidimas, religi
jos mokymą, religinių knygų 
platinimą ir kitus panašius 
..nusižengimus". 

Antrasis paragrafas yra 190-1. 
kuris pritaikomas tiems asme
nims, kurie nusikalto Sovietų 
Sąjungos šmeižimu. Šmeižtas 
yra tai. ka KGB agentai nutaria 
pavadinti šmeižtu. Visi disiden
tai yra nuteisti pagal šį parag
rafą. 

Jei iš tikrųjų bus išleista 300 
sąžinės kalinių, tai dar didesnė 
jų dalis liks koncentracijos 
stovyklose, mano užsienio dip
lomatai Maskvoje. Aišku, 
tikrasis skaičius Vakarams 
nebus žinomas. 

Tautybių pa ragra fas 

Tie kaliniai, kurie nuteisti pa
gal 70-jį paragrafą jie turės ir to
liau likti kalėjimuose savo 
celėse. Sis straipsnis liečia visus 
paskirų tautybių žmones, kurie 
kokiu nors būdu pareiškė savo 
tautiškumą ir kovojo už savo 
krašto tautinį išlikimą. Sovietų 
Sąjungoje yra daugiau negu 100 
tautybių. Jų nusikaltimas yra, 
kad jie myli savo kraštą, kalba 
apie tai. rašo apie tai. neuž
miršta savo krašto garbingos is
torijos. New York Times tokiais 
kaliniais laiko lietuvius, lat
vius, estus ir ukrainiečius, ku
rie sovietų vyriausybei kelia 
daugiausia rūpesčių. Juose tau
tinis jausmas esąs toks stiprus, 
kaip ir prieš Sovietų Sąjungos 
invaziją 1940 m. 

— Kaune įvyko pavergtos 
Lietuvos farmacininkų suva
žiavimas, kuriame paskaitą 
apie krašto farmacijos būklę ir 
jos persitvarkymą įgyvendinant 
Komunistų centro komiteto nu
tarimus skaitė Sveikatos apsau
gos ministerijos vyriausiosios 
farmacijos valdybos viršininko 
pirmasis pavaduotojas T. Saki-
rov. Suvažiavime dalyvavo 
aukšti partijos pareigūnai ir 
darbuotojai. 

— Bonno je d ip lomata i 
praneša, kad į NATO karinės 
organizacijos viršininko postą 
Amerika su kai kuriais savo są
jungininkais siūlo Vokietijos 
Gynybos ministerį Manfred 
Woerner. 

Demonstracijos — 
priešsoviet inė p ropaganda 

Pabaltiečiai esą nuteisti už 
skleidimą uždraustos literatū
ros: paskutiniu metu rugpjūčio 
23 d. demonstracijos Pabaltijo 
sostinėse nervina Kremliaus 
viršūnes. Tai yra vadinama 
priešsovietinė propaganda ir už 
tai yra septyni metai sunkiųjų 
darbų kalėjimo; jie yra išnau
dojami, laikomi alkanais ir nuo
latiniu žmogaus pažeminimu, ir 
atlikus šią bausmę, dar seka 
penkeri ištrėmimo metai, rašo 
Nevv York Times. Kartais jie 
paleidžiami, bet ir vėl areštuo
jami. Tokių esą dar maždaug 
apie vieną šimtą. 

Policinės valstybės 
amnesti ja 

Policinės valstybės amnestija 
bū tų sve ik inama visame 
pasaulyje, jei Gorbačiovas išdrįs 
tai padaryti arba jei senojo re
žimo palikuonys tam gestui 
nesipriešins. Vakarų pasaulis 
turi daryti didelį spaudimą į 
Sovietų Sąjungą, kad būtų 
paleis t i visi kovotojai už 
žmogaus teises, ragina tas pats 
Nevv York Times dienraštis. 
Vakarų spaudimas tik padės 
amnestijos reikalui. Tik tada 
Vakarai galėtų įeikti pilną 
ekonominę paramą sovietų 
ūkiui. 

VVashingtonas pradeda galvo
ti apie rimtą susitarimą, kurio 
nori Gorbačiovas — tarptautinės 
žmogaus teisių konferencijos 
Maskvoje. Iki šio! Amerika su 
tuo pasiūlymu nesutiko,nes 
Sovietai negarantavo savo pi
liečiams tų teisių, kokias 
žmones turi Vakarų pasaulio 
kraštuose. Tie reikalavimai 
buvo atmesti todėl, kad sovietų 
žmonės už tas teises kišami į 
kalėjimus, kurioms svarstyti 
sovietai nori turėti konferenciją. 

Kalbėkime Maskvoje garsiai 

Bet, kaip tas pats dienraštis 
rašo, yra verta važiuoti į Mask
vą, jei Kremlius ir nesuteiks 
amnestijos visiems kaliniams. 
Reikia kalbėti apie žmogaus 
teises pačioje Maskvoje; tegu 
visas pasaulis žino ir girdi Ame
rikos tiesos žodi. ..Kalbėkime 
Maskvoje garsiai apie laisvą 
emigracija, religijos varžymus, 
laisvą spaudą, apie habeas cor-
pus. apie ukrainiečius ir pa-
baltiečius ir apie 70-jo paragrafo 
ka l in ius" , sako Nevv York 
Times redaktorius Rosenthal. 

Gal visa tai atneštų daugiau 
laisvės sovietų žmonėms. Nėra 
geresnio kelio, kaip atvirai 
kalbėti ir iškelti visas žmogaus 
laužymo teises pačioje Maskvo
je, girdint komunistų vadams ir 
viso krašto žmonėms. 

KALENDORIUS 
Spalio 21 d.: Hilarijonas. Ur

šule. Rikantas. Gilanda. 
S p a l i o 22 d.: Melanas . 

Salome. Sudimantas. Mine. 
Donatas. Severas. Norbutas. 

ORAS 

Saule teka 7:08. leidžiasi 6:02. 
Temperatūra dieną 43 1.. 

naktį 35 1. 
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TESKAMBA KERNĄVIEČIŲ 
SUTARTINĖ 

Rugsėjo 27 Jaun imo centre 
įvykusi veiklos metų pirmoji 
. .Kernavės" tunto sueiga buvo 
išskirtinai įdomi, perpinta skau
tiškomis išmonėmis ir net senti
m e n t a i s , k u r i u o s lydėjo. . . 
ašarėlės, nes atsisveikinome 
nepaprastai daug tun to labui 
pasidarbavusią tun t in inkę s. 
Rūta Daukienę. jau t ikrai pa
vargusią nuo nesibaigiančių 
tun to rūpesčių (jei neskaičiuoti 
14 vasaros stovyklų, kur ji savo 
atostogas aukojo, vadovaudama 
kernaviečių ma i t in imo dar
bams. Gi maitinamos jos būdavo 
karališkai — vis tai sesės Rūtos 
darbštumo deka!> 

Sueigos tema buvo — ..Grįži
mas iš stovyklos". Dainuodamos 
stovyklos dainą ir vedamos ..Tė
viškėlės" stovyklos viršininkės 
s. Marytės Utz. įžygiavo salėn 
b ū r y s s t ovyk l avus ių sesių, 
kur ių dauguma — smagios, 
s i m p a t i š k o s . . D u b y s o s " ir 
. .Šešupės" draugovių paukš
tytes. Kad jos tokios — nenuo
stabu, nes jų vadovė sesė Mary
t ė su jaunosiomis savo talki
ninkėmis joms puikiai vado
vauja. Tad v i l t ingai re ikia 
žvelgti į šį tunto ir gal net visos 
Seserijos prieauglį. Tokios min
tys lydėjo stebint šias mažąsias 
s e s y t e s , g a r s i a u už v i sas 
šaukiančias savuosius šūkius, 
įvertintas už stropų dalyvavimą 
stovyklinėj programoj. Pasiten
kinimo šypsenos buvo matyti ir 
g a n a g a u s i a i s u s i r i n k u s i u 
tėvel ių , v iešnių bei svečių 
veiduose. 

Nor s ka i k u r i e sue igos 
punkta i eilės tvarkoje kažkur 
pasiklysdavo. tačiau greit ir vėl 
grįždavo į skirtą programoje 
vietą. Viskas buvo a t l ik ta — 
niekas nepražiūrėta! 

V y r i a u s i o s S k a u t i n i n k ė s 
įsakymu dvi veiklios tun to va
dovės: ps. Yolanda Budelsky-
tė-Lass ir ps. Daiva Lunec-
kai tė-Bulicz apdovanojamos 
Tėvynės dukros žymeniu. Pa
grindinis šios sueigos punktas — 
tunt in inkių pas ikei t imas . Su 
dideliu dėkingumu išleidžiama 
..poilsin" veik ketver ius metus 

„Kernave i" vadovavusi sesė 
Rūta. Sodinama ji kara l i škan 
krėslan (gal net iš Kernavės pi
lies čionai a tgabentam 9 ' , apdo
vanojama gėlėmis, bal tomis 
išeiginėmis pirštinėmis, kad 
nuo darbų rankelės pailsėtų. 
Ant stalo, l ino audeklu apdeng
toje dėžutėje, stovi jai skirta do
vana — dail . J. Daugvilos me
dinis Rūpintojėlis, kar tu su visų 
p a s i r a š y t a , padėkos žodžių 
kupina, kortele. 

Salia sodinama nauja tunti-
ninkė — s. fil. Rita Penčylienė. 
supratusi reikalą ir vadovau
damasi pareigos jausmu perimti 
nelengvas, daug laiko atiman
čias, pareigas. Jai įduodama 
šluota ilgakotė, kad plačiai šluo
tų . .Kernavės" veiklos taką. 
Gražus ir jaudinant i s momen
tas , kai visos kernavietės neša 
ir įteikia abiem tunt in inkėms 
po ramunės žiedą. Vyr. skaučių 
— jaunųjų tunto vadovių — 
akyse sublizga draugiškumo ir 
padėkos aša ra . Ypač graži ir 
tyra ji. r iedant i sesės Danutės 
Penčylaitės skruostu, kai ji 
linki savo mamytei ištvermės ir 
l a i m ė s nau j a s p a r e i g a s 
pradedant . 

Tunto vėliavos, lazdos ir lie
tuviškos juostos perdavimas — 
tai skautiškosios veiklos estafe
tė, kurią naujoji — dvyliktoji — 
tunt in inkė perima ..Kernavės" 
tuntui įžengiant į 30-sius savo 
veiklos metus . To sesės meldė 
Viešpatį šv. Mišių aukoje; la
biausiai gal abi tunt ininkės ir 
jų pavaduotojos: sesės Eleonora 
Šalčiūnienė ir Ramune Lukienė 
bei tunto ..Širdis" ir globėja — 
v.s. Ona Siliūnienė. 

Telydi šiuos sukaktuvinius 
metus sėkmė, teaidi kernavie
čių padangėje tun to dainos 
žodžiai: 

Rankas , dainas ir šypsenas 
supynė. 

Keliaujam Dievo-Artimo 
keliu; 

Teskamba kernaviečių 
sutar t inė — 

Tėvų šalie, aš taip tave myliu! 
Š. J. 

.Kernavės" t un to šeimos po r t r e t a s — tun t in ink ių pas ikei t imo sueigoje dalyvavusios kernavietės. 
Nuotr . Y o l a n d o s L a a s 

VAKARONĖ GEDIMINO 
LAIŠKŲ TEMOMIS 

Į L i e t u v o s k r i k š t o su
kak tuv in į s r a u t ą Ch icagos 
skautininkų,-ių Ramovė įsijun
gia jau antrą kartą: t radicinės 
p a v a s a r i o g e g u ž i n ė s m e t u 
Mamūnėlės sodelyje sesės-bro-
liai skautininkai išklausė v.s. J . 
Dainausko pa te ik tas Lietuvos 
krikšto bei Jogailos vedybų poli
t ines aplinkybes, o praėjusį 
penktadienį 'spalio 16 d. l Ramo
vės valdybos suruoštoje vakaro
nėje, vykusioje Jaun imo centro 
kavinėje, viešnia iš Kanados 
n u k ė l ė per p u s š i m t į sus i 
rinkusių vakaronininkų į ke
tur io l ik to š imtmečio p i rmą 
puse — Gedimino laikus. 

Vakaronę atidarydama Ramo
vės p i rm . v .s . A. R a m a 
nauskienė apgailestavo, kad 

t i ja" , kaip ją autorė interpre
tuoja iš DLK Gedimino laiškų, 
rašy tų popiežiui bei į ki tas 
Vaka rų Europos valstybes. 

Paska i ta prasideda a n a isto
rine akimirka, kai Lietuva buvo 
l ikusi paskutiniuoju Europos 
užkampiu , dar nepr iėmus iu 
krikščionybės, o kryžiuočių or
d i n a s v a k a r u o s e j a u buvo 
pasiekęs Lietuvą; teko laikytis 
ir prieš Livonijos ordiną. Atro
do, jog Gediminas, gindamasis 
nuo ordino, o taip pat plėsdamas 
prekybos ryšius su Vakarais , be 
ki tų priemonių naudojo ir tam 
t ikrą religinę diplomatiją, nes 
s t engės i a t k r e i p t i kr ikščio
niškojo Vakaru pasaulio dėmesį 
į plėšikiškus ordino žygius. Jo 
laiškai , rašyti popiežiui bei 

istorikė prof. dr. V. Sruogienė šiaur. Vokietijos prekybos mies-

Ketver ius metus „Kernavės" tuntui 
t u n t i n i n k ė s p a r e i g a s perduodama, 
fil Ri ta Penčy l ienė . 

sėkmingai vadovavusi s. Rūta Daukienę. 
sveikina naująją kernaviečių vadove s. 

