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PELESOS APYLINKES 
KAIMŲ PAREIŠKIMAS 

BALTARUSIJOS TSR KP CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DRG. MOŠEROVUI 

LIETUVOS TSR KP CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DRG. GRIŠKEVIČIUI 

Pelesos apylinkės, Varėnos 
r. lietuviškų kaimų gyven
tojų 

P A R E I Š K I M A S 
(Tęsinys) 

Labai skaudžiai į broliškus lie
tuviu ir baltarusių tautų santy
kius atsiliepia kultūriniu ryšiu 
su Lietuvos TSR meniniais ko
lektyvais ir organizacijomis truk
dymai: neleista atvykti valstybi
niam dramos teatrui su A. Vie
nuolio spektakliu "Paskenduolė", 
buvo sužlugdyta etnografinė eks-
ipedicija, jos dalyviams jau susi
rinkus vykti į Pelesos apylinkes. 
O juk mūsų krašte yra daug ver

gystės, neapykantos vaisius. 
Lenkiškieji šovinistai engė mūsų 
kraštą, pirmoje eilėje lietuviš
kus kaimus. Buržuazijos valdy
mo metais, vokiečių okupacijos 
laikotarpiu po "Armijos krajo-
vos" vėliava jie žudė mūsų tė
vus ir brolius, degino mūsų kai
mus ir sodybas. 1944 m. pava
sarį sužvėrėję lenkų buržuazi
niai nacionalistai drauge su hit
leriniais okupantais subombar
davo ir sudegino didelį ir gražų 
lietuvišką Pelesos kaimą. O kiek 
liko našlaičių Pavalakės, Druski
ninkų, Dubinių ir kituose kai
muose. Iki šių dienų išliko tokių 
neapykanta degančių, šovinistų. 
Juos erzino užsimezgusi graži 
Vilniaus valstybinio universite
to studentų tautosakininkų drau 
gystė su buvusiu lietuvišku "Le
nino kelias" kolūkiu. Atsirado 
ir įtakingų asmenų. J ie išvystė 
piktą kampaniją prieš tuometinį 

SVARBOS PAKEITIMAI 
VIETNAMO VALDŽIOJE 

Pašalintas gynybos ministeris Giap 

Afganistano sostinėje Kabule rusams nesaugu pasfaodyti gatvėje. Nuotraukoje sovietinis pareigūnas, atvykęs j 
kailių parduotuvę nusipirkti šilto apsiausto, atsivedė sargybinį, afganų kareivį, kuris atlieka ir vertėjo pareigas. 

tybiu, turinčių svarbos lietuviu, kolūkio pirmininką, gražios lie-
kultūrai. Tad ypatingai senos j tuvių - baltarusių draugystės ša-
tiaudias dainos, pasakos, .papro- i lininką, buvusį narsų baltarusių 
čiai, įdomūs etnografiniai kaimai 
Apylinkėse gausu medžiagos iš 
Tarybų valdžios kūrimosi laiko
tarpio, karo metu ir pokario at
kuriamojo darbo laikų. Neeilinės 
reikšmės kalbininkams turi ir sa
vita tarmė, iš gilios senovės iš
laikiusi daugybę archaizmų. Dar 
baltalerikiu okupacijos metais 
tuo domėjosi Vokietijos, Suomijos, 
Norvegijos ir kitų kraštų baltistai. 
Mums labai skaudu, kad neikartą 
vietinės valdžios palaikomi chu
liganai buvo apmėtę akmenimis 
lietuvių mokslininkų akademiikų 
profesorių J. Balčikonio ir T. Iva
nausko automobilius. 

Mes esame tikri, kad ta i ne 
vietinių vadovaujančių partinių 
ir tarybinių organų darbas, o 
buvusių lenkų šlėktų darbas, be 
galo bijančių tikros ir nuošir
džios lietuvių ir baltarusių drau-

partizaną Arkadijų Lobko i r jo 
žmoną Jekateriną. Mūsų ger
biamas drg. Lobko buvo ap
šmeižtas ir, neatsiklausus mū
sų, nušalintas nuo vadovavimo 
kolūkiui. Reorganizavus kolūkį, 
į jo vietą, mums vieningai prieš
taraujant, buvo paskirta lenkė 
Liucija Žilinską ja. Da r niekas 
mūsų taip neapšmeižė ir neko
neveikė, kaip ši lenkų buožės 
duktė su partiniu bilietu. Pir
miausia ji oficialiai visuotinia
me susirinkime uždraudė mums, 
lietuviams, viešoje vietoje kal
bėtis gimtąja kalba. Už tai su
mokėjo baudas ne vienas Pele
sos kaimo gyventojas. Žilinsimą
ja mus pravardžiavo kaip Įma
nydama, vadino mus "krtai-
cais" ir kitokiais keistais var
dais. 

(Bus daugiau) 
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Kaip pataisyt 

arabų santykius"! 
Egipto — S. Arabijos ryšiai kelia rūpesčiu 

Davos. — Šveicarijoje įvyko l labai kenkia blogi Saudi Arabi-
tarptautinis biznierių simpoziu- i jos santykiai su Egiptu. Brėži
mas, kuriame kalbą pasakė įta- I dentas Sadatas, pradėjęs taikos 
kingas Saudi Arabijos naftos j derybas su Izraeliu, ne tik nete-
ministeris šeikas Ahmed Žaki I ko didelės Saudi Arabijos eko-
Yamani. Jo nuomone, Sovie-! nominės paramos, bet užsitrau-
tų Sąjungos žygis j Af ganista- j kė ir karaūškop JOK Girnos nep2-
ną buvo "žingsnis pirmyn" į į lankumą. Sosto įpėdinis princas 
naftos šaltinius, nes sovietams į Fahdas neseniai pareiškė kal-
ir Rytų Europai per ateinan- j boję, kad kiekvienam arabui, 
čius penkerius metus pradės pri- \ kiekvienam musulmonui labai 
t rūkt i naftos. šeikas pasakė, I skaudu žiūrėti, kaip Egiptas 
kad pasauliui gresia lU-sis Pa- Į normalizuoja santykius su val-
saulinis karas, nes Vakarų Eu- j stybe, kuri ne tik laiko okupa-
ropa, Japonija i r Amerika ne- ' vusi arabų žemes, bet dar stei-
prileis, kad sovietai nutrauktų j gia sodybas iš arabų atimtose 
pasaulio naftos tiekimą. Kada į teritorijose. Prezidentas Sada-
Sovietu Sąjunga pradės žygį į tas savo paskutinėje kalboje 
naftos laukus, j ą pasitiks Va-! išvadino Saudi Arabijos karaliL 
karų pasaulio armijos, pareiškė ką šeimą' "nykštukais", "igno-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Hanojus. — Sovietų Tass ži
nių agentūra paskelbė žinią iš 
Hanojaus, Vietnamo sostinės, 
kad Vietnamo vyriausybėje pa
da ry t i svarbūs pakeitimai. Viet
namo prezidentas Ton Duc 
Thang pašalino iš vyriausybės 
garsųjį š iaurės Vietnamo karve
dį, gynybos ministerį, gen. Vo 
Nguyen Giap ir jo vieton pa
skyrė gen. Van Tien Dung. 
Pašal intas ir užsienio reikalų 
ministeris Nguyen Duy Trinh, 
kur io pareigas perima Nguyen 
Co Thack. 