Nuotr Y o l a n d o s L a a s 

sunegalavusi ir negalėsiant i 
tar t i pažadėto įvadinio žodelio 
bei pristatyti prelegentę. Šią pa
reigą atliko Ramovės valdybos 
narė s. Br. Stravinskienė, per-
skaitydama profesorės paruoštą 
vakaronės įvadą, aptar iant į is
toriko privalumus. Gi įžanginės 
mintys t ikrai įdomios ir ne 
viena nustebinusios, kad pelny
tis istoriko t i tulą nėra t a ip 
lengva. Jei rašančiam Amerikos 
istoriją beveik užtenka vien 
a n g l ų k a l b o s š a l t i n i a m s 
tyrinėti , tai Lietuvos praei t ies 
tyrinėtojui privalu suprasti bent 
rusų. gudų. lenkų ir lotynų kal
bas, nes lietuviškieji ša l t inia i , 
deja. tesiekia labai netol imus 
la ikus . Norėdamas s u p r a s t i 
rūkuose slypinčią praeitį , lie
tuvis istorikas taip pat privalo 
Įsigalinti ir į lietuvių tautosaką, 
archeologiją, heraldiką, j a m 
tenka te i raut is pas menoty
r in inkus , pa leonto logus bei 
kitus specialistus, kad iš dau
gelio šaltinių visumos galėtų 
sus ikur t i t i r i amo la ikmečio 
vaizdą ir padaryt i teis ingas iš
vadas. Užsklandai — ats imin-
tina pagrindinis istoriko dėsnis; 
remtis pirminiais ša l t in ia i s , 
nesitenkinti vien jau ž inomais 
duomenimis. Perkel ta p ra sme 
istorija pri lyginta plačiai upei . 
i kurią suteka daugybė in takų 

— pirminiu šaltiniu. 
Toliau sesė S t r a v i n s k i e n ė 

supažindino vakarones dalyvius 
su prelegente — mūsų jaunosios 
kartos istorike dr. Rasa J o a n a 
Mažeikaite, ypač maloniai nu
stebindama dalyvaujančius bro
li us-seses, nes Toronto viešnia 
yra akademike skaute , o nuo 
jaunystės kasmet stovyklavusi 
Romuvoje. 1978 m. l ankė li
tuanis t ikos kursus Vi ln iaus 
universitete, po to susidomėjo 
Lietuvos istorija, o 1987 m. pa
vasarį įsigytas PHD iš vidur
amžių istorijos, apginant Ford-
hamo u-tete disertacija t ema : 
..Didysis Lietuvos Kunigaikšt is 
Algirdas". 

Gausiu plojimu sut ikta prele
gentė paaiškino, kad šio vaka
ro pašnekesys tai i š t r auka iš 
platesnio rašinio, kur is su k i tų 
autorių s traipsniais n e t r u k u s 
pasirodys knyga ' redaguota V. 
Vardžioi, skir ta Lietuvos krikš
to sukakčiai. O šio vakaro t e m a 
— „Lietuvos religinė diploma

t ams , kviečia ama t in inkus bei 
pirkl ius megzti prekybos san
tyk ius , žadama re l ig inės ir 
p r e k y b i n ė s laisvės, rodoma 
p r i e l ankumas Bažnyčiai ir kt. 
Kar tu buvo keliamos kryžiuočių 
skr iaudos Lietuvai. Susidary
davo vaizdas, kad Gediminas 
krikštysis , vyko Bažnyčios pa
s iunt inių pasikeit imai ir pan. 

Gedimino laiškai, patekę į 
anuos miestus, gerokai pakenkė 
ordinui ir, suprantama, padėjo 
Lietuvos valdovui. 

Tačiau atvykus popiežiaus le
gatams, Gediminas krikšto išsi
žadėjęs. Vyko ne vienas panašus 
atvejis, ir prelegentė sprendžia, 
kad krikšto pažadai neretai 
buvo reikalingi ka i kurioms 
prekybinėms priežastims paska
tinti , o mažiau tikroms jo krikš
to intencijoms. 

Paskaitininke ta ip pat paly
gino DLK Gedimino laiškų in
terpretaciją su Tarybinės Lie
tuvos istoriku Juozu Jurginių, 
irgi nagrinėjusiu šiuos laiškus; 
paskaitai pasibaigus, būta krū
vos klausimų, p a p i l d y m ų , 
kuriuos pateikė visas būrys 
vakaronės dalyvių. O bene visų 
įdomiausias klausimas, kur is 
per šiuos sukaktuvinius metus 
ne sykį buvo keltas, diskutuo
tas , kartais net su įkaitusiais 
..pasišaudymais": kuri Lietuvos 
krikšto da ta , prelegentės nuo
mone, turė tų būti oficiali Lie
tuvos krikšto data? Į šį klau
simą filisterė R. Mažeikaitė, 
turbūt kunigaikščio Gedimino 
laiškų įtaigauta, a tsakė labai 
d ip lomat i ška i : , . T u r ė t u m e 
švęsti visas lietuviškas sukak-

Lietuvių jūr inės skautijos šeimos atžala — būsima ūdrytė Vaivutė Ag'.inskaite 
ruošias i p i rmies iems jū r in io skau tav imo patyrimo egzaminams. Instruktorė 
m a m y t ė , t a u t o s a k i n i n k e Elenutė-Bradūnai tėAgl inskienė . 

Nuo t r . A u d r i a u s A g l i n s k o 

KELETAS SPALIO 
SUKAKČIŲ 

Lietuviškasis spalis ypač gau
sus rašytojais, nes šį mėnesį yra 
gimę Adomas Ląstas , Mykolas 
Vai tkus , Vincas Krėvė Mic
kevičius, S imanas Stanevičius 
ir Simanas Daukan tas . Iš šio 
sąrašo ypač įdomus yra is
tor ikas , tautos gaivintojas S. 
Daukantas , gimęs 1793 spalio 
28. Būdamas t ik valstiečių 
kilmės, e idamas universiteto 
mokslus, jis pats pasigamino 
ba jor i škus d o k u m e n t u s , be 
kur ių anais la ikais nebuvo 
galima gauti diplomo. 

Gausybę savo išleistų raštų 
Daukantas pasirašydavo įvai
riais slapyvardžiais. Net ir jį la
biausiai i šgars inus ią knygą 
..Būdą" („Būdas Senovęs Letu-
vių Kalnienu ir Žemajtiu") Dau
kan tas pasirašė Jokūbo Laukio 
slapyvardžiu. 

Skaut iškasis spalio kalendo
r ius mini t r i s įdomesnes datas: 

1930 m. Lietuvos vyriausybės 
buvo išleistas skautų sąjungos 
įs tatymas, kur iuo nuo tų metų 
pirmos dienos iš pagrindų per

tvarkyta LSB. pavadinant ją 
Lietuvos Skautų Sąjunga. Res
publikos prezidentas tampa LSS 
šefu; jo pavaduotoju — tarybos 
pirmininkas. 

Pirmas a tkur iamasis LSS 
suvažiavimas išeivijoje įvyko 
1945 spalio 26-28 dienomis Det-
molde, Vokietijoje. Dalyvavo 99 
vietovių įgalioti atstovai, dau
giausia sk. vyčiai. 

Ragainės pirmoji vadovu sto
vykla vyko 1946 spalio 1-12 die
nomis Horneburge prie Ham
burgo; vadovavo v.s. Vyt. Čepas, 
dalyvavo 33 kursantai . 

Ir pabaigai da r apie vieną 
rašytoją: ar dar prisimenate jud
rių skautiškų nuotykių knygą 
..Gatvės berniuko nuotykiai", 
kurios išleista ne t dvi laidos? Sį 
įdomų jaunimui ir suaugusiems 
romaną pa ra šė rašy to jas 
Spalis (s. Romualdas Giedrai
tis), ku r i s - ar galėtų būt i ki
taip — yra gimęs spalio mėnesį! 

b r o l i s Zū 

Or. Romualdas Povilaitis 
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Ateizmas padarytas 

VALSTYBINE 
RELIGIJA 

PAL. J. MATULAIČIO MINTIS 
SOCIALINIAM KLAUSIME 

Vos okupavę Lietuvą, Mask
vos komunistai paskelbė, kad 
Bažnyčia yra atskiriama nuo 
valstybės. Tai nebūtų taip blo
ga, jeigu viskas būtų žmoniškai 
padaryta. Ir Amerikoje Bažny
čia yra atskirta nuo valstybės, 
tačiau čia visiškai kitokios sąly
gos — religija turi pilną laisvę. 
Tuo tarpu okupuotoje Lietuvoje, 
kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, 
Bažnyčia yra pavergta valsty
bei. Ten atskyrė Bažnyčią nuo 
valstybės, bet valstybė: neatsi
skyrė nuo Bažnyčios ir j i visas 
savo policines, kultūrines, ko
munikacijos priemones vartoja 
priespaudai prieš Bažnyčią. Ten 
ateizmas padarytas valstybine 
religija ir tam priverčiamos tar
nauti mokyklos, spauda, ra
dijas, televizija ir visas valsty
binis aparatas. Ateistinė propa
ganda yra varoma valstybės lė
šomis, kurios yra surenkamos ir 
iš didelio procento tikinčiųjų, 
Bažnyčios narių. 

Kas blogiausia, kad, ateizmą 
pavertusi valstybine religija, 
okupantų kontroliuojama vals
tybė vartoja žiaurias policines 
priemones prieš Bažnyčios įstai
gas, net ir tokias kaip kunigų 
seminarija. Okupantai uždarė 
Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus 
kunigų seminarijas, o į vienin
telę likusią Kauno kunigų 
seminariją apribojo leidžiamų 
priimti kandidatų skaičių. Dau
gelis įstojančių kandidatų viso
kiais būdais tiesioginiais grasi
nimais, prievarta prieš jų tėvų 
šeimas ir panašiai yra verčiami 
tapti KGB bendradarbiais, pra
nešėjais. Tai žiaurus jauno žmo
gaus sąžinės laužymas. Žinomi 
atsitikimai, kada seminarijos 
vadovybei paaiškėjus apie 
kleriko ryšius su slaptąja polici
ja ir jam patarus seminariją 
apleisti, komunistinės įstaigos 
vartojo prievartos spaudimą 
prieš seminarijos vadovybę, kad 
tie koloborantai būtų atgal 
priimami. 

Okupantams komunis tams 
svarbu ne vien i švys ty t i 
informatorių kadrą, bet ir 
įbrukti į seminariją žmones be 
kunigiško pašaukimo, kad jie 
paskui tariamai atkristų nuo 
Bažnyčios ir būtų talkinami plė
timui ateizmo, paversto valsty
bine religija. Okupantai net 
nori į seminariją įgrūsti jau
nuolius, kurie moraliniu atžvil
giu netinka būti kandidatais į 
kunigus, kad paskiau jie savo 
elgesiu p ik t in tų žmones , 
atstumtų juos nuo Bažnyčios ir 
padėtų plėstis valstybiniam 
ateizmui. Šitie liūdni faktai yra 
žinomi laisvajame pasaulyje, jie 
labai išryškina žiaurias ir ne
teisingas, brutalias okupantų 
priemones prieš Bažnyčią. Tai 
tokia grubi neteisybė, kad net 
carų laikais okupantai rusai ne
drįsdavo to išvystyti. 

Okupantai komunistai šiuo 
atžvilgiu pralenkia caristinę 
priespaudą. Ar naujoji vadi
nama „perestroikos", „glas-
nost" linija kiek įneš page
rinimo šioje srityje, dar didelis 
klausimas. Kol kas didelių pra
giedrulių nematyti. Okupantai 
pasilieka žiauriai nenuoseklūs 
ir neteis ingi . J ie a t s k y r ė 
Bažnyčią nuo valstybės, bet 
valstybės nuo Bažnyčios jie ne
atskyrė, o ateizmą padarę vals
tybine religija, naudoja žiaurias 
priemones prieš Bažnyčią. 

Ir tai daroma ne vien Lie
tuvoje. Ukrainos k a t a l i k ų 
Bažnyčia dar žiauriau prispaus
ta. Net ir JAV Valstybės depar
tamento ambasadorius Edward 
Rowny neseniai Philadelphijoje 
kalbėdamas Rotary klubo susi
rinkime iškėlė reikalavimą, kad 
Sovietų vyriausybė baigtų prie
spaudą prieš Bažnyčią 

Ukrainoje. 
Ukrainiečiai Toronte ir Bal-

timorėje neseniai išleido jau 
antrą tomą savo knygos „Mar-
tyrology of the Ukrainian Chur-
ches: The Ukrainian Cataolic 
Church". Tai dokumentinis 
rinkinys iš Ukrainos pogrindžio 
spaudos. Jį redagavo Osyp 
Zinkewych ir kun. Taras R. 
Lonchyna. Ta ukra in ieč ių 
martirologija visų pirma apims 
1939-1984 metus ir bus išleista 
keturiais stambiais tomais, tiek 
daug medžiagos yra susitelkę 
apie komunistinę Bažnyčios 
priespaudą Ukrainoje. Leidinys 
svarbus ir įdomus duodamais 
įvykius stebėjusių liudininkų 
pareiškimais, o taip pat atsimi
nimais tokių stambių ukrai
niečių katalikų vadų, kaip jų 
kardinolo Slipyj ar metropolito 
Šeptickio sekretoriaus kun. 
Ireniejaus Hotra. 

Laikraštis „The Ukrainian 
Weekly" skelbia apie tris 
sąžinės kalinius, mirusius sovie
tiniuose kalėjimuose. Ukrai
nietė Uljana Germaniuk, 53 m., 
mirė liepos 3 d. vos išleista iš 
kalėjimo. J i buvo Žmogaus tei
sių komiteto narė, baptistų tiky
bos. Buvo kalinta lagery netoli 
Charkovo. Lagery mirė penta-
kostalistų tikybos v- -as Semon 
Tkachenko, 43 m., už religinę 
veiklą nuteistas kalėti 10 metų. 
Estijos sostinėje mirė komunis
tų priespaudą kentėjęs katalikų 
kunigas Mykolas Krumpan. 
Mirė liepos 14 d., sulaukęs 64 
m. amžiaus. Tai buvo vie
nintelis katalikų kunigas, dar
bavęsis parapijoje Taline. Es
tijos vyskupijoje prieš karą buvo 
šešios katal ikų parapijos, o 
paskutiniu metu buvo belikusi 
tik ta viena Talline. 

Chicagbje latvių leidžiamas 
informacijų biuletenis „Chicago 
La tv ian N e w s l e t t e r " savo 
numeryje spalio mėnesį pra
nešė, kaip neseniai nukentėjo 
trys latvių dvasininkai. Grupė 
jų bandė pasinaudoti „glasnost" 
skelbiama laisvėjimo politika ir 
rezultatai buvo tokie, kad tie 
trys liuteronų Bažnyčios dvasi
ninkai buvo nubausti: Evan
gelikų liuteronų konsistorija, 
kontrol iuojama komunistų, 
rugpjūčio mėnesį pašalino iš 
seminarijos rektoriaus posto 
kun. dr. Robertą Akmentinš, 
kunigui Modris Plate buvo už
draustos eiti bet kokios kuni
giškos pareigos, o kun. Aivars 
Beimanis pašalintas iš profeso
riaus pareigų seminarijoje. Visi 
tie trys latvių liuteronų kunigai 
buvo nariai naujai sudaryto 
Krikščionių atgimimo ir at
sinaujinimo sąjūdžio. 

Lietuvos katalikų ir mūsų 
dvasininkų priespauda mums 
gerai žinoma. Čia kaip tik 
norėjome suminėti, kad tas pats 
darosi ir mūsų kaimyninėse 
tautose, Sovietų okupacijoje 
virtusiose Maskvos kolonijomis. 
Tai vis padariniai jų politikos 
ateizmą padaryti valstybine re
ligija, o Bažnyčias laikyti vals
tybės vergijoje, nors melagingai 
skelbiant, kad Bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės ir laisva. 

Pr ieš t a i protesto balsai 
stiprūs ne vien laisvame pa
saulyje, bet ir komunistų kon
t ro l iuojamuose k raš tuose . 
Lenkų dienraštis „Dziennik 
Zvviązkovvy" savo spalio 12 d. 
numeryje išspausdino ištraukas 
iš Lenkijos primo kardinolo 
Glemp naujojo laiško, kuriame 
jis pabrėžė: „Marksistinė vals
tybė turi suprasti, kad žmonės 
negales pakelti nuolatinio ateis
tinės propagandos spaudimo", 
ypač, kad ta linija yra taip ne
teisinga, diktatūriška, varžanti 
žmonių sąžinės laisvę, vartojan
ti policines priemones šventų 
įsitikinimų srityje. 

Juoz . P r . 

Kad pažintume vedamąją Ma
tulaičio galvosenos mintį, pali
kime nuošaly jo tolimesnę žmo
nijos ekonominių apraiškų 
apžvalgą, o susitelkime prie 
keleto klausimų, kurių at
sakymo paieškome šioje jo stu
dijoje. Ir taip mums kyla 
klausimas, kaip Matulaitis žiūri 
į socialinio klausimo sąryšį su 
žmonijos pažanga, su mokslu ir 
su kutūra. Jo požiūris į šiuos 
santykius labiau atidengs jo 
dvasią. 

Pažangos reikšmė 
socialiniame klausime 

Pradėkime nuo pažangos 
idėjos socialinio klausimo supra
timui. Kai Matulaitis susitinka 
su žmogaus turto trūkumo išgy
venimu, jis į tai nežiūri kaip 
į žmogaus dorinį trūkumą, bet 
kaip į žmogaus pažangos 
apraišką. Žmogus socialinį 
t rūkumą išgyvena, kai jis 
supranta savo, kaip žmogaus, 
vertę. Jis, stebėdamas socialinių 
apraiškų istoriją, supranta, kad 
žmonija tobulės ir iš to jam kils 
nauji reikalavimai. „Atsimai
nius ūkininkavimo būdui vieno
je ar kitoje šakoje, kyla nauji 
klausimai, nauji reikalai žmo
nių gyvenime" (332 p.). 

Matulaitis į ūkinę žmonijos 
pažangą nežiūri kaip į žmonijos 
blogėjimo procesą, nors iš dau
gelio dorinių mokytojų išsi
reiškimų galima įtarti, kad jie 
į ūkinę pažangą žiūri lygia 
grečiai kaip į žmonijos blo
gėjimo procesą. Ir pinigų atsira
dimą žmonijos gyvenime Matu
laitis laiko dideliu ekonominio 
gyvenimo palengvėjimu. 

Į socialinio klausimo kilimą 
Matulaitis žiūri ne kaip į žmo
gaus blogumo apraišką, bet kaip 
į jo pažangos išdavą. „Šių dienų 
socialinį klausimą galima pava
dinti pažangos išdava" (338 p. 
Matulaičio pabraukimas). Dėl to 
jis nesutinka į socialinį klau
simą žiūrėti kaip vien į duonos 
pagaminimo klausimą. Ir be
einant žmonijai pažangos keliu, 
kaip kilo, taip ir kils visada 
visokie nauji socialiniai klau
simai" (t.p.). 

Į šį Matulaičio požiūrį ne
reikia žiūrėti kaip į tokį jo pasi
sakymą, kurio pilnos prasmės 
jis nesuprato. Jam socialinio 
klausimo kilimas ir žmonijos 
pažganga turi gilų sąryšį. Tai 
liudija ir tai, kad net į prancū
zų revoliuciją jis sugeba žiūrėti 
kaip į pažangos apraišką. Ši re
voliucija sugriovė daug ne
reikalingų institucijų, nors ji su
griovė ir kai kurias naudingas 
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institucijas, kuriose žmonės ras
davo savo gyvenimui globos ir 
atspirties (340 p.). 

Kai kas socialinį klausimą 
laiko kilus iš to, kad, įsigalėjus 
visuomenėse materialistinėms 
pažiūroms, daug žmonių atsi
t r aukė nuo krikščioniško 
tikėjimo ir jo dorovės (341 p.). 
Matulaitis taip į šį klausimą 
nežiūri. Jis nemano, kad sociali
nis klausimas išnyktų, jei visi 
laikytųsi Dešimt Dievo įsa
kymų. „Visai negalima sakyti, 
kad socialinis klausimas yra tik 
vien tikybos klausimu" (342 p.). 

Matulaitis yra giliai pasisa
vinęs mintį, kad žmonių susi
pratimas auga ir pagal tai jų 
reikalai mainosi (345 p.). Iš to jis 
daro dorinę išvadą, kad 
socialinių reikalų apleidimas 
nebūtų pateisinamas dalykas 
humanistiniu atžvilgiu. 

Jis vis grįžta prie fakto, kad 
socialinis klausimas nekyla 
tarp visai neapsišvietusių dar
bininkų. Jis kyla ..tarp darbi
ninkų aukščiausiai pakilusių, 
labiau susipratusių ir apsišvie
tusių ir sulyginti geriau 
apmokamų.. .". Ir moterų 
klausimas nekyla tarp neapsi
švietusių moterų. „Ne varg
dienės tarnaitės, ne prastos 
kaimų ir sodžių mergaitės dar 
bininkės, o tik moterys inteli 
gentės, labiausiai apsišvietusios 
ir susispratusis pirmutinės 
pakėlė balsą" (346 p.). 

Baigdamas Matulaitis kviečia 
lietuvius pažinti ir suprasti 
„Lietuvos socialinį gyvenimą, 
jos reikalus, jos vargus ir bėdas, 
visą jos stovį" (349-350 p.). 

Socialinis klausimas 
ir kultūra 

Jeigu pažangos žodžiu mes 
suprantame labiau medžia
ginius žmonijos pasiekimus, tai 
kultūros žodžiu tenka suprasti 
labiau tuos patobulėjimus, kurį 
žmogus pasiekia pats savyje ar 
savo pastangomis. Socialinį 
klausimą Matulaitis glaudžiai 
jungia su kultūros kilimu. 
„Pasirodo, kokią įtekmę turi 
kylanti kultūra ir susipratimas 
į socialinių klausimų atsira
dimą. Taigi matome, kad ir šių 
dienų socialinis klausimas kilo 
ne ten pirmiausia, kur didžiau
sias prispaudimas, bet šalyse, 
kuo aukčiausiai stovinčiose iš 
atžvilgio į kultūrą" (346 p.). 
Šiam teigimui jis ima kultūroje 
pranašius kraštus: Angliją, 
Prancūziją ir Vokietiją. O ten, 

kur nėra kultūrinės pažangos, 
kaip Turkijoje ir Kinijoje, 
nekyla ir socialinis klausimas. 
Sąryšis tarp kultūros ir sociali
nio kausimo kilimo Matulaičiui 
yra aiškus ne tik tautose, bet ir 
atskiruose asmenyse. Tik kul
tūriškai išprusę darbininkai ir 
tie, kurie yra geriau apmokami 
sugeba kelti socialinius klau
simus (346 p.). 

Į socialinį klausimą Matulai
tis žiūri ne tik kaip į duonos 
klausimą, bet ir kaip į kultūros 
klausimą (347 p.). Jis dėl to 
supranta, kad Lietuvos ūki
ninkui socialinis klausimas 
nekyla, nes jis valgo tik duoną 
ir nebaltintus barščius, tačiau 
jis kyla miesto darbininkui dėl 
to, kad jis neturi už ką nusi
pirkti mėsos (346 p.). 

Ryšys tarp kul tūros ir 
socialinio klausimo Jurgiui 

Matulaičiui yra esminis. 
„Reikalų priešingumas tarp 
luomų ir sluoksnių gali būti dar 
didesnis negu dabar yra; bet jei 
visuomenė nebus susipratusi ir 
pakilusi ant atsakančio kul
tūros laipsnio, socialinis 
klausimas nekils" (344 p.). Iš to 
Matulaitis daro formalią išvadą, 
apie socialinio klausimo ryšį su 
kultūra: „Būtiniausios, for
malios to klausimo (socialinio) 
priežasties reikia ieškoti kultū
ros srityje" (343 p.). 

Matulaitis iš to daro ir 
priešingą išvadą. Į kultūrą jis 
nežiūri kaip į vertybę savyje, jei 
ji yra atsieta nuo socialinio 
klausimo. „Neužtenka, kad kul
tūros lobiai būtų didingi, bet dar 
reikia, kad civilizacijos vaisiai 
būtų kuo plačiausiai minioms 
prieinami" (329 p.). Matulaičio 
kultūrą tenka imti kartu su jo 
rūpesčiu žmogaus saugumu. 
Kol žmogus nėra saugus dėl 
savo ar savo šeimos gyvenimo, 
žinoma, negalima tikėtis, kad 
jis kurtų kultūrą. 

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
BENDRADARBIO STIPENDIJA 

Tęsinys iš šeštadienio „Drau
go" (1987.X.17j 7 psl. 

Gailė Radvenytė 

Baigiau Lituanistinės mo
kyklos 12-kos metų kursą ir 
mokytojų kursus. Šią vasarą 
lankiau lituanistikos seminarą 
Lemonte. Pereitais mokslo me
tais buvau šv. Kazimiero Litua
nistinės šeštadieninės mokyklos 
7-to skyriaus auklėtoja, lietuvių 
kalbos mokytoja ir priešdarželi-
nio amžiaus vaikų (Kiškučių) 
mokytoja. Esu mokiusi pirmą 
skyrių ir buvusi vyresniųjų kla
sių lietuvių kalbos mokytojos 
padėjėja. Ateinančiais metais 
būsiu ketvirto skyriaus mokyto
ja ir auklėtoja. 

Esu buvusi Los Angeles Moks
leivių ateitininkų kuopos pir
mininkė ir Studentų ateitinin
kų draugovės korespondentė. 
Esu stovyklavusi ir vadovavusi 
ateitininkų stovyklose Kalifor
nijoje. Neringoje ir Dainavoje. 