Kaip žinoma, gen. Giap vado
vavo Vietnamo komunistų ka
riuomenei mūšiuose su prancūzų 
kolonialine kariuomene i r lai
mėjo išgarsintą Dien Bien Phu 
mūšį. Vėliau jis buvo k a r o va
d a s ir Amerikos Vietnamo karo 
laikais. 

Rytų Azijos politikos stebėto. 

voje. Brežnevas jam viešoje 
kalboje pažadėjo įvairią paramą. 
Galimas daiktas, kad Samrinas 
pasiskundė Brežnevui, kad Ha
nojaus vadai, išvaduodami Kam-
bodiją iš prokiniškos Raudonų
jų kmerų vyriausybės, ne tiek 
siekia "tarptautinio socializmo" 
ugdymo, kiek rūpinasi išplėsti 
savo imperiją. Generolas Gia-
pas laikomas Hanojaus "vana
gu". J am vadovaujant Vietna
mas pasiuntė apie 30,000 karei
vių prižiūrėti Laoso ir apie 
150,000 vyrų užimti Kambodi-
jos. Galimas daiktas, kad pa
keitimai Hanojaus vyriausybė
je atsirado Maskvai spaudžiant 
ir reikalaujant, kad šiuo metu 
Hanojus suvaldytų savo karines 
ambicijas. Vyriausybės pakei
timas, galimas daiktas, atitolino 
Vietnamo invazijos Tailandijoje 
pavojų. 

— Kanada įsakė išvažiuoti ja i dar nežino, k a s privedė prie 
per dvi savaites sovietų amba-

KATALIKAI PASAULYJE 
Aplankė Capranicą 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
aplankė senąją Romos Caprani
cą vardo kunigų seminariją, 
kuri minėjo savo globėjos — 
kankinės už tikėjimą šventos 
Agnietės šventę. Capranicą ku-

Otandai misijose 
Olandijos katalikų Bažnyčia, 

kurios vyskupų Sinodas vyko 
Vatikane, yra viena veikliausių 
misijų kraštuose. Vadinamo 
Trečiojo pasaulio misijose dirba 
daugiau negu penki tūkstančiai 

nigų seminarija, kurios koply-1 trys šimtai misijonierių, jų tar-
čioje popiežius aukojo Mišias, į pe, apie 2.800 kunigų, 777 vy-
buvo įsteigta 15-jame šimtme
tyje. Jo s auklėtinių tarpe bu
vo du šio šimtmečio popiežiai 
— Benediktas XV-asis ir Pijus 
XII . Dabartiniu metu semina
rijoje mokosi 50 auklėtinių iš 
Įvairių kraštų. Mišių metu tar-

rai vienuoliai, apie tūkstantį 
penkig šimtus seserų vienuolių ir 
206 pasauliečiai. Daugiausiai 
olandų misijonierių veikia Afri
koje ir Azijoje. Likusieji — 
įvairiuose Lotynų Amerikos 
kraštuose. Olandai, kaip i r ki

t ame žodyje popiežius paragino I tų tautybių misijonieriai, dirba 
auklėtinius būti vertais semina
rijos garbingų tradicijų, uoliai 
pasiruošiant kunigiškai tarny
bai. 

Derybos su čekais 
Sausio 15—21 dienomis Romo

je vyko pasitarimai tarp Apaš
talų Sosto delegacijos, vadovau
jamos apaštališkojo nuncijaus 
ypatingiem pavedimam arkivys
kupo Luigi Poggi, ir Čekoslova
kijos vyriausybės delegacijos, 
kuriai vadovavo religinių rei
kalų sekretori jato prie Čekoslo
vakijos ministrų tarybos direk
torius Karei Hruza. Atvirumo 
dvasioje vykusiuose pokalbiuo
se buvo pagilinti įvairūs klausi
mai, liečiantys katalikų Bažny
čios Čekoslovakijoje dabartinę 
padėt į Abi delegacijos sutarė 
pokalbius tęsti. 

ne tik religinėje plotmėje, bet 
taip pat ir socialinėje, rūpinasi 
kelti vietos gyventojų pažangą 
įvairiose gyvenimo srityse. 

Suartėjimo kefiu 
Iš visų protestantiškų ben

druomenių katalikų Bažnyčiai 
gal būt artimiausia yra angli
konai. Maldos už krikščionių 
vienybę savaitės proga daugelio 
dėmesys dėl to krypsta į kata
likų ir anglikonų suartėjimą 
pastaraisiais dešimtmečiais. At
kreipiamas dėmesys, kad kaip 
tik šiomis dienomis iš savo pa
reigų pasitrauks dabartinis vy
riausias anglikonų Bažnyčios 
vadovas Canterbury arkivys
kupas Dr. Donald Cogan, kuris 
buvo uolus krikščionių vieny
bės skatintojas. Prieš trejetą 
metų Dr. Cogan aplankė popie-

Saudi Arabijos rninisteris. 
Kalbėdamas Floridoje, Orlan-

do mieste, panašią temą nagri
nėjo ir respublikonas kandida
tas į prezidento vietą Ronaldas 
Reaganas. Jo nuomone, sovie
ta i savo treniruotus kubiečius 
siunčia į Pietų Jemeną pulti 
Persijos įlankos valstybę Oma
ną. Kubiečiai ruošiami Kuboje 
esančios sovietų brigados. Gin
klai, kuriuos sovietai naudoja 
Kuboje, y ra tie patys, kurių 
Maskva privežė į Pietų Jemeną, 
pareiškė Reaganas. Iš Omano 
rusai galėtų kontroliuoti visą 
Persijos įlanką, galėtų perkirsti 
naftos kelius ir išsiplėstų po vi
sas tos įlankos valstybėles, ne
išskiriant ir pačios Saudi Ara
bijos. 

Amerikos pas tangoms susti
printi Viduriniųjų Rytų gynybą 

žių Paulių VI i r su juo pasira 
Sf bendrą pareiškimą. J is taip 
pat dalyvavo dabart inio popie
žiaus Jono Pauliaus I I pontifi
kato inauguracijos iškilmėse, 
f a i visai nauji i r daug vilčių ža
dinantys suartėjimo ženklai. 
Daktaro Cogan įpėdinis Can
terbury katedroje bus vysku
pas Robert Runcie, kuris keletą 
metų buvo tarptautinės angliko
nų ir stačiatikių komisijos pir
mininkas ir dabartinėje savo 
vyskupijoje St. Albans rūpinosi 
anglikonų ir katalikų ^ a r t ė j i 
mu . . . Prieš dešimtį dienų 
Įvyko mišrios anglikonų ir ka 
talikų tarptaut inės Komisijos 
pasitarimai, kurie apėmė Eu-

sados prekybos patarėjui Trofi-
movui. 