Esu vyresnė skautė, Palangos 
tunto komendante. Esu stovyk
lavusi ir vadovavusi skautų sto
vyklose Kalifornijoje, Kanadoje 
ir Rakė (Michigan). Atei
nančiais metais vadovausiu Los 
Angeles prityrusių skaučių 
draugovei. 

Priklausau „Spindulio" jau
nimo ansambliui, parapijos cho
rui ir Los Angeles mergaičių ok
tetui „Gintarėms". Esu šv. 
Kazimiero parapijos Mišių skai
tytoja. 

Dažnai rašau į spaudą. Mano 

straipsniai pasirodo „Drauge", 
„Ateityje", „Skautų Aide". 
„Laiškuose Lietuviams". Esu 
Žurnalistų sąjungos narė. 

Dalyvavau V-ame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongrese 
1983 metais. Atstovausiu Los 
Angeles lietuvių jaunimą VI-
ame kongrese Australijoje. 

Esu Los Angeles Lietuvių jau
nimo sąjungos vicepirmininkė ir 

' „P lunksnos" aplinkraščio 
redakcijos narė. 

Lankau University of Cali-
fornia — Los Angeles (UCLA), 
kur studijuoju psichologiją. Pri
klausau UCLA Lietuvių 
studentų sąjungai. 

Mėgstu rašyti poeziją, veiklos 
aprašymus spaudai ir laiškus 
draugams, gyvenantiems toli
muose miestuose. Dažnai pralei
džiu ištisas vasaros atostogas 
įvairiose l ietuvių jaunimo 
stovyklose. Taip pat mėgstu sli
dinėti, lošti tinklinį ir dalyvauti 
imtynėse. Visų labiausia, mėgs
tu dainuoti. 

Darius Sužiedėlis 

Dažnai tenka girdėti iš žmo
gaus, kai būna jis paprašytas „šį 
bei tą" apie save papasakoti, 
kad jam „baisiai sunku", arba 
paprasčiau, „negaliu". Žinoma, 
girtis savo pasisekimais ir gėdy
tis nesėkmėmis nė vienam nėra 
lengva. Man tačiau tai nėra pro
blema. Mat, mano lietuviškas 
gyvenimas prasidėjo tik prieš 
ketverius metus. Kas gi tokio 
baisaus galėjo atsitikti per tokį 

trumpą laiką? Kas prieš tai 
įvyko lietuviui skaitytojui nei 
įdomu, nei svarbu. Gimiau kaip 
ir visi, ir iki 1983 metų buvau 
tipingas amerikietis jaunuolis, 
neišsiskiriantis iš didelės mi
nios. Taigi, belieka mano 
mieliem skaitytojam tik trum
pai apibūdinti dar trumpesnį 
laikotarpį. 

Šiuo laiku studijuoju poli
tinius mokslus Katalikų uni
versitete, Washingtone. Šį 
rudenį pradėsiu jau trečią 
kursą. Ateity norėsiu dirbti 
JAV diplomatinėj tarnyboj. 

Lietuvišką savo gyvenimo 
dalį pradėjau kelione į Vasario 
16-tos gimnaziją, Vokietijoje. Iš 
pradžių traukė tik Europa ir jos 
gražumas. Apie lietuvybę nei 
negalvojau ir, turiu pripažinti, 
tą pirmą naktį senoje gimna
zijos pilyje beveik ir užsibaigė 
mano noras „a t ras t i savo 
šaknis". Visai rimtai svarsčiau 
pirmu rytdienos skrydžiu grįžtį 
į šiltus namelius. Tačiau liki
mas lėmė man likti gimnazijoje 
ir likti lietuviu. Pamilau aš tą 
mažą vokišką kaimelį, seną 
Rennhoffo pilį, ir daugiausia, 
lietuvius ir ju tautą. 

Pasi l ikau Vasario 16-tos 
gimnazijoje dvejus me tus ; 
susipažinau su jaunimu iš viso 
pasaulio ir grįžau praturtėjęs 
naujai pajustu taut i škumu, 
naujais draugais ir brangiais 
prisiminimais. 

Sugrįžęs į \Vashingtoną nuste
binau jame gyvenančius lie
tuvius kai įsijungiau į jų veiklą. 
Turiu vėl kai ką prisipažinti; 
ilgėjausi Vokietijos lietuvių gy
venimo ir galvojau, kad niekad 
Amerikos lietuviai man nebus 
prie širdies. 

Tačiau pamilau ir tą savo 
mažąją koloniją, ir šiom dienom 
manau turiu dvi „tautybes": 
lietuvių ir Washingtono! Turiu 
perspėti skaitytojus, kad atei
nančiuose mano straipsniuose 
pastebėsite stiprų prisirišimą 
savo miestui. Lietuvių čia gal 
mažai, tačiau mūsų veikla šių 
dienų lietuviškai išeivijai yra 
ypatingai svarbi. 

Turiu tik vieną užsiėmimą: 
keliavimas. Kiek galima sten
giuosi pažinti margą pasaulį, 
ypatingai lietuvius jame. Per 
savo keliones esu pastebėjęs, 
kad, nežiūrint to, kad jaunimas, 
šneka įvairiom kalbom, lietuvis 
liks lietuviu jei jis tikrai myli 
savo žemę. Tikiuosi daugiau 
susipažinti su išsisklaidžiusiais 
savo tautiečiais, nuvykęs Aus
tralijon į Jaunimo kongresą. 

O kitoms savo mintims bei ki
tiems patyrimams leisiu pa
aiškėti per sekantį pusmetį iš
spausdintuose straipsniuose. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

14 
Šis vaizdas man įstrigo į atmintį giliau negu bet 

koks kitas Kinijos patyrimas ir, grįžus į Vakarų 
pasaulį, jis man simbolizavo visą Kiniją. Daug vėliau 
skaitydamas F. Braudel knygą „The Structures of 
Everyday Life" užtikau tokį Kinijos aprašymą: 1735 m. 
vienuolis Du Halde rašė: „Pekino gatvės buvo užpildy
tos nesuskaitoma daugybe žmonių, susikimšimą didino 
nuostabus skaičius arklių, mulų, asilų, kupranugarių, 
vežimų, nešamų kėdžių. Daugybė grupių po šimtą ar 
du šimtus žmonių buvo apstojusios akrobatus, daini
ninkus, magikus, ateities regėtojus, pasakų sakytojus, 
net ir apgavikus, pardavinėjančius ir giriančius savo 
beverčius vaistus". 

O vienas ispanas šitaip apibūdino žmonių susi
kimšimą Kinijos gatvėse 1577 metais: „Jei mesi ant 
jų kukurūzo grūdą, jis nenukris ant žemės". 

Grūdo palyginimas tinka ir dabar, tačiau Kinijos 
gatvėse nebėra klegančių ir besijuokiančių kiniečių, 
liko tik tyli, vienspalvė, pamažu nežinia kur slenkan
ti masė. 

Per visą Kiniją beveik kasdien mane brūžindavo 
grupinės kelionės varžtai, tačiau vakarais aš daug 
sykių džiaugiausi, kad keliauju su grupe. Kiniečiai 
didžiavosi savo teatrais ir kiekvienam mieste, išskyrus 

Kantoną, vakare mus veždavo į teatrinius pasi
rodymus. Spektakliai buvo specialiai mums, visi žiū
rovai buvo vakariečiai bei japonai turistai. Suzhou ir 
Hougzhou matėm šiupinius — po truputį šokių, dainų 
bei muzikos kinetiškais instrumentais. Niekur nerodė 
tradicinės kiniečių operos, jos truputį teko matyti Hong 
Konge ankstyvesnėse kelionėse. Tradicinė opera vaka
riečiui yra beveik neprieinama, jos aš klausiausi tik 
apie valanda. Scena spalvinga, artistų rūbai gražūs, 
margi, bet veiksmo —jokio. Dainavimas rečitatyvinis. 
Jei melodija yra, ji vakarietiškai ausiai sunku sekti. 
Kas kelios minutės muzika pavirsta į azartišką būgna-
vimą, per kurį artistai stovi sustingę vietoj. Vienos 
kinietiškos operos man užteko. 

Matyti taip galvojo ir Beijingo pareigūnai, nusta-
tinėję ką mes turime žiūrėti. Mums rodomos programos 
buvo tikrai įdomios ir pritaikytos vakarietiškam sko
niui. Pranešėjos ir dainininkės įšlamėdavo į sceną glū
džiom, prie šlaunies perskeltom suknelėm, muzikan
tai su juodais kostiumais, nors kartais ir tautiškais rū
bais. Ypač įdomūs buvo šokiai, skirtingi nuo bet kokių 
šokių, iki šiol matytų. Daug matėm tautinių šokių, 
bet kai kuriuos šokius grakščios merginos šoko taip, 
kad matėsi, jog šokio tikslas buvo suvilioti kokį nors 
mandariną. 

Kinietiški muzikos instrumentai tik iš tolo pa
našėjo į vakarietiškus. Turėjo jie smuiką tik su išpjau
tu pilvu. Turėjo lyg ir kankles, tik jau labai nuau
gusias, ant keliu tokių neišlaikysi, reikia stalo. Iš 
pučiamųjų vyravo visokio ilgio fleitos ir klarnetai. Ir 
žinoma visokių cimbolų rinkinys. 

Hougzhou koncerte išėjo kinietis solo su tokia trum
pa fleituke, kad būtų delne sutilpus. Pūtė jis ją, kad 
atrodė jam akys iš kaktos išsprogs, o garsas buvo kaip 
policijos švilpuko. Tačiau nesakyčiau, kad būtų buvę 
nemalonu klausyti. Melodija buvo įdomi, lengvai 

sekama, primenanti paukščiukų čiulbėjimą. Ir t ikrai 
per tą koncertų eile mes ne tik pripratom prie kinie
tiškos muzikos, bet ją ir pamėgom. namo parvažiavom 
persipirkę kinietiškų garsinių juostelių. 

Esu įsitikinęs, kad orientalų ausys yra anatomiškai 
kitaip sudėtos negu mūsų. Vakaruose muzikos 
entuziastai moka didelius pinigus, kad tik jų garsia
kalbis perduotų žemus tonus. 100 decibaliu dar negana, 
reikia 50. nors tok} žemą toną užtiksi nebent tik garlai
vio sirenoj. Kinietiška muzika, spėčiau, turbūt prasi
deda nuo 1000 decibaliu ribos, bosinių tonų visai 
neišgirsi. 

Vienam koncerte Suzhou muzikantai parodė, kad, 
jeigu jie nori, tai gali ir vakarietišką muziką apvaldyti. 
Visas koncertas buvo kinietiškas. bet priešpaskutiniam 
numeriui išėjo mažytė kinietukė su labai dideliu akor
deonu. Kai ji atsisėdo, tai jos tik akys vos matėsi iš už 
akordeono. Užgrojo ji „Cumparsitą" ir taip gražiai su 
tikru ispanišku stiliumi, kad mes jai šukelėm audrin
gas ovacijas. Pačiam galui solistas, orkestro palydimas, 
padainavo „O Sole Mio". Solistas, tenoras, buvo pui
kus, tiktų bet kokioj Europos ar Amerikos operoj. 

Šanchajuj ir Beijinge matėm baletinius spektaklius. 
Nebuvo tai klasiškas baletas. Petipa stiliaus, kokį mes 
esam įpratę matyti Nebuvo jame šilkinių batukų, nei 
tutu sijonėlių. Tai buvo pantorr.iminis spektaklis 
paremtas išraiškos šokiu su gera akrobatikos 
priemaiša. Įtariu, kad tas žanras išsivystė rusų įtakoje. 
1940 metais okupacijos pradžioje Kauno teatre rusai 
pastatė jų reprezentacinį baletą ..Raudonąją aguoną". 
Ėjau ir aš jos žiūrėti, ilgai eilėj prastovėjęs dėl 
galiorkinių bilietų. Dabar, po 43 metų, žiūrėdamas 
Šanchajuj „Kar in inko dukter į " pr i s iminiau 
„Aguoną", — abiejų veikalų stilius buvo visiškai vie
nodas. Ak, juk „Aguona" ir vaizdavo Kinijos gyvenimą, 

i Bus daugiau* 
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PAKANTA 
BENDRAVIME 

J . DAUKUS 

Ilgoje gyvenimo istorijoje 
tarpusavis žmonių bei tautų 
bendravimas buvo ir yra vienas 
iš svarbiausių reiškinių. Be 
bendravimo neįmanoma jokia 
žmonių veikla. Bendraujant 
išryškėja tikrasis žmogaus san
tykis su kitu žmogumi, atsi
skleidžia jo dvasinis pasaulis, 
išryškėja charakteris. Bendra
vimas nėra vien paprastas 
žmonių suartėjimas. Jis yra tar
si žaizdras, kuriame nulydomos 
žmonių pažiūros ir įsitikinimai, 
grūdinami charakteriai, per
imamos ir kuriamos vertybes. 

Sparčiai augant žmonių bend
ram išprusimui, gerokai atsiliko 
jų dorovinė kultūra. Nereikia 
didelių sociologinių tyrimų, kad 
pastebėtum, kokie šiandien kar
tais įtempti daugelio žmonių 
tarpusavio santykiai. Menka 
bendravimo kultūra slegia 
žmonių santykius, aptemdo jų 
gyvenimą. Dar daugiau — at
silikimas šioje srityje ardo or
ganizacijų veiklą, sunkina dar
bą, sekina žmonių dvasinę 
sveikatą. 

Gyvenime žmogui tenka susi
durti su įvairiais sunkumais, 
patirti nemalonumų. Daugelio 
sunkumų ir kančių žmogus ne
gali išvengti. Visa tai jam 
belieka priimti kaip neišven
giamą būtinybę ir iškentėti. 
Jeigu visus tokius sunkumus 
sugebama «antūriai ištverti. 
išsiugdoma kantrybė. Kan
t rumas — svarbi žmogaus 
charakterio savybė, rodanti 
valingumą, gebėjimą valdyti 
savo jausmus. Kantrybės 
žmogus išmoksta daugiausia iš
tverdamas tai. ko jis negali iš
vengti ar pašalinti, kas ne nuo 
jo priklauso. Pakanta reiškia 
jau naują kantrybės formą, 
kada žmogus ištveria jam 
nepriimtinus ir nemalonius 
reiškinius laisvai apsispręs
damas. Kantrybė daugiausia 
apima fizinio pobūdžio dalykus 
(negalavimai, ligos ir t.t.\ o 
pakanta atgręžta į kitą žmogų, 
jo pažiūras, įsitikinimus, skonį, 
įpročius, i dorinio pobūdžio 
reiškinius. Vadinasi, pakanta iš 
esmės yra dorinė sąvoka, 
apimanti dvasinio pobūdžio 
reiškinius, žmonių tarpusavio 
santykius, bendravimą. Bend
raujant tenka susidurti su skir
tingų, net priešingu pažiūrų ir 
įsitikinimų, charakterių bei 
įpročių žmonėmis. Pakanta 
neleidžia tokius žmones smerk
ti, neapkęsti, iš anksto priešiš
kai prieš juos nusistatyti vien 
todėl, kad pastarieji nepanašūs 
į mus. kitaip galvoja ir elgiasi. 

Pakanta pirmiausia ir rei
kalauja iveikti išankstinį nusi
statymą. Žmonėse yra paplitęs 
požiūris: savi ir svetimi. Geri tik 
savi. svetimi visada blogi. Toks 
kitų vertinimas remiasi savo pa
ties masteliu, pripažįstant 
gerumo ir neklystamumo 
savybę tik sau ir saviesiems. 
Pakanta šį ribotumą įveikia. Ji 

neleidžia savo paties pažiūras, 
įsitikinimus, skonį, įpročius 
laikyti kitų vertinimo mastu. 

Pakanta nereikalauja susi
taikyti su svetimomis pažiū
romis bei įsitikinimais, nekritiš
kai jas priimti, išsižadant savų. 
Būdami pakantūs kitų pažiū
roms ir įs i t ikinimams, 
įpročiams ir skoniams, pasilie
kame sau teisę tas pažiūras 
kritiškai vertinti. Tuo būdu 
pakanta verčia mus ieškoti 
pokalbio su kitu žmogumi, gilin
tis į jo pasaulį, suprasti svetimą 
padėtį. 

Nepagrįstai kai kas mano, 
kad pakantumas ir atlaidumas 
tarytum reiškia principingumo 
stoką. Dažnai būna kaip tik 
priešingai: neprincipingumu 
pasižymi nepakantūs žmonės. 

Vadinasi, pakanta reikalauja 
sugebėjimo pažinti ir suprasti 
kitą žmogų jj nesavanaudiškai 
vertinti. Pažiūrų ir įsitikinimų 
siaurumas, vienpusiškumas ir 
nekr i t i škumas , dorinis ir 
idėjinis sustabarėjimas neišven
giamai sukelia nesantaiką ir 
neapykantą. 

Pakan ta nereiškia susi
taikymo su viskuo, su kuo susi
duriame gyvenime. Ji nėra ir 
kažkokia visuotinio atlaidumo 
ir nesipriešinimo blogiui idėja. 

Pakanta neišeina anapus 
gėrio ribų, nesulygina gėrio su 
blogiu. Jei visuomenėje paplin
ta blogis, kalta ne pakanta. Ji 
visada yra gėrio pusėje. Tokia 
jos esmė. Nuomonių, pažiūrų 
idėjų atžvilgiu pakantos ribos 
yra žymiai platesnės. Juk tiesos 
ir gėrio pažinimas nėra jau toks 
paprastas ir lengvas dalykas. 
Jis pasiekiamas susiduriant 
skirtingoms nuomonėms disku
sijose bei svarstymuose. Viena 
svarbiausių pakantos sąlygų — 
tai pripažinimas laisvės kiek
vienam reikšti savas nuomones 
ir pažiūras, nors jos būtų kai 
kam ir nepriimtinos arba net 
klaidingos. Jeigu tokios laisvės 
nėra. tai apie pakantą negali 
būti kalbos. 

Žinoma, tai visai nereiškia, 
kad. pripažindami teisę turėti 
skirtingas nuomones ir pažiūras 
bei laisvę nevaržomai jas viešai 
išreikšti, turime gerbti klai
dingas nuomones ir pažiūras. 
Gerbti reikia ne klaidingas 
pažiūras, bet pačia teisę turėti 
k i tokias pažiūras negu 
mūsiškes. 

Su klaidingomis pažiūromis 
reikia polemizuoti, jas kritiškai 
vertinti Bet ir vėl čia svarbu pa
brėžti, kad pakanta kovoje su 
klaidingomis pažiūromis pir
menybe duoda ne išorinėms fizi
nėms bausmėms ar draudi
mams, bet argumentams. 

Taigi pažiūru ir įsitikinimų 
visai negalima uždrausti. Klai
dingos pažiūros įveikiamos ne 
draudimais, bet argumentais. 
Tik prieš nemoralius poelgius 
jau reikalingi draudimai ir 
bausmės. 

CLASSIFIED GUIDE 

„Juodojo kaspino" demonstracijose rugpjūčio 23 d. Chicagoje prie VVashingtono paminklo dalis 
dalyvių. 

BOSTONO ŽINIOS 
VILNIAUS DIENA 

Spalio 11 d. laidoje Laisvės 
Varpas savo programos dalį 
skyrė Vilniaus dienai. Įvadi
niame žodyje pažymėta, kad 
spalio 9-oji net po daugelio metų 
lieka lyg simboliu tos grėsmes, 
kurią Lietuvai sudaro kaimynai 
nepagrįstomis pretenzijomis 
prie mūsų sostinės. Šiuo metu 
ne tik lenkai yra linkę Vilnių 
laikyti Lenkijos dalimi, bet ir 
okupantas vaizduoja jį, kaip 
internacionalų miestą, iš
keldamas ypač rusiškąjį ele
mentą. Tuo reikalu plačiau 
pasisakė Bronys Raila vienoje 
savo kalbų per Laisvės radiją į 
okupuotą Lietuvą. Toji kalba 
pavadinta ..Kieno Vilnius ir 
kokia jo kultūra?" Ji įjungta iš
tisai. Joje nurodoma, kaip rusų 
dramos teatro aktoriai ir kiti 
menininkai iškeliami Lietuvos 
meno atstovais, jos nusipelniu
siais menininkais. 

Perpinant tolimesnę žodinę 
programą muzika Vilniaus 
tema, įjungta sol. Elena Saule-
vičiūtė su simfoniniu orkestru, 
kuri atliko Balio Dvariono 
kūrinį apie Vilnių, išreiškiantį ; 
lietuvio meilę jam ir jo ilgesį, j 

Perėjus prie lenkų tebepuo- • 
selejamų pretenzijų į Vilnių, 
pažymėta, kad tos pretenzijos 
būtų gerokai susilpnintos, jei 
Vilniaus arkivyskupija būtų iš
jungta iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos ir įjungta į Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Šiuo 
klausimu perduotos ištraukos iš 
Algimanto Gurecko straipsnio, 
kurį paskelbė „Pasaulio lie
tuv is" paskutiniame savo 
numeryje. Tai įdomus, labai 
gerai argumentuotas straipsnis, 
kuriuo įrodoma, kad mes turime 
pagrindo prašyti popiežių 
atsižvelgti i lietuvių tautos pa
geidavimus. Toks prašymas 
neturi nieko bendro su Lietuvos 
okupacijos pripažinimu, kaip 
kartais aiškinama. Žinant 

popiežiui reiškiamą lietuvių 
t au to s dėkingumą už jo 
palankumą Lietuvai ki tais 
reikalais, yra pagrindo tikėtis, 
kad bus rastas teisingas spren
dimas šiuo lietuviams labai 
aktualiu klausimu. 

Pateikiant mūsų l iaudies 
kūrybos pavyzdį Vilniaus tema, 
speciali programos dalis už
sklęsta Algirdo Kačanausko 
vesto „Rūtos" ansamblio daina 
„Vilniaus kalneliai, sveikiname 
jus*'. 

LITERATŪROS VAKARAS 

Spalio 3 d. 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
antro aukšto salėje įvyko susi
tikimas su literatūros kritiku 
Vytautu Kubiliumi ir poete Ju
dita Vaičiūnaite — abudu iš Lie
tuvos. Vakarą atidarė dr. Edu
ardas Kaminskas, o jį pravedė 
rašytojas Antanas Gustaitis. 
Kri t ikas Vytautas Kubilius 
kalbėjo įvairiais l i teratūros 
reikalais ir atsakinėjo į iškeltus 
k laus imus , o poetė Judi ta 
Vaičiūnaitė paskaitė pluoštą 
savo poezijos, kuri y ra labai 
įvairi temų ir nuotaikų požiū
riu. Kaip žinoma, Vytautas 
Kubilius yra iškiliausias litera
tūros kritikas, o Judita Vaičiū
naitė — viena iš stipriausių 
poetų dabartinėje Lietuvoje. 

Vakaras nebuvo viešai skel
b i a m a s . Jo da lyv ia i buvo 
sukviesti privačiai žodžiu, tele
fonais ar raštiškais kvietimais, 
kuriuose nenurodyta, kas jį or
ganizavo. Kvietimai pasirašyti 
bendra forma „Rengėjai". 

NAUJI PERSITVARKYMAI 

Spalio 6 d. įvyko So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos narių 
nepap ra s t a s s u s i r i n k i m a s , 
kuriame nutarta: 1. Įgalioti 
valdybą pasirašyti su Welfare 
departamentu sutartį dėl d-jos 

pirmo ir antro aukšto išnuoma-
vimo su sąlyga, jei miesto 
administracija sutiks duoti 
leidimą įrengti tose namo daly
se įstaigas, o taip pat, jei bus 
gauta banko paskola, reikalinga 
namo pertvarkymui. 2. Pavesti 
valdybai rūpintis namo remon
tui reikalingos paskolos ga
vimu. 3. Pakelti nario mokestį 
nuo 5 dol. iki 10 dolerių, o na
riams veteranams, išbuvusiems 
d-jos nariais 25-rius metus, įves
ti 5 dol. mokestį metams. 

AKT. H. KAČINSKO 
MIRTIES SUKAKTIS 

Rugsėjo 28 d. sukako vieneri 
metai, kai Floridoje mirė akt. 
Henrikas Kačinskas, anksčiau 
gyvenęs ir vaidinęs Bostone. Tos 
sukakties pagrindu lapkričio 1 
d., sekmadieni, 10 vai. 15 min. 
Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone bus atna
šaujamos šv. Mišios už ak
toriaus Henriko Kačinsko sielą. 
Mišių metu gros Jeronimo 
Kačinsko suorganizuotas trio, 
ku r i ame dalyvaus Bostono 
lietuviams jau pažįstama lietu
vaitė smuikininkė Linda Velec-
kytė. Trio atliks to įvykio pro
gai a t i t i nkamus kū r in ius . 
Vienas tų, skirtas pradžiai, bus 
atliktas dar prieš Mišias. 

RENGINIAI 

Lapkričio 1 d. 10 vai. 15 
minučių ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bostone 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
akt. Henriko Kačinsko sielą jo 
mi r t i e s metinių sukak t i e s 
proga. 

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje rengiamas Bos
tono aukštesniosios lituanis
tikos mokyklos vakaras, kuria
me programą atliks jaunimo 
suorganizuotas lengvos muzikos 
vienetas „Serenada" iš Toronto, 
Kanados. 

midlcind PGCIGTCII 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2 6 5 7 W E S T 6 9 t h S T R E E T 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHHR AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEYV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

Li le Stelmokienė su akordeonu l inksmina vaikučius. 

ELE tu 
LENDER 

FOR SALE RE AL ESTATE 

Parduodami šaldytuvas, oro vėsintuvas, 
virtuves ir valg kamb stalai. 2 kilimai. 2 
komodos, pečius, oro drėkintuvas. 2 šiiti 
paltai (vyr. ir mot.). Skambinti 

737-6245 

^ISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 j 

' 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u^ 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 

fl Miš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W e s t 95th St reet 

T e l . — G A 4-8654 

GREIT IR-SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. ' 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

665-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LOW TAX HOME IN OAK LAWN 
4 bdrr,- custom built 1 block from St 
Catnenne P'aster vvalls. all oak flrs & 
wdwork New rcof, alum. gutters & soffet 
Hot wtr ht, a/c. full din rm & bsmt, 2 c gar. 
By ovvner S 139,000 423-6786 

CALL IN ENGLISH 

8100 S. Roberts Rd. — For sale by 
ovvner property and building: lol 
size 125' frontage by 195'; bldg 8.00C 
sq. t t ; restaurant equipment available 
— pnce $275,000. Call 

425-7200 or 445-0859 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINA ~ IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Oeckys 

ML 565-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir , space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis. 