— Pietų Afrikos ambasado
rius Salvadore Gardner Dunn, 
kurį komunistai pagrobė lapkri
čio 28 d. yra gyvas ir parašė 
laišką. Anksčiau teroristai rei 
kalavo paleisti iš kalėjimų poli
tinius kalinius, o dabar reika
lauja 20 mil. dol. už diplomato 
paleidimą. 

— Prezidento perrinkimo ko
miteto pirmininkas Robert 
Strauss pasakė, kad I rane įvy
kiai kelia viltis, kad "bus galima 
įžiūrėti šviesą tunelio gale". 

—Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Powell pareiškė ko
respondentams, kad Irane vyks
ta rūgimas. Dar neaišku ar iš-
rugs vynas a r actas. 

— Amerikos Laikraščių Re
daktorių sąjunga pranešė So
vietų Sąjungai, kad atšaukiami 
planai vizituoti Maskvą. Šiuo 
metu. rašo sąjungos pirminin-
kas Argentina Hills, "Mundo of 
San Juan" leidėjas, vizitas ne
būtų nei t inkamas nei naudin
gas. 

— Valstybės depar tamentas 
pasiuntė į Jemeną pasiuntinį 
pasikalbėti su prezidentu Ali Ab-
dullah Saleh. 

— Du JAV malinai žuvo Ko
rėjoje įvykusiose dviejų lėktu
vų nelaimėse. 

— Meksikoje susidūrė du au
tobusai, žuvo 19 žmonių, su
žeista 14. 

— Sen. Edw. Kennedy reika
lauja, kad prezidentas Car ter is 
dalyvautų su juo politiniuose 

Vietnamo vyriausybės pakeiti
mų. Paskutinėmis savaitėmis 
visai pablogėjo Vietnamo santy
kiai su Kinija, kur i paskelbė, 
k a d bus nutrauktos ilgai užsitę
susios derybos su Hanojumi dėl 
ateities santykių. Prie vyriau-

| sybės pakeitimo galėjo prisidė
t i ir Vietnamo įsivėlimas Kam-
bodijoje. Nemažai Vietnamo ka-

Atidejo sankcijų 
Iranui vykdymą 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad 
atidedamas sankcijų Iranui vyk
dymas. Esą "atsargių vilčių", 
kad amerikiečių įkaitų klausi
mas "pajudėjo" gera kryptimi. 

Panamos prezidentas Aristi 
reivių j au pasiekė Tailandijos į <jes Royo pareiškė, kad buvę 

Irano šachas Pahlevi gali išv; 
žiuoti iš Panamos kada no 
Tuo paneigiamos žinios, kad ?' 
chas esąs namų arešte. 

rantais", kuriems gresia tautos 
pyktis. Tą pyktį parodęs ir Me
kos šventovės užpuolimas, kuris 
buvęs nukreiptas prieš vyriau
sybę, vykdytas ne fanatikų, 
kaip skelbia Saudi Arabija, bet 
valdžios priešų. Sadatas pava
dino Saudi Arabijos valdovus 
"išdavikais". 

Valstybės departamento pa
reigūnai bando pataisyti Egipto 
santykius su Saudi Arabija, nes 
tos dvi valstybės — Amerikos 
stipriausios sąjungininkės. 

Kada Saudi Arabijoje lankėsi 
prezidento Carterio patarėjas 
saugumo reikalams Zbigniew 
Brzezinski, atvykęs kalbėti apie 
sovietų invaziją Afganistane, 
Saudi Arabijos užsienio reika
lų ministeris jam aiškiai pasą- į ^ J į į į į ^ Atsakydamas į 34 
kė, kad jo vyriausybei sovietu o r g a n i z a c i j u pakvietimus, sena

torius sutiko dalyvauti su sąly-

sieną ir apsupo p n e sienos esan
čius Kambodijos pabėgėlių lage
rius. Analizuotojai mano, kad 
Vietnamas šiuo metu vengs pe
reit i Tailandijos sieną i r įsivel
t i į dar vieną konfliktą. Pačio
je Kambodijoje da r veikia prieš 
Vietnamą nusistačiusių kambo-
diečių part izanai : Raudonieji 
kmerai, kuriuos remia Kinija, 
ir Laisvieji kmerai, kurie gau
n a ginklų per Taflandiją. 

Ne tik Amerika, bet ir Piet
ryčių Azijos valstybių sąjunga, 
kuriai priklauso, be pačios Tai
landijos, dar : Filipinai, Malaizi
ja, Indonezija i r Singapūras, ne
dviprasmiškai įspėjo Vietnamo 
vyriausybę, kad ji neliestų Tai
landijos, nes tos valstybės 
griebtųsi ne tik politinių, bet 
i r karinių priemonių Tailandi-
ją ginti. 

Singapūro korespondentai nu
rodo, kad vietnamiečių pastaty
t a Kambodijos vyriausybė, dar 

Jau atvažiavo 
rusu sportininkai 

Lake Piacid. — Sovietų Są
jungos žiemos sportininkai, su 
vadovas ir prižiūrėtojais, 87 as
menys, jau atvyko į Lake Piacid 
olimpinį kaimelį. Grupės vado
vas Sergei Pavlov tuoj pasisakė 
prieš Olimpiados boikotą, nes jis 
sužlugdytų visą Olimpiadų ju
dėjimą. Kitas grupės vadovas 
Jur i Such kritikavo kaimelio 
įrengimus, gyvenamus kamba
rius, kurie esą blogiausi, kokius 
jam teko matyti, 

Irano rinkimai 
Teheranas. — Irano vyriausy

bė paskelbė, kad parlamento 
rinkimai įvyks kovo 7 d. Par 
lamente bus 270 narių, iš jų sos negavusi pasaulio valstybių pn . . . _ _ , 

* nimo gan turėti svarbių t i n ė j e Teherane bus išrinkti 24, 
p a z i . J S . S TTano- didesni miestai, kaip Isfahanas, 
nuomonių skirtumų su nano- _ _ * 
jaus vyriausybe. Įdomu, kad 
pakeitimai Hanojuje įvyko tuoj 
po Kambodijos vyriausybės va
do Hengo Samrino vizito Mask-

kariuomenė Afganistane kelia 
tiek pa t rūpesčių, kiek — izrae-
'itų kariuomenė Palestinoje. giuo 
metu Saudi Arabijos santykiai 
su Egiptu atrodo nepataisomai 
pablogėję. Tas si'pnina ir viso 
Viduriniųjų Rytų regiono ap
saugą. Omanas, spaudžiamas 
Saudi Arabijos, neseniai atmetė 
prezidento Sadato siūlymą at
siųsti Egipto kariuomenę ginti 
Omaną nuo Piet;; Jemeno ko
munistų grėsmės. 

ga. jei dalyvaus ir prezidentas. 
— Boksininkas Muhammad 

Ali Tanzanijoje buvo apkaltin
tas priešsovietine veikla, nes 
jis atvyko raginti, kad Afrikos 
tautos nedalyvautų Maskvos 
olimpiadoje. Vietiniai reporte
riai jį apipylė piktais klausi
mais. 

Boikotuos Madrido 
konferenciją? 

Paryžkis. — Prancūzija pra-

Tabrizas, Meshedas gaus po 8 
atstovus. Parlamentas susirinks 
balandžio 1 d Jei joks kandi
datas negaus pirmame runde 
nustatyto balsų nuošimčio, už 
dviejų savaičių teks perbalsuot' 
toje apygardoje, paliekant tik 
stipriausius du kandidatus. 

— Turkijos ambasadorius 
dėjo keisti nusistatymą Mask- j Šveicarijoje buvo lengva sužeis-
vos Olimpiados boikoto klausi- tas nežinomų atentatininkų. Ve
rnu. Užsienio reikalų ministe
ris Jean Francois Poncet pa
reiškė, kad nutar imas bus pada
rytas iki vasario 19 d , kada 
Romoje susirinks devynių Bu

liau armėnų slapta grupė pasi
gyrė apšaudžiusi ambasadoriaus 
automobilį. 

— FBI aiškina New Yorko : r o p o s Rinkos valstybių užsienio 
aerodromo kontrolierių algesį reikalų rrunisteriai. Jis atidengė, 
su sovietų keleiviniais lėktų- kad bus svarstomas ir planuo-
vais. Į tar iami šeši kontrolie- jamas Madrido konferencijos 
riai, kurių elgesys galėjo sukel- boikoto klausimas. J is kilo so
ti lėktuvų nelaimę sausio 18 d. vietams ištrėmus Nobelio premi-

KALENDORIU8 

Vasario 9 d : Donatas, Apolo
nija, Girvydas, Algė. 

Vasario 10 d : Silvanas, Sko-
lastika. Skaistutis, Gražutė. 

Vasario 11 d.: Paskalis, Fe-

charistijos, kimieišk^sios tar
nybos ir Bažnyčios autoriteto I raelio boikotą. Šeši parlamen 
problemas. | to nariai iš 390 balsavo prieš. 

— Japonijos žvalgyba paskel
bė, kad 10 sovirtų karo laivų 
plaukia netoli Filipinų į pietus. Į Sovietų lėktuve buvo i r amba- | jog laimėtoją Andrejų Sacharo-Į Usė, Algirdas, Dailė. 
Spėjama, kad lanai pajudėjo į! sadorius Dobryninas. 

— Kinija paskelbė, jog 
planuoja į erdves pasiųsti kelisj t i Madrido konferencijoje, kuri 
astronautus. Šanchajaus laik- i turėjo apžvelgti, kaip pasirašiu-
raštis paskelbė astronautų foto. J šios valstybės laikosi savo paža-

Tndijos vandenyną. 
— Vasario 5 d. Egipto parla

mentas nubalsavo užbaigti Tz-

i Vą. Galimas daiktas, kad Euro-
ji Į pos valstybės nu ta rs nedalyvau-

Saulė teka 6:56. leidžiasi 5:14. 

ORAS 

grafijas. dų gerbti žmogaus teises. 

Debesuota, su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 30 L, naktį 
20 L 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medfiagą Ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Rockwell Ave,, Chicago, IL. 60629. TeL 778-7852 

BRADŪNO POEZIJOS REČITALIS 
Vasario 3 d, susirinkome į Atei-

tininlku namus praleisti sekma
dienio popietės. Suėjo beveik šim
tas žmonių, ateitininku ir nea-
teitininky, .pasiklausyti Kazimie
ro Bradūno ipoezijos rečitalio. Al
dona Prapuolenytė pobūvį pra
dėjo sveikindama susirinkusius ir 
dėkodama poetui Bradūnui, kad 
jis sutiko pasidalinti su mumis 
savo poezijas mintimis. Ji pakvie
tė kun. dr. Kęstutį Trimaką pri
statyti Bradūną kaip poetą. Visi 
Biradūną pažįsta h* visi jo poezi
jos posmus yra skaitę ne vieną 
kartą. Taigi kun. Trimakas Bra-
dūną pristatė kaip bendrai poe
tą, kuris girdi, ko kiti negirdi, ma
to tai, ko kiti nemato, ir pajunta 
tikrovę iš ypatingo įkvėpimo. 

Poezijos rečitalis užtruko visą 
valandą. K. Bradūnas pranešė, 
jis yra paruošęs naują knygą, iš 
kurios mums skaitė naujus ei
lėraščius. Pirmoji knygos dalis 
pavadinta "Dievas liepė man bū
ti", o antroji "Užeigoje prie Vil
niaus vieškelio". Ta i buvo visi 
buitiniai eilėraščiai, kaip ir bend
rai visa Bradūno poezija. Jie yra 
kilę iš šeimos gyvenimo aplin
kos, iš tautos likimo, tautos isto
rijos, kurios laikas mums nebesu-
grąžina, ir iš paties poeto išgy
venimu, kurie duoda įkvėpimą 
pajusti ir žodžiu gražiai išreikšti, 
ko kiti nepajunta. 

Visi paskaityti Bradūno eilė
raščiai surišti su poeto gyve
nimu, kuris gali būti nukeltas 
į tolimą šeimos ar tautos praeitį1 

ar net į ateitį, kuri dar visai neži
noma. Sakysim, poetas eilėrašty
je "Monologas su likimu" pro vi
są Naująją Angliją ir net pro vi
są Ameriką mato savo smėlio 
aukštumėlę Krršuose, Keturvala
kių medinę bažnytėlę ir Pajevo
nio pušyną, ir jy jis nemainytu 
į visą Ameriką. Ta i poeto iš
gyvenimas, kokį turėjo žemaitis, 
pamatęs pirmą kartą New Yorką. 
Iš nustebimo jis sušuko: Beveik 
kaip Telšiai! 

Iš Kauno pakeliui į Vilniy se
na ant vieškelio užeiga pažadi
no poetui sukurti vieną poezijos 
knygos dalį, kuri pavadinta "Už
eigoje prie Vilniaus vieškelio". 
Jaunystėje keliaudamas jis joje 
buvo sustojęs ir matė, kokia ji se
na. Tada nežymi, bet dabar jam 
ji daug ką sako. Būdingi yra trys 
eilėraščiai, skirti vienas Adomui 
Mickevičiui, kitas Napoleonui ir 
trečias savo mamai. Visi jie čia 
toje užeigoje lankosi. Mickevi
čius sustoja pakeliui į Kauną, ne
nujausdamas būsimos tremtieSjbet 
su širdgėla, kad nėra Marilės. Na 
poleonas sustoja ir gali susitikti 
su savo priešininku Kutūzovu po
kalbiui. Motina, dar visai jauna, 
eina į Vilnių iš Suvalkijos su vi
sa procesija. Ji čia taip pat susto
ja poilsio ir vandens atsigerti. Vii 
niaus Kalvarijose visa parapija 
melsis. Toje užeigoje motina gir
di Vilniaus varpus. Jau 

Kalvarijos, tai ir nauja skarele 
reikia užsirišti ir kojas apsiauti. 
Visi šitie įvykiai yra praeities is
torija, bet jie poezijoje vyksta 
lyg ir šiuo metu. 