A. BANYS 
447-8806 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lleponls 

G. Petras Ueponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskienė 
Neapmokamai Įkanuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

FOR RENT 

69 Ir Rockwel l — išnuom. 
suaugusiems 3V2 kamb. butas: 1 
mieg., apšildomas, šaldytuvas ir 
virimui pečius, 2-tram aukšte — 
nuoma $300 plius mėn. užstatas. 

434-7981 

V i c i n i t y M I D W A Y Airport 
4 r o o m apt. — enclosed porch, refr. 
& stove optional, heat & util. incl. — 
S350. Phone Algird 8 am to 6 pm 
582-8233 after 7 pm 585-3541. 

H E L P V V A N T E D 

Ieškoma 
GAILESTINGOJI SESUO (R.N.) 

Dirbti naktimis Matulaičio namuose. Geras 
atlyginimas ir galimybė gyventi vietoje. 
Kreiptis; Sesuo Bernadeta, Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., Putnam, 
Ct. 06260 arba tel 203-928-7976. 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Kleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei-
dvkla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

• įsnjvtuSeMO&TitAOicjos 
• •v*mc;tb+ ** 

Sis leidinys skirtas šeimų tradici joms, kur ios yra turt ingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kul tūrose. Čia apsir ibojama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, pradedant nuo pažint ies, e inant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūd ik iu 
be i jo u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol . Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd St.. Chicago. IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8"<. vaht. mokesčio. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnylipės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Cia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr., kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

ISleido Am. Lietuvių Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Oraugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spa> ituvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24.00 

BRONIUS KVIKLYS 

Vilniaus arkivyskupija I I 



ISEJO PALIKĘS 
ŠVIESŲ VARDĄ IR 

TŪKSTANČIUS KNYGŲ 
A.a. dr. Zigmas Smilga 

Dr. Juozas Kazickas iš New Yorko vadovaus Lietuvių Fondo 
sukaktuviniam pokyliui. 

LIETUVIŲ FONDO 
SUKAKČIAI 
ARTĖJANT 

A. J U O D V A L K I S 

Lietuvių Fondo vadovybe 
kruopščiai ruošiasi paminėti 
sidabrinę veiklos sukaktį ir 
pagerbti Lietuvių fondo kūrėjus 
bei s t e igė jus . J u b i l i e j i n i s 
Lietuvių Fondo pokylis bus 
spalio 31 d. puošniose Marti-
nique salėse. Programa Įvairi ir 
jdomi: kokteiliai, invokacija. 
vakarienė, žymenų įteikimas, 
sol is tė B i ru t ė Vizgi rd ienė , 
studentams stipendijų įteikimas 
ir šokiai. Laikas apskaičiuotas 
ir vakaro vedėjui dr. Juozui 
Kazickui suteiktos ..diktato
riaus" teisės tvarkyti programa, 
kad neišeitų iš nustatytų rėmų 
ir bū tų iš laikytas ba lansas 
tarp žodinės, dainuotinės ir 
pramoginės dalies. 

Lietuvių Fondo vadovybė į 
sidabrinės sukakties minėjimą 
į t raukė asmenis, gyvenančius 
šio kraš to priešinguose pa
kraščiuose — prie Pacifiko ir 
A t l a n t o . Sol is tė B i r u t ė 
Vizgirdienė atskrenda iš Los 
Angeles ir savo talentą skiria 
Lietuvių Fondo sukakties sėk-
mingesniam minėjimui. Ekono
mistas dr. Juozas Kazickas at
vyksta iš didžiojo Ne\v Yorko. 
kur iame yra pasaulinis centras 
aukso, pinigų, akcijų ir kitų eko
nominių gėrybių. Cia vyksta 
ekonominės varžybos ir tu r tų 
grobimas, čia vieni praturtėja, 
o kiti nuskursta, čia keroja 
kerštas ir meilė, pasiaukojimas 
ir žmogžudystės. Čia praeitą 
savaitę braškėjo akcijų birža, 
sukeldama ekonominį chaosą ir 
skelbdama naujus kritimo ir 
apyvartos rekordus. 

Dr. J. Kazickas suprato pinigų 
r e ikšmę visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje ir paskelb
tą Lietuvių Fondo idėja parėmė 
stambiais įnašais, paskatin
damas ir ki tus jungtis bei rem
ti. Jo dalyvavimas Lietuvių 
Fondo sukaktuviniame minė
jime nėra atsit iktinis, bet jo 
veiklos tąsa. 

Lietuvių Fondui šiuo metu va
dovauja 18 narių taryba.kurios 
pirmininku trečius metus yra 
jaunesnės kartos ekonomistas 
Povi las Ki l ius , o valdybai 
s ė k m i n g a i p i r m i n i n k a u j a 
energingoji v i suomenin inke 
Marija Remienė, pasišventusi ir 
sumani lietuviškų darbų orga
nizatorė. Net ankstyvą pasi
t raukimą iš darbo, negaunant 
soc. draudimo pensijos, lėmė 
noras dar daugiau laiko ir 
energijos skirti Lietuvių Fondo 
ir kitų organizacijų veiklai. 
Pasi t raukusi iš darbo ne poil
siauja, ka ip dažnas galėtų 
paga lvo t i , bet pi lną l a ika 
atiduoda visuomeninei, kultū
rinei veiklai. Lietuvių Fondas 
džiaugiasi, turėdamas išsimoks

linusius ir a t s idavus ius vado
vus. 

Lietuvių Fondas nė ra ei l inė 
organizacija, kur ios ve ik los 
nesaisto a t l ik t inų darbų ter
minai, bet f inasinė inst i tucija, 
reikalaujanti stebėti ekonominį 
gyvenimą ir išnaudoti t i n k a m u s 
momentus sukauptam kapi ta lui 
pelningai ir saugiai investuot i . 
Balansuotas inves tav imas tei
kia pastovias pajamas, kur iomis 
yra r emiama lietuviškoji veik
la. J a u antr i metai iš eilės 
Lie tuvių F o n d a s pe r pe lno 
skirs tymo komisiją p a r e m i a 
ketvirčiu milijono dolerių lit. 
švietimą, kul tūrą , j a u n i m ą ir 
visuomeninę veiklą. A r tai ne 
nuostabus mūsų la imėjimas? 
Pagr indin is k a p i t a l a s palie
kamas nepr ik lausomai Lietu
vai , o n a u d o j a m o s t i k t o 
kapitalo te ik iamos pajamos. 

Iš šių metų n u m a t o m o pelno 
paskir ta lit. švie t imui 67,570 
dol. a rba 2 5 ^ ir s tuden tų sti
pendijoms 52,000 dol. - 20<7r. 
Stipendijas gavo lit. ka ted ros 2 
s tudentai — 6.000 dol., k i t u r su 
l i tuanis t ika sus ie toms studi
joms 2 — 3,500 dol., Vasa r io 16 
gimnazi jos l a n k y t o j a i 6 — 
14,400 dol. ir k i tus moks lus 
studijuojantieji 24 — 28.100 dol. 
Stipendijos daug iaus ia skiria
mos iš veikiančių fondų, pagal 
aukotojų nurodymus. 

Aukotojai. įnešę s t ambesnes 
sumas, gali nurodyti , kok iems 
tikslams gaunamas pelnas būtų 
paskir iamas. LF pelno skirs
tymo komisi ja g r iež ta i pri
silaiko aukotojų nurodymų. 

L ie tuv ių Fondo v a d o v y b ė 
dėkoja visiems aukotojams už 
teiktą pa ramą ir p rašo visų 
lietuvių jungt i s i LF n a r i u eiles 
ar didinti t u r i m u s inašus . kad 
būtu šiais metais užbaigtas ket
virtas milijonas dol. ir re ik iamai 
atžymėta LF s idabr inė sukak
tis. 

Visi sudarykime tes tamentus , 
ypač neturint iej i šeimų ir bent 
dalį tu r to pal ikime Lie tuvių 
Fondui . Tes t amen te į rašyt i : 
L i thuanian Founda t ion . Inc., 
Chicago. IL. 

Dalyvaudami Lietuvių Fondo 
sukaktuviniame pokylyje, jausi
mės da l in inka i s ir rėmėjais .lie
tuviškos veiklos. 

J a u daugiau negu trys mėne
siai praėjo, kai Chicagoje po 
šešerių metų intensyvios kovos 
už gyvybės pratęsimą ir didelių 
jo paties, žmonos dr. Julės ir 
gydytojų pas tangų kaip galima 
ilgiau išsaugoti gyvą, liepos 11 
d. mirė geros širdies žemaitis, 
dauge l į d r a u g ų turė jęs dr. 
Zigmas Smilga. Po poros dienų 
į Šv. Kaz imiero kapines jį 
p a l y d ė j o a p i e š i m t a s 
au tomobi l ių , n o r s ta i buvo 
papras ta darbo diena ir sa
vaitgalio metu mažai tebebuvo 
viešosios informacijos organų, 
kur ie žinią ap ie dr. Zigmo 
Smilgos mirtį p raneš tų lie
tuv iams . 

Susipažinę apie 1956 m. toje 
pačioje Chicagoje, iki jo mirties 
išl ikome geri d rauga i , nes mus 
jungė t a pati ideologija, toleran
cija k i tų pažiūrų žmonėms ir 
ypač meilė knygai . Ir vienas iš 
didžiausių turtų, kurį mirdamas 
paliko dr. Zigmas Smilga, yra 
t ū k s t a n č i a i t o m ų knygų, 
žurnalų ir didžiuliai l inkiniai 
p l o k š t e l i ų . K r a u s t a n t i s iš 
J a u n i m o centro pašonės į Mar-
ąuet te Parką, reikėjo didelio 
sunkvež imio , kad vien tik 
knygas ir plokšteles iš vienos 
vietos pergabentų į kitą. Tą 
brangų dvasinį turtą Zigmas 
kaupė savo ir šeimos poilsio 
valandoms p ra tu r t in t i , kartu 
vi ldamasis , kad jis kada nors 
bus parvežtas \ nepriklausomą 
Lietuvą ir perduotas Telšių 
k u n i g ų s e m i n a r i j a i , kur ią 
Zigmui ankstyvoje jaunystėje 
t e k o l a n k y t i . V ė l i a u j is 
apsisprendė l ikt i pasauliečiu ir 
b u v o d ide l io p a m a l d u m o 
žmogus, kiekvieną sekmadienį 
ėjęs pr ie komunijos. 

Zigmas Smilga gimė 1921 m. 
gegužės 23 d. Diršliuose, prie 
Plungės . Pradžios mokyklą ir 
g i m n a z i j ą l a n k ė P lungė je , 
1942-44 m. studijavo Vilniaus 
u n i v e r s i t e t e , o 1945-50 m. 
Miuncheno univers i te te . 1947 
m. gavo gamtos filosofijos ir 
psichologijos doktoratą. Šalia to 
1949 m. baigė Prekybos insti
tutą ir gavo diplomą iš biznio 
administracijos. Po to rengėsi 
a n t r a m doktoratui ir rašė tezę 
apie i n d u s t r i n ę sociologiją. 
Tačiau tezę nebesuspėjo baigti, 
nes 1950 m. a tvyko į JAV. Cia 
reikėjo kibti į darbą ir ilgus 
metus dirbo pieno pramonėje — 
Sou th land bendrovėje pieno 
užpirkime. Tada , gyvendamas 
A m e r i k o j e i r p e l n y d a m a s 
tiesioginę duoną sau ir šeimai, 
pasinaudojo antruoju diplomu — 
biznio administracija. 

Smi lga i pradžioje gyveno 
š i au r inė j e Chicagos dalyje. 
Tačiau l ie tuviams jėzuitam.-, 
p a s t a č i u s J a u n i m o centrą, 
a t s ikė lė į jo pašonę ir čia 
išgyveno, kol rasiniai visiškai 
pasikei tė apyl inkė. O keltis 
šalia J a u n i m o centro skatino 
lietuvio patr ioto pareiga, nes 
šeimoje augo t rys vaikai ir jiems 
reikėjo duoti l ietuvišką auklė
jimą. Ir Zigmo didžiausias troš
kimas buvo d a r sulaukti jau
n i a u s i o s d u k r o s Ramonos 
ves tuv ių , k u r i o s buvo pla
nuojamos rugpjūčio 15 d. Išvyk
damas į ligonine paskutinei šį 
ka r t ą galvos operacijai, po 
kurios jau nebeatgavo sąmonės. 

A.tA. 
MEČIUI JAUNIŠKIUI 

mirus , jo žmoną dr . R Ū T Ą . jų duk rą EGLĘ, žentą adv. 
VALDĄ ir a n ū k ę A U D R Ą giliai už jaučiame. 