Poetinė tikrovė nėra prozos tik
rovė. Poezijoje istorija su dabar
timi gali būti sutapatinta, miru
sieji gali kalbėtis ir palyginti isto
rijos įvykius su dabartiniu gyve
nimu, nes poezija išeina už laiko 
h* erdvės ribų. Kas šitai sugeba 
gražiu žodžiu išreikšti, kuria poe
tinę tikrovę. Pagaliau kas gi yra 
istorija? Ar ji yra tikrovė? Ji buvo 
tikrovė, bet dabar jos mums jau 
nebėra. Tik amžinybėje ji yra tik
rovė. Ji Dievo kūryboje yra tikro
vė lygiai kaip dabartis ir ateitis. 

šitą nujautimą Bradūnas išreiš
kia eilėraščiu "Donelaitis susi
tinka su kaimynu lietuvninku". 
Juodu iš gilios praeities susitinka 
dabar, "dvidešimto amžiaus pa
krašty", ir abudu stebisi, kad tėviš 
kėje žolynai kruvini ir viskas 
"rusais apkrėsta kaip amarais". 
Palygina praeitį su dabartimi ir 
mato, kas buvo ir kas yra. Palygi
na (praeitį su dabartimi iir mato 
skirtumą, nes "laikas neguli kaip 
akmenėlis vietoje". 

Šiemet vasario 18 d. sukanka du 
šimtai mėty, kai mirė Kristijo
nas Donelaitis. Šitai priminęs, 
Bradūnas paskaitė dar keletą ei
lėraščiu iš "Donelaičio kapo" 
knygos jkuri išleista 1970 m. 

Po poezijos rečitalio svečiai ap
žiūrinėjo namus. Visi buvo pa
vaišinti" kavute ir skaniais pyra
gaičiais. I sekmadienio popietę 
buvo atvykę ir tolimesniu svečiy: 
kun. J. Vaišnora iš Romos ir ra
šytojas J. Jankus su žmona iš Ro-
cesterio, N. Y. 

V. Rimšelis 

kai paglobojo jauniausius ateiti
ninkus! 

Šiais metais numatyta tęsti pra
eitais metais pradėtą "tradiciją", 
šv. Mišias už Lietuvos bažnyčią, 
į kurias jaunučiai pakviečia ir sa
vo šeimas. Dvasios vadas kun. 
G. Kijauskas atnašavo Šv. Mišias 
jaukioje susirinkimu saliukėje, 
šeimyniškoje aplinkoje. Apsup
tiems jaunučiu darytais plaka
tais bei kitais darbeliais, susirin
kusiems lengviau buvo suartėti 
maldoje ir prisiminti Lietuvos jau 
nimą, kuris neturi palankiu sąly
gų viešai melstis. 

Visiems jaunučiams ir ju glo
bėjams kituose miestuose linki
me sėkmingos veiklos. 

G. j : 

VYSK. VALANČIAUS 
KUOPOS APYSKAITA 

Žiemos kursų Dainavoje metu. Iš kairės: Vidas Neverauskas, Linas Poli-
kaius, Rimas Polikaits ir Darius Poiikaitis. 

Nuotr. Rūtos Musooytės 

GLEVELANDO JAUNUČIAI 

Clevelando jaunučiai pradėjo 
met inę veiklą .pr. metais rugsėjo 
mėnesio susirinkimu, apžvelgda
mi organizacijos tikslus bei reikš
mę savo gyvenime. Susitikome 
Dievo Motinos Nepaliaujamos 

(Pabaiga) 

Už gero mėnesio jau visi, ir 
jauni ir vyresnieji, ruošėmės ad
ventiniam susikaupimui. 

Jis buvo ir mums ir visiems pa-
irapiečiams skirtas. Moksleiviai 
paruošė keletą adventinių gies
mių, adventui tinkamu Šv. Rašto 
ištraukų, kurias išpildė prieš lie
tuviškas Šv. Mišias. Vyresniesiem 
giedant, jauniai ir jaunučiai suda 
<rėc procesiją ir atnešė Adventinį 
vainiką. Kun. K. Trimakas užde 
gė jo žvakes ir paliko su mumis 
šią mintį, taip kaip šviesą tam
soje. Vainikas susideda iš dauge
lio atskiru šakelių. Ir mes toki 
esame, kartais ne tik vieni, bet ir 
vieniši, kol nesusijungiame į vai 
niką ir nuoširdžiu šypsniu, ran
kos paspaudimu ar geru žodžiu. 

Advento metu — adventinį, 
simbolinį amžinosios Dievo mei
lės mums, o per Jo Sūnų įma
nomą ir žmogui. 

Po Šv. MIŠIŲ agapė, ir vėl tė
vu komiteto ir tėvelių mums 
paruošta. Ką mes be JŲ darytu
me? 

Agapę pravedė abu kuopos pir
mininkai. Meninę programą atli
ko jauniausi, suvaidindami "Pu-
šaičio Eglutę", paruoštą L. Rad
vilaitės, jauniai visi kartu, ar po 
vieną, pora eilėraščiu — išmoky
tu R. Olšauskaitės, o moksleiviai, 
su mano pagalba, bet ne be Aldo
nos Zailskaitės ir Jono Kuprio tal
kos atliko psalmių montažą, pa
lydimi skaidriu ir muzikos. 

Taigi, kaip matai Raminta, vi
sur talka reikalinga. O ją suran
da globėjai, kad jūs, jaunimas, 
turėtumėte progos parodyti savo 
sugebėjimus ir juos ugdyti. Žinau, 
kad ir patys padarote puikių da
lyku, bet nevisuomet be vyres
niųjų globėjų suspėjate, ar net 

padaryti tik sausio antroje savai
tėje. Ne vienas, ne du vakarai jai 
pasiruošti buvo paskirti. Aldona 
Zailskaitė pravedė ta proga porą 
suarinkimų savo ir kitu. vertės 
atradimo temomis. Po to siuvo 
raudonas ir žalias, aukso siūlu at
siūtas pinigines. Ne sau. Sene
liams. Juoko daug, kai pagalvoji, 
apie siuvančius "senjorus"... Bet 
iš tikrųjų, nėra ko juoktis O 
svarbiausia, jiems buvo priminta, 
kad toj išvykoj dalyvautu ir R. 
Olšauskaitės jauniai, deja, jų bu
vo nedaug. Tur būt tėveliai pa
bijojo šalčio ar neturė
jo laiko atvežti prie mokyklos, 
nuo kur jau globėjos juos vežė į 
Šv. Šeimos vilą. 

Tau aišku, Raminta, kad šita 
išvyka; jai pasiruošime bandė
me mylėti kitus, stengėmės ki
tiems malonumą padaryti. 

Bet ir čia mažas mūsų skai
čius ir labai įvairaus amžiaus be 
talkos neapsiėjo. Kadangi šeši 
mūsų kuopos nariai šoka "Klum
pėje", paprašėme ju vadovių: R. 
Grigaliūnaitės ir R. Šoliūnaitės, 
kad seneliams pašoktu. Sutiko. 

Pašokę, pagiedoję, padainavę, 
pasiklausę seneliu dainų, išdali
nę jiems pinigines su saldainiais, 
išklausę ne vieno skundo k pra
eities godu, traukėme į Ateitinin 
ku namus. 

Ten ir vėl tėvu komiteto su
rinktais pinigais nusipirktas pizzas 

ir kitas gėrybes valgėme, gėrė
me, žaidėme ir tik gerai sutemus 
grįžome namo. 

Turiu Tau pasidžiaugti, Ra
minta! Pasilieku šiais metais kuo 
pas globėja su malonumu, nes 
žinau, kad joks vyr. moksleivių 
ar jauniu susirinkimas neturės 
nei vienos nuobodulio valandėlės 
vadovaujami Aldonos Zailskaitės 
ir R. Olšauskaitės. 

Prisipažinkim! T u pavargai 
skaitydama, o aš rašydama. 

Dar apie susirinkimus 

Jau kelinti metai, kai susirinki
mus pradedame Šv. Rašto iš
trauka. Minutę ar trumpiau pa
medituojame, o paskui dalinamės 
tu žodžiu reikšme mūsų gyve
nime. Kaip tie Kristaus žodžiai, 
dabar tariami, mus įpareigoja? Ar 
mes jiems ištikimi? etc. Daugelis 
turi ką nors pasakyti. Visuomet 
prisiminkim, kad Ateitininku tė
vas, prof. Pr. Dovydaitis kiekvie 
na proga skaitė Šv. Raštą. 

Dauguma, susirinkimas po su
sirinkimo, įgauna drąsos Kristaus 
žodžius parafrazuoti, o gal ir įgy 
vendinti. Tu, Raminta, savo ra
šinyje mąstai: "Klaidų bus.. Švie
sa ir šiluma nukariavo ir perėmė 
tamsą". Tikiu, kad prie tos per
galės prisideda ir Šv. Rašto žo
džiai, kuriuos skaitome savo su
sirinkimuose. 
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Kai kada turime prelegentus, 
kai kada globėjai pristato kokias 
nors problemas, bet jei būrelyje 
yra bent pora tokių kaip Tu , o 
mes turime Vitą. Laimą, Andriu, 
kartais visai gerai pasireiškian

čias Ireną ir abi Rūtas, tai kitu, 
ar jų pačiu paruoštos temos virs 
ta gyvom, įdomiom diskusijom. 
Reikalui esant globėja susumuo
ja ar papildo diskusijų mintį, bet 

(Nukelta į 5 psL) 

Pagalbos salėje ir užbaigėme su-1 ir sugalvojate. Mes vieni kitiems 
ririnkimą varžybrniais žaidimais. 

Jau antri metai kaip globėjos 
(R. Šilgalienė, Z. Stungienė, R. 
Vyšnionytė ir G. Ješmantienė) 
naudojasi Jaunučiu centro valdy
bos paruoštu vadovėliu, kuriame 
randame įdomių pasiūlymu su
sirinkimams, pvz.. "šeimos me
džio" paruošimas, mandagaus ir 
nemandagaus elgesio atvaizdavi
mas, Lietuvos viduramžiu radijo, 
valandėlės paruošimas, ir t. t 

Kalėdų laikotarpyje jaunučiai 
prisidėjo prie moksleiviu IT stu
dentu ruošiamos seneliams po
pietės, atlikdami dalį programė
lės. T a patį vakarą būrys kalė
diškai nusiteikusiu jaunučių ke
liavo su moksleiviais ir studen
tais giedodami kalėdines giesmes 
prie lietuvių šeimų namų. 
Ačiū moksleiviams ir studentams 

netoli, kad taip nuoširdžiai ir draugiš-

esame reikalingi. 

Lankėme seneliu namus 

Išvyką į seneliu namus, pla
nuotą Kalėdų metu, suskubome 
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Į GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA § 
| SOL. DANOS STANKAITYTfiS | 
= (Įdainuota lietuviškai) | 

| O P E R Ų A R I J O S j 
5 Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
= Dirigentas Alvydas Vasaitis E 

f GRASINA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, T.TKTMO GALIA, 1 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

= Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: E 
| DRAUGAS, m5 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. | 
| BĮ. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. S 
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1980 M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
iš BOSTONO / NEW YORKO 

MASKVA/VILNIUS 

Kovo 20 d. 
Balandžio 3 d. 
•Balandžio 16 d. 
•Gegužės 7 d. 
•Gegužes 14 d. 
Gegužes 21 d. (su Riga) 
Birželio 5 d. 
Birželio 19 d. 
Birželio 23 d. 

— $899.00 
— $ 899.00 
— $879.00 
— $ 899.00 

— $ 899.00 
— $1199.00 

— $ 999.00 
— $999.00 
— $949.00 

Liepos 15 d. 
Rugpjūčio 7 d. 
RugpiūČio 13 d. 
Rugpiūčio 28 d. 
•Rugsėjo 17 d. 
•Rugsėjo 24 d. 
•Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 d. 

_ 
^_ 

(su Riga) -
— 
— 
— 
— 
_ 

$999.00 
$999.00 

- $1199.00 
$ 999.00 
$ 899.00 
$ 899.00 
$ 879.00 
$ 779.00 

MEMBER 

4£& 

Clevelando jaunučiai dainuoja seneliams suruoštos popietės metu. I eil. 
— D. Staniškyiė, R. Zfedonytė, K. Motiejūnaitė, I. Silgaiytė, A. Bublytė; 
U e i L - M . Palūnaitė, O. Kašubą tė, V. Bublytė, R. Bublytė. 

V. Bacevičiaus 

•Tiesioginis skridimas (non-stop) CHICAGA — AMSTERDAMAS — MASKVA 

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovu. Prie čių grupiq 
galima jungtis is VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

REGISTRUOKrras IS ANKSTO—GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

TRANS-ATIANTIC TRAVEL SERVICE, INC w 
393 VVest Broadway, R O. BOT 116, South Boston, Mass. 02127. TeL 617-288-8764 

Norintiems atsikviesti gimines B Lietuvos tvarkome dokumentus asmengkai ir 
paštu — paruošimas yra tik $30.00. 