Stasė ir Kazys Riškai su šeima 

A. a. dr. Zigmas Smilga 

prašė , kad, jam mirus, būtų 
tęs iamas numat \ įas planas ir 
vestuvės įvyktų. Jaunavedžiai 
tėvo valią ištęsėjo: rugpjūčio 15 
d. Marąuette parko lietuvių baž
nyčioje a.a. Zigmo brolis kun. 
Zenonas Smilga palaimino Ra
monos Smilgaitės ir Tomo Bar-
dauskų sutuoktuves. Vestuvi
nės vaišės įvyko Jaunimo cen
tre , kur augo ir gy\eniman išėjo 
dr. Julės ir dr. Zigmo Smilgų 
dukterys Marytė bei Ramoną ir 
sūnus .Julius. 

Oakley gatvėje prie -Jaunimo 
centro gyvenančius Smilgus 
a p l a i ž y d a v a u kas mėnesi, o 
ka r t a i s ir dažniai;. Man vis 
rūpėdavo naujos, okup. Lie
tuvoje išleistos knygos, kurias 
Zigmas arba tiesiogiai gaudavo, 
a rba nusipirkdavo pas J. Krei

vėną ar amerikiečių knygyne. 
Kada tik sustodavau Smilgų 
namuose , visada pasiskolin
davau naujausių knygų ir pasi
k lausydavau ką t ik išėjusių 
plokštelių, nes dr. Z. Smilga 
ypač domėjosi simfonine muzika 
ir originalo kalba atl iekamomis 
operomis. Kai maždaug prieš 3 
m e t u s su sol. A. G r i g u 
ap lankėm įvairiomis terapi 
jomis gydomą Zigmą, mano 
bičiulis A. Grigas, pirmą ka r t ą 
apsi lankęs Smilgų bute j a u 
Marąuet te parke, ypač buvo 
nus teb in tas dr. Zigmo sukaup
tu plokštelių rinkiniu. 

Savo gyvenime dr. Z. Smilga 
buvo iš t ikimas a te i t in inkas . 
Lietuvių Fronto bičiulių narys 
ir bendruomenininkas, taip pa t 
nuolat inis lietuviškų renginių, 
ypač geresnių koncertų lanky
tojas. Visą laisvalaiki praleis
davo skai tydamas knygas ir 
k lausydamasis ypač klas ikinės 
muzikos. Ir šį rugsėjo mėnesį 
aplankęs našlę dr. Juliją Smil-
gienę, r a d a u ją rūsyje betvar
kančią jos vyro paliktą tur tą — 
t ū k s t a n č i u s tomų knygų ir 
plokštelių. Šešerius metus sirg
damas , dr. Zigmas savo ranko
mis įrišo beveik visus Lietuvo
je, Vokietijoje, Amerikoje ir 
kitose šalyse leistų l ietuviškų 
ž u r n a l ų komplek tus . V i s a s 
rūsys t ank ia i nusta tytas len
t y n o m i s , ku r iose s u k r a u t i 
knygų, žurnalų ir plokštelių 
komplektai . Rodos, iš už tų 
lentynų tuojau išlįs dr. Zigmas 
S m i l g a ir t ave m a l o n i a i 
pasve ik ins . Todėl ir naš le i 
smagu būt i toje vietoje, t a rp 
knygų bei plokštelių, kur tebėra 
gyvi mirusio prisiminimai. Kar
tu jai t enka ir pagalvoti: o k a m 
ateityje tą palikimą teks per
duoti? 

VI. Ramojus 

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. spalio mėn. 21 d. 

A.tA. 
MARIJA MATAITIENĖ 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. spalio 19 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkaus Mar

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 22 d. Iš koplyčios 

8:45 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parko parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tau
tines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Ona ir Steponas Žiupsniai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

PADĖKA 
A.tA. 

MUZ. PETRAS VACBERGAS 
Mirė 1987 m. spalio 6 d. ir buvo palaidotas spalio 10 d. 

Lietuviu Tautinėse kapinėse. 
Gilią padėką reiškiame kun. F. Kireiliui už šv. Mišias, 

maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 
Taip pat esame dėkingi Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei 

už jų garbės sargyba, karsto nešėjams ir organizatoriams. 
Dėkojame muz. Pakšto styginiam orkestrui taip įspū

dingai atlikus „Maldą'" Gaidas-Daimid koplyčioje. 
Prof. Balio Račkausko atsisveikinimo žodis, pasakytas 

Tauragės mokytojų seminaristu vardu, visad liks mūsų 
atminty. 

Visiems laidotuvių dalyviams nuoširdus ačiū. 

Brolis Leonas su žmona Rūta. 

A.tA. 
VYTAUTUI ŽUKAUSKUI 

mirus, liūdesio prislėgtai žmonai GRAŽINAI, seseriai 
HALINAI TRAPIKIENEI su še ima , g iminėms ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžiausia užuojautą ir kar
tu l iūdime. 

Aleksandra ir Stasys Petokai 

A.tA. 
SESUO MARY 

LUCINE MATULIS, SSC 
(Marie Matulis) 

Mūsų mylima Seselė mirė 1987 m. spalio 18 d., St. 
Josephs Home f'or the Aged, Holland, PA. 

Buvo duktė Andriaus ir Marijonos (Plauska* Matulių. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Scranton, PA. 

Vienuolyne išgyveno 70 metų. 

Liko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys, brolis Juozapas 
Mack ir broliene Nell Mack. Scranton, PA. jų šeima bei kiti 
giminės, mokiniai ir pažįstami. 

Trečiadienį, spalio 21 d., 7 vai. vakaro nulydėta j koplyčią. 

Laidotuves jvvks ketvirtadienį, spalio 22 d. Gedulingos 
pamaldos prasidės 9:30 vai. ryto. Šv. Kazimiero Seserų 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago. 

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 
Prašome gimines, seselės mokinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir brolis, brolienė bei jų šeima. 

Laidotuvių direktorius D. Gaidas ir G. Daimid. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
KLARA GEČIENĖ 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
mylimą mamytę, kurios netekau 1985 m. spalio 26 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet aš jos niekados negalėsiu užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 26 d. 7 vai. 
ryto Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, Philadelphia, 
Pennsylvania. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti velione savo maldose. 

Nuliūdęs sūnus Algis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i f o rn i a Avenue 
T e l e f o n a i - 523 -0440 ir 523-9852 

4 0 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So . 5 0 t h Av., Cicero 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero , Illinois 

T e l e f o n a s - 662 -1003 

Uplano, C A 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. spalio mėn. 21 d. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
p a r a p i j o s registruotu pa-
rapiečių susirinkimas ir pasita
rimas su Chicagos arkivyskupi
jos personalo komisija bus ant-
rad.. spalio 27. Kalbės apie nau
jo klebono paskyrimą. Pereitoje 
„Draugo" laidoje buvo klai
dingai paskelbta, kad susi
rinkimas bus šį antradienį. 
Visus už klaidą atsiprašome. 

x Baltic Bakery savininkai 
pažadėjo iškepti didžiulį šakotį 
(raguolį) ir jį padovanoti 
..Margučiui". Radijo laidos 55 
metų sukaktuvių pokylis ren
giamas spalio 24 d. Jaunimo 
centre. Tikimasi gausaus visuo
menės atsilankymo. 

x J u o z a s Baužys supažin
dins su dail. Pranu Gailium 
atsilankiusius į jo parodos ati
darymą Ateitininkų namuose 
sekmadienį, spalio 25 d., tuoj po 
11 vai. Mišių. 

x Doc. Vytautas Skuodis, 
buvęs politinis kalinys, rezisten
tas, neseniai atvykęs iš okup. 
Lietuvos, spalio 23-25 dienomis 
VVashingtone įvykstančioje poli
tinėje konferencijoje kalbės 
tema ..Lietuvos dvasinis geno
cidas". 

x International Institute of 
Wiseonsin rūpinasi iš svetur 
atvykusiais ateiviais. Institute 
imigrantai išmoksta angliškai, 
išmoksta JAV valdžios įstatymų 
ir pan. 1987 m. sukanka 44 
metai, kad institutas ir įvairių 
e tninių grupių komitetas 
surengs tautybių festivalį Mil-
waukee Mecca lapkričio 20-22 d. 
Ruošiantis festivaliui institutas 
surengia progų žmonėms išmok
ti įvairiu tautų papročių ir pan. 
Lapkričio 7 d. instituto iškyla iš 
Milvvaukee i Balzeko muziejų. 
pietūs lietuviškam restorane 
Neringoje. 

x Cicero LB apylinkės val
dyba rengia tradicinius rudens 
pietus šį sekmadienį, spalio 25 
d., tuoj po 10:30 vai. lietuviškų 
Mišių Sv. Antano parapijos 
salėje. Visi kviečiami atsilanky
ti ir pavalgyti skanius ir ne
brangius pietus bei kar tu 
pabendrauti. 

x 16-toji metinė Lietuvių 
fotografų paroda atidaroma 
š.m. spalio 23 d., penktadienį, 
7:30 v. v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. 

(sk.» 

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

<sk.) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2.S01 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—8 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
paga! susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden A ve., Ste. 18-2 
Hinsdale , IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pa^al susitarimą 

x Marijonų bendradarbių 
valdyba, vadovaujama Stellos 
Kaulakienės, rūpinasi, kad jų 
šventė — susirinkimas lapkričio 
1 d., sekmadienį. 1 vai. p.p. Ma
rijonų salėje gerai pavyktų. Bus 
gera nuotaika ir vaišės. Visi na
riai ir nariais norį būti kviečia
mi dalyvauti. 

x „The Chicago Catholic" 
spalio 16 d. laidoje aprašė 
Waukegano lietuvių Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukak
ties minėjimą, kuriame paminė
ta, kad dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, Šv. Baltramiejaus 
lietuvių par. klebonas kun. Wil-
liam Zavaski ir kt. Visoms 
iškilmėms vadovavo Edvardas 
Skališius. 

x Vytautas Skuodis skaitys 
paskaita „Lietuvių tautos fi
zinis ir dvasinis išlikimas" Atei
ties akademinio savaitgalio ati
daromoje vakaronėje penkta
dienį, spalio 31 d., 7:30 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. 

x Aldona Zailskaitė, „Drau 
go" redaktorė, redaguoja 
jubiliejinį mišiolėlį pamaldoms, 
kurios bus Šv. Antano ir Svč. M. 
Marijos Gimimo lietuvių pa
rapijų bažnyčiose ir Chicagos 
arkidiecezijos katedroje. 

x Lietuvių Filatelistų drau
gija praneša, kad draugijos na
rių susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 25 d., sekmadienį. 12 vai. 
Jaunimo centre 104 kamb. Bus 
įdomi Juozo Liubinsko paskai
ta. Kviečiame visus, kurie 
domėtųsi filateline veikla, susi
rinkime dalyvauti. Pavaišin
sime kavute ir užkandžiais. 

x „Christianity in Lithu-
ania 600 Years" išleista Šv. 
Kazimiero parapijos Provi-
dence, R.I. Duodama lietuviškai 
krikščionybės Lietuvoje istorija, 
angliškai — parapijos istorija ir 
veikla. Viršeliai paruošti 
krikščionybės sukakt ies 
medaliu ir Aušros Vartų Vilniu
je paveikslu. 

x Ona Ivaškienė, So. Bos
ton, Mass.. mūsų nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x „Ateities" žurnalo vaka
ras bus Jaunimo centro didžio
joje salėje šeštadienį, spalio 31 
d. Jaunimo kūrybos premijos, 
karš ta vakar ienė. Toronto 
..Serenada", šokiai. Svečiai 
kviečiami į vakarienę: atskiro 
įėjimo į šokius nebus. Vietas re
zervuoti dabar, skambinant p. 
Irenai 434-2243. 

x Planuokite jau dabar da 
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills. 111. 60465. tel.: 
(312)430-7272. 

(sk.) 

x ŠLUTU radijo programa 
ruošia 2 savaičių ekskursiją i 
Pietų Ameriką 1988 m. balan
džio 18 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro, Sao Paulo. Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave.. 
Chicago, 111. 60643 tel. (312) 
238-9787. 

(sk.) 

x 7 dienų kelionė laivu iš 
Miami i Karibų salas 1988 m. 
sausio 9 d. Kainos iš Čikagos, 
New Yorko. Clevelando, Detroi
to ir kitų miestų nuo 820 iki 915 
dol. Iš Miami tiktai 495 iki 615 
dol. (plius 35 dol. uosto mokes
čiai). Kreiptis į American Tra
vel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, 111. 
60643; tel (312) 238-9787. 