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metu SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
išsiunčia visą eilę ekskursijų j LIETUVĄ ir i kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir Albina RUDZIUNTENR 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 

LIETUVIŠKA VAISTINE -
2557 W.69th Street TeL 776*363 

J.&J.PHARMACY 

VtMal vRarrai4aiiportuo«lcMpa!at.ctfdomoa leMaHft 
Važiuojamos Mdfts, ramentai k kt, pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojama dovana* 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J , KIRSTUK 
• Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS • 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

' 1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr. treč. 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHiRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezkl. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHrRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKiŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tef. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. -GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 7lst Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. irpenktad 2-5 ii 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai: pirm., antr. ketv ir penkt 
2 - 7 ) šeštadieniais pasai susitarimą. 



Tautinės sukaktys — 

TAUTOS DVASIOS IŠRYŠKINIMAS 
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Kasmet kalbame apie įvairias šven
tes ir jų prasmę. Tautiniu požiūriu 
artimiausia šventė ir ryškiausias vaiz
das yra, minint Nepriklausomybės ak
to paskelbimą ir viešą l ietuvių tautos 
valios pareiškimą, kad Lietuva nu
traukia visus turėtus ryšius su ki
tomis valstybėmis ir skelbia savo ne
priklausomybę. Tai nebuvo tik vienos 
dienos šūkis, bet tautos apsispren
dimas gyventi nepriklausomu gyve
nimu ir išriškinti ilgai brandintos 
tautos dvasios apraišką. 

Daukša, Valančius, Daukantas bu
vo t ie žadintojai, kurių pastangos 
brandino tautą, kad ji brangintų sa
vo kalbą, kad ji sava kalba kalbėtų, 
skaitytų ir tos kalbos mokytų savo 
vaikus. Tas tautinio sąmoninimo lai
kotarpis buvo palaimingas tuo, kad 
jis davė sąmoningų patriotų. Buvo 
kuriamos savos mokyklos, kuriose 
bent dalis jaunimo išmoko skaityti ir 
rašyti. O tai atvėrė jų akis į naujus 
pasaulius. Tai nukreipė jų žvilgsnį ir į 
save pačius. Net paprasta liaudis pra-
dėjo suprasti, kad ji nėra nei rusų, 

. nei lenkų dalis, bet turi savo tautinį 
paveldėjimą su sava kalba, savais pap
ročiais, savu dvasinių vertybių supra
timu. Čia ir kūrėsi tautinė sąmonė, 
kuri perėjo į jų vaikus, pagimdė 

~ ' . Kudirką, Basanavičių, Maironį ir dau
gelį k i tų kovotojų už savo tautinį 
susipratimą. Jie įžiebė kibirkštis, ku
rios vėliau įsiliepsnojo į nepriklau-

< - somo gyvenimo suvokimo gaisrą. 
Tautinis pasiruošimas dar nebuvo 

toks, koks jis atrodo, žvelgiant dabar 
iš istorinės perspektyvos. Bet jis bu
vo pakankamai stiprus organizuotai 
platinti knygas ir laikraščius, slaptai 

— ,— rengti tautinę dvasią keliančius vai-
dinimus, šaukti susirinkimus, ku
riuose jau buvo sprendžiami ir tauti
nio savitumo klausimai. Tai buvo 
pasiruošimas tam didžiajam aktui, 
kuris buvo paskelbtas prieš šešias
dešimt dvejus metus. Jam buvo ruo
šiamasi ilgus dešimtmečius, bet tai 
buvo paskelbta tik t inkamu metu, kai 
tautoje jau buvo tėvų ir senolių 

• y ^ išugdyta kilni tautinė dvasia ir aiškus 
tautinis sąmoningumas. 

5>iuo metu yra mados reikalas ieš
koti savo "šaknų". Kuriamas net gimi
nės "medis", kuris pavaizduotų kil
mės įvairumą ir paveldėjimą. Iš 

"'" t ikrųjų tauta, kuri nepažįsta savo pra
eities, nėra tikra tauta, nės ji neturi 
nė ateities. Praeitis yra sukūrusi tik 
dalį tautos istorijos, dabartis ją kuria 
ateičiai. Tai junginiai, kurie negali 
būti perskirti. Neatsiremiant savo 

** tautiniu paveldėjimu ir kultūriniu lo-
~^*J biu, negalima pažinti savo charakte

rio, ypač tų priežasčių, kurios cha
r a k t e r į s u k ū r ė . Nepaž indamas 
tol imos praeities poveikių, žmogus 

;. --— " negali pažinti savęs paties, savo po
l inkių, negali suprasti net savo tiesių 
ar kreivų kelių, kodėl j ie tokie yra. 
Žmogaus istorija prasideda su jo gimi-

"** mu, bet jo vidinis gyvenimas siekia 
tol imas kartas, gyvenusias skirtingose 
sąlygose ir skirtingoje aplinkoje. 

Senovės izraelitai buvo teisingi, 
skelbdami, kad žmogus baudžiamas 
net iki ketvirtos kartos, taigi iki pro-

„ ,. vaikaičių. Jie turėjo mintyje tik 
moralinius nusikaltimus. Dabarties 
genetikos mokslas jau pabrėžia, kad 
tiek fizinis, tiek dvasinis žmogaus pa-

veldėjimas ateina per kelias kartas, 
kartais net gerokai toliau negu tik 
per keturias. Psichologiškai kartais 
sunku paaiškinti, kodėl vienos tautos 
žmonės, net išaugę visai ne savo tau
tos aplinkoje, kaip emigracijoje, leng
vai atpažįstami savitu charakteriu, 
savitomis dvasinėmis nuotaikomis ir 
tokiomis ypatybėmis, kurių neturi ki
tų tautų ainiai, gyveną tokiose pačio
se sąlygose ir panašioje aplinkoje. 

Lietuvių tauta taip pat turi savo 
dvasinį ir fizinį paveldėjimą, kuris 
siekia seną jos istoriją. Net tokie lie
tuviai, kurie jau nebemoka savo kal
bos, kaip ateivių vaikai imigraciniuo 
se kraštuose ar tremtinių vaikai, 
išaugę Sibiro taigose, turi tokias tau
tines žymes, kurios juos išskiria iš ki
tų tautinių grupių. Dėlto švenčių 
minėjimai teisingai kreipia dėmesį į 
praeitį, į istoriją, į laimėjimus ir pra
laimėjimus. Geriau pažįstant save ir 
kilninant savo tautinį paveldėjimą, 
ryškiau nuskaistinamas tautinis vei
das nuo trūkumų ir paveldėtų blogųjų 
polinkių. 

Niekas nenorėtų, kad lietuvių iš
eivija ar vergijoje gyvenanti tautos da
lis pamirštų neseną istoriniu požiū
riu įvykį, kaip Nepriklausomybės 
akto paskelbimą ir savo valstybinės 
nepriklausomybės deklaravimą. Tai 
įvykis, kuris dar rankomis apčiuo
piamas, nevartant net pageltusių isto
rijos lapų. Jei jaunesnieji jo ir neap
čiuopia, tai tą įvykį gerai žino iš savo 
tėvų ir senelių, kad jis jiems tėra tik 
labai naujas istorijos lapas. 