(sk.; 

x Ateities akademinio sa
vaitgalio rengiamasis komi
tetas posėdžiavo pas marijonus 
spalio 15 d. Posėdyje tartasi ūki
niais reikalais. Akademinis sa
vaitgalis vyks Chicagos Jau
nimo centre ir Ateitininkų na
muose Lemonte spalio 30 -
lapkričio 1 d. Trys paskaiti
ninkai bei viena komentatorė 
atvyksta iš toliau, tad Chicagos 
ir apylinkių visuomenė nuošir
džiai kviečiama atvykti jų 
išklausyti. 

x Holiday Folk FairlTauty-
bių festivalis) bus Milvvaukee, 
WI, Mecca lapkričio 20-22 d. Tai 
gera proga supažindinti nelie
tuvius su lietuvių šokiais, tau
todaile ir maistu, nes lietuviai 
bus pagerbtoji etninė grupė iš 
visų etninių grupių, daly
vaujančių festivalyje. Chicagos 
ir apylinkių lietuviai prašomi 
gausiai dalyvauti festivalyje. 
Plakatai iškabinti pas lietuvius 
prekybininkus, bilietus ir lanks
tinukus galima gauti Gifts 
International. 

x Inž. Edmundas Milius, 
Mt. Prospect, 111., pratęsdamas 
.,Draugo" prenumeratą, at
siuntė ir 25 dol. dienraščio 
stiprinimui. Inž. Edmundą 
Milių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už pa
laikymą lietuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x M. Petrauskienė, mūsų 
nuoširdi ir dosni rėmėja, 
viešėdama dukros ir konsulo E. 
Blouford šeimoje, kurie išvyksta 
3 metams • Romą. atsisveikini
mo proga „Draugui" atsiuntė 25 
dol. auką su prierašu: „Kur tik 
keiiauju ir būnu — visados savo 
širdimi ir mintimis esu su ge
ruoju „Draugu", tad nuoširdūs 
sveikinimai ir linkėjimai". Nuo
širdus ir didelis ačiū už dažną 
paramą ir gražius linkėjimus. 

x Veronika Kaulinienė, 
Philadelphia, Pa., rašo: „Rug
sėjo 16,1987 išleistame „Drau
go" laikraštyje tilpo straipsnis 
„Muziko Leono Kaulinio ne
tekus", kurį parašė agr. Bronius 
Vaškaitis. Dėkoju ir skiriu 
,Draugui' 25 dol." Dėkojame 

už gražų žestą. 

x Lietuvių Fondui užbaigti 
4-tą milijoną vajaus proga auko
jo: 5.000 dol. John Nalivaika, 
300 dol. Elena Balčiūnienė. 250 
dol. Laima Jurkūnienė, po 200 
dol. Kazys ir Filomena Černiai, 
Juozas ir Jane Daunorai, po 100 
dol. Tadas ir Renata Alinskai, 
Kęstutis Damijonaitis, Tadas ir 
Gailutė Palioniai, Albinas ir 
Laima Ruigiai. Lietuvių Fondas 
visiems nuoširdžiai dėkoja. Pra
šome aukas siųsti ir sidabrinio 
jubiliejaus pokyliui bilietus įsi
gyti LF būstinėje — 3001 W. 
59th St.. Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x Operos tradicinis balius 
įvyksta lapkričio 7 d. Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje. 8500 
S. Pulaski Rd. Balius rengiamas 
tam. kad Lietuvių Opera galėtų 
tęsti kultūrine ir meninę veiklą. 
Todėl prašome visus kaip galint, 
gausiau dalyvauti naujoje ir 
puošnioje vietoje. Prašome 
stalus užsisakyti Operos vice-
pirr:. Vaclovo Momkaus tele
fonu 925-6193. Paskambinus 
jam. bus suteiktos visos infor
macijos. Tą patį vakarą bus ir 
laimingųjų bilietų traukimas. 
Todėl prašome jau dabar, kurie 
dar negrąžino tu bilietų šak
neles, atsiųsti j a s Operos 
adresu. Visiems jau grąžinu
siems Opera nuoširdžiai dėkoja. 
Operos baliaus menine dalį 
atliks Operos moterų oktetas, 
kurioms akompanuos Robertas 
Mockus Prieš Balzeko muziejų, 
kitoje gatvė? pusėje, yra 
Republic bankas. S. Balzekas 
yra iš banko vadovybes gavęs 
leidimą, kad ju aikštėse bus 
galima pastatyti mašinas. Taip 
pat ir už paties muziejaus rūmų 
yra kita aikštelė, kurioje galima 
statyti mašinas. 

(ak.) 
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Jonas Minelga 

PASVARSCYK, ANTELA 

Pasvarscyk, antela, 
Eidama į upę, 
Kur šakotam gluosny 
Plėšrūs paukščiai tupia. 

Ten skalikai amsi, 
Ten žuvėdros skraido, 
Ten suvirpa žemė 
Nuo kulkelės aido. 

Jei tu moki plaukei — 
Plauk — sugausi žuvį. 
Jei tu moki skrisci — 
Skrisk greičiau už šūvį. 

Tik tada sugrįši 
Į gūžtelę seną, 
Kur gandrai ir antys 
Taikoje gyvena. 

Red. Sis eilėraštis parašytas 
imituojant dzūkų tarmę. 

GIMTOJI KALBA 

Aš lietuviškoj mokykloj 
Daug išmokau iš tiesų, 
Laikas veltui nepraėjo, 
Kartais buvo net baisu. 

Per visus ilgus metus 
Mokytojos mokė mus, 
Kad graži gimta kalba 
Mums neliktų svetima. 

Pažadėti jums galiu 
Iš visos jaunos širdies, 
Kad gražioji mūs kalba, 
Kaip žiburys man vis švies! 

Gintas Grabauskas 
Seniau baigęs 

Marquette Parko lit. m-lą 

MANO GIMINĖ 

Mano mamos mama yra Jani-
; na Pacevičienė. Močiutė yra 
našlė, senelis mirė 1979 m. Ji 
turi butą Toronte. Man patinka 
su ja vaikščioti parke. Aš labai 

' myliu savo močiutę. 
Kristina Sakutė 

Mano senelis iš tėvelio pusės 
yra 87 metų ir gyvena Mar-
ąuette Parke, Chicagoje. Mes jį 
kas savaitę aplankome. Jis 
mėgsta politiką, istoriją ir valgo 
savo pagamintą šarmalską. 

Nida Tįjūnėlytė 

Mane abi močiutės lepina. 
Man tas patinka. Viena gyvena 
Baltimorėje, o antra Chicagoje. 
Abu mano seneliai jau mirę. 

Kristina Jakštytė 

Mano brolis kartais mušasi, bet 
yra geras. Mes miegame tame 
pačiame kambaryje. 

Vytas Juškys 

Mano sesutė Mėta yra mano 
įdomiausia giminė. Ji šioje 
stovykloje yra penkioliktame 
būrelyje. Jos geriausia draugė 
yra Rima Idzelytė. Mėta turi du 
driežus, dvi varles, apie trisde
šimt buožgalvių ir dvi jūros 
kiaulytes. Be Mėtos aš nuobo
džiaučiau. 

Nerias Landys 
<Iš „Spygliukų ir Dygliukų") 

ATOSTOGOS KANADOJE 

Aš gimiau ir gyvenu Vene-
zueloje. Šios vasaros atostogas 
praleidau Ottavvoje pas dėdę. 
Čia norėjau geriau pramokti 
anglų kalbą. Aš su dėdės dukra 
Andrėja gerai sugyvename. 
Mudvi pažįstamos jau seniai, 
nes dėdė su šeima aplanko savo 
tėvus Venezueloje. 

Ši vasara man buvo labai 
smagi. Abi su Andrėja lankėme 
2 savaites kompiuterių kursus. 
Jie buvo naudingi ir įdomūs. Be 
to, kar tu su Andrėja išbuvome 
Algonąuin parke privačioje vai
kams stovykloje visą mėnesį. Iš 
stovyklos vykdavome į įdomes
nes vietas. Vienos išvykos metu 
pamačiau didelį elnią („moose"). 
Man buvo įdomu jį stebėti. Vi
sas stovyklos gyvenimas man 
patiko. Po mėnesio laiko laimin
gai grįžome namo. 

Atsiradus progai, aš pradėjau 
lankyti ir šeštadieninę lietu
višką mokyklą. Norime su 
Andrėja pramokti lietuviškai. 
Mano mamytė yra lietuvaitė. 
Seneliai labai nori kalbėti su 
manim Venezueloje lietuviškai. 
Gaila, kad taip greit reikės 
grįžti namo į Venezuelą. 

Marija Sycora, 13 m. 
Ottawos „Vinco Kudirkos" 

lit. m-la. („Trupinėliai") 

GYVULIŲ GYDYTOJA 

Užaugusi aš norėčiau būti 
veterinarijos gydytoja. Man 
patinka gyvuliai, todėl aš 
norėčiau jiems padėti. Vieną 
kartą aš pamačiau gyvulėlį, 
kuriam automobilis užgavo 
koją. Aš jam padėjau ir gyvu
lėlis pagijo. Aš jam padėjau su 
pirmosios pagalbos instrumen
tais. Dabar aš turiu patyrimo. 

Loreta Genytė. 
Toronto „Maironio" lit. 

m-los mokinė Kanada. 
(Maironio m-los metraštis) 

Piešė L a u r a Lapšytė 

GERIAU BŪSIU GERAS 
Aš dar pats nežinau, kuo aš 

norėčiau būt i . Esu trečio 
skyriaus mokinys, tai dar net 
gerai nepagalvojau. Vieną dieną 
noriu būti astronautas, kitą 
dieną — lakūnas, o trečią dieną 
noriu tik žaisti. Labai mėgstu 
žaisti su mašinomis. Tik žinau, 
kad noriu būti geras, nes 
blogam būti yra sunku. Tėveliai 
barasi, negaliu žiūrėti televi
zijos, draugai nenori žaisti su 
manim. Geriau būsiu geras. 

Paulius Kašelionis. 
Los Angeles „Šv. Kazimiero" 

lit. m-los mokinys 
(Jaunystės Garsai). 

GALVOSŪKIS NR. 6 

Žemiau yra parašyta daug 
įvairių dalykų apie gyvulius. 
Vieni iš jų yra teisingi, kiti 
klaidingi. Kiekvieną sakinį 
skaitydami pagalvokite, prieš 
rašydami atsakymą. 

1) Šunes ir katės negali 
matyti (atskirti) spalvų. 2) Tik 
liūtės (patelės) turi ilgus karčius 
(mane). 3) Paukščiai yra vienin
teliai sutvėrimai, kurie daro liz
dus medžiuose. 4) Čita gali bėgti 
greičiau už lenktynių arklį. 5) 
Vabzdžiai užuodžia savo ante
nomis. 6) Papūgėlės yra tik vie
ninteliai paukščiai , kurias 
galima išmokyti kalbėti. 7) 
Elnias vartoja savo priekines 
kanopas (hooves), kad galėtų ap
siginti nuo priešų. 8) Štrausas 
(ostrich) gali skristi 30 mylių 
per valandą. 9) Arklys buvo pir
mas gyvulys, prijaukintas (tam-
ed) žmogaus. 10) Banginis yra 
didžiausias iš visų žuvų. 11) 
Šimpanzės (beždžionės) yra pro-
tingiausios iš visų gyvulių. 12) 
Žuvys kvėpuoja žiaunomis 
(gills). 13) Pelėda turi 
didžiausias akis iš visų gyvių 
(animals). 14) Plekšnės (floun-
ders) gali keisti savo išvaizdą ir 
spalvą, kad prisitaikytų prie 
aplinkos (būtų nematomos). 

Už visus teisingus atsakymus 
gausite 10 taškų, už ne visai 
teisingus — tik 5 taškus. 
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Prirašę trūkstamas balses, 
sužinosite Lietuvos rašytojų 
vardus. 

(5 taškai) 
Atsiuntė V. Matulaitis 
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Forty 
• ten 
• ten 

sixty 

Kuriuos skaitmenis reikia 
parašyti vietoje raidžių, kad 
lygybė būtų teisinga (vienodos 
raidės — vienodi skaitmenys, o 
skirtingos raidės — skirtingi 
skaitmenys)? 

(vyresniems) 
(10 taškų) 

GALVOSŪKIS NR. 10 

Žemiau duotuose angliškuose 
žodžiuose yra paslėptos JAV 
valstybės (States). Šiuos žodžius 
pertvarkykite taip, kad gautųsi 
valstybės pavadinimas: 1) gone 
or, 2) ramp shine hew, 3) sin cow 
sin, 4) lead wear, 5) lain navy 
pens, 6) hader nil rod, 7) as such 
mats set, 8) at mine son, 9) not 
a hot dark, 10) sit in wave rig. 
Už kiekvieną teisingą pavadini
mą po vieną tašką. 
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(Žiūrėkite brėžinį) 

Čia yra daugiau kvadratų, 
negu jūs manote. Suskaičiuo
kite. Kas visus suskaičiuos, 
gaus 10 taškų, kas mažiau atras 
negu iš tikrųjų yra, gaus tik 5 
taškus. 

PADĖKA 

Juozas Vaičiulis atsiuntė 20 
dol. čekį Aušrinei Bagdonaitei 
už jos parašytą eilėraštį 
„Lietuva, kodėl tu taip toli", 
kuris buvo išspausdintas 
Tėvynės Žvaigždutėje. Ačiū 
ponui Vaičiuliui už įvertinimą 
jaunųjų talentų. Tai paskati
nimas kurti ir tobulintis. 
Pinigai įteikti Aušrinei. 

Redaktorius 

LINKIME SVEIKATOS 

Drauge buvo žinutė, kad re
daktorė Irena Regienė nuken
tėjo. Eidama į darbą buvo 
užpulta piktadario ir sužeista. 
Linkime redaktorei Regienei 
greit pasveikti ir įsijungti į 
redakcinį darbą. 

Kriminalas Amerikoje labai 
išsiplėtęs, tačiau per mažai 
daroma pastangų jį apvaldyti. 
Rašykite laiškus kongresma-
nams, kad išleistų griežtesnius 
įstatymus. 

Redaktorius t 