Tačiau tai nesudaro tautinei sąmo
nei ugdyti vienintelio pagrindo — rei
kia daugiau pažinti savo tautos pra
eitį ir jos kelionę per žmonijos 
istoriją. Lietuvos istorija yra ilga, pai
ni, ne visuomet pakankamai raiški ir 
įkvepianti tik aukštiems laisvės sie
kimams. Nepriklausomybės aktas yra 
vienas iš paskatų domėtis savo tautos 
praeitimi, pažinti tautos sąmonėjimo 
pažangą, didžiules kovas dėl savo lais
vės ir kultūros, dėl savo tikėjimo ir 
savo ateities, kuri dabartiniam lietu
viui jau taip pat yra istorija. 

Ar piemenėlis su rageliu, ar močiu
tė prie ratelio su vaikučiu ir knygele, 
ar artojas su mediniu arklu ir žirgu, 
ar pagaliau apsišarvojęs karys, didi
kas, kunigaikštis, — visa tai yra lietu
vių tautos charakterio formuotojai, 
kaip ir kitų tautų istorijos kūrėjai su 
ginklu ar žemdirbišku kauptuku. Vo
kietis didžiuojasi ne tik karo ginklais 
ir pilimis, bet ir žemdirbiais, arian
čiais pakinkytomis karvėmis ar jau
čiais. Italas didžiuojasi vynuogynų še
šėliais ir primityviais vynuogių 
karpymo įrankiais ar kojomis spau
džiamomis vyno dirbtuvėmis. 

Lietuvis turi didžiuotis savo praei
ties kariais, savo knygnešiais, savo 
savanoriais, net sukilimų dalyviais, 
kariavusiais su dalgiais ir spragilais. 
Tai buvo tautos to meto Įrankiai ne 
tik duonai pasigaminti, bet ir savo 
laisvei ginti. Istorija turi būti mo
kytoja — ji turi rodyti padarytą pa
žangą, pasiektus dabartinius laimėji
mus, net vergijos pančius ir Sibiro 
tremtį. Ji taip pat turi ugdyti tautinę 
dvasią ir sąmoningą savęs pažinimą. 
Minėjimai ir yra proga geriau pažinti 
save ir savo tautos turtą savyje. 

Pr. Gr. 

Egipto kantrybė ir viltys 
Egiptas, JAV padedant, tikisi šviesesnės ateities 

P. GAUCYS 

Rimties valandėlei 

DIEVAS ŽMOGAUS SĄŽINĖJE 

Nualinti per tris dešimtmečius 
nusitęsusių ir vis pralaimimų karų, 
egiptiečiai dabar tikisi, kad suda
ryta taika su Izraeliu ir gausi JAV 
pagalba užtikrins jiems ir Vidurio 
Rytams patvarią taiką ir juos išva
duos iš baisaus skurdo. Susitai
kymas su Izraliu atrišo Egiptą nuo 
karingųjų arabų. Taika žada 
Egiptui šviesesni rytojų, nes da
bar jis galės ieškoti jį varginančių 
ūkinių problemų sprendimo. 

Santykiai su Egiptu 
Egipto taikingumas palankiai 

nuteikė amerikiečius. Egiptas da
bar tikisi ir laukia didesnio jų ir vi
sų Vidurio Rytų problemų suprati
mo, ypač sprendžiant aštrų 
palestiniečių klausimą. Nors už tai
kos sudarymą su Izraeliu arabų pa
saulis smarkiai nubaudė ir tebe-
b a u d ž i a Egiptą , e g i p t i e č i a i 
vieningai remia prez. Sadato 
pastangas ir jo politiką, nes arabų 
pasaulis su savo bergždžių karin
gumu ir palestiniečių byla atnešė 
Egiptui vien vargą ir skurdą. 

Dauguma Egipto žemės yra dy
kuma. Jo 40 milijonų gyventojų, ku
rių metinis prieauglis yra vienas 
milijonas naujų burnų, turi pragy
venti iš 3% dirbamos žemės. Mies
tai yra perpildyti. Kairo vienam 
priemiesty vienos kv. mylios plote 
susispietę apie 300,000 gyventojų. 
Uždarbiai labai žemi, ypač žemės 
ūkyje, kas darbininkus skatina 
trauktis į miestus, kur valdžia pi
giom kainom pateikia miltų, cuk
raus, aliejų ir kitų prekių. Turint tik 
5,7 mil. akrų dirbamos žemės, Egip
tui reikia dideles sumas išleisti dau
giau kaip 3 mil. tonų kviečių už
pirkti kasmet. Per 25 metus 
milžiniškos išlaidos karų vedimui 
su Izraeliu paliko daugiau kaip 10 
bilijonų dol. užsieniams skolos. Ta
čiau, nepaisant finansinių sun
kumų, Egiptas nestovi vietoje. Ne
visi arabų kapitalai išdanginti iš 
krašto. Daugumas jų buvo inves
tuoti į nejudomą turtą ir dar tebe-
plaukia į kraštą. Pajamos iš Sueso 
kanalo ir už alyvą siekia beveik 2 
bil. dol. 

Egipto pirmenybė 
Dabartiniam pasaulyje Egiptas tu

ri du didelius pranašumus: pigią 
energiją ir pigią darbo jėgą. Dėlto 
jis vis daugiau patraukia užsienio 
kapitalų (pernai 760 mil. d.), o dar
bo našumas pakilo 10%. Be to, du 
milijonai egiptiečių dirba užsieny
je. Arabai jų neišvarė, priešingai, 
vis dar jų daugiau priima. Egiptas 
aprūpina mokytojais Saudi Arabi
ją, Kuwaitą ir Jungtinius arabų 
emiratus. Nors daugelio arabų pei
kiamas ir smerkiamas dėl taikos su 
Izraliu, Egiptas nekeršija arabams 
ir leidžia savo šviesuomenei ir dar

bininkams darbuotis arabų šalyse. 
Jie visi kasmet savo artimiesiems 
susiunčia daugiau kaip 2 bil. dol., o 
grįžę krašto viduje išplatina nau
jas idėjas ir aukštesnį gyvenimo 
būdą. 

Iš turistų Egiptas kasmet uždir
ba apie 600 mil. dol. Su tom paja
mom Egipto mokėjimų balansas pr. 
m. turėjo tik 299 mil. dol. deficitą, 
žymiai mažesnį, palyginus su ke
liais paskutiniais metais. Be abejo, 
Egiptas smarkiai nukentėtų, jeigu 
arabų valstybės ištremtų visus 
egiptiečius iš savo kraštų ir jeigu 
Saudi Arabija bei Kuwaitas išimtų 
iš Egipto bankų ten jų laikomus du 
bilijonus dolerių. Bet to niekas ne
laukia. 
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Spaudoje ir gyvenime 

PAŽADAI, PAŽADAI 
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Sausio 23 d. laidoje "Tiesoj" išspaus
dintas straipsnis apie pažadus. Jame 

£•?•* " rašoma: 
"Vilnietis J. Markinas gyvena Pan

erių gatvėje 15, aštuntame bute. Per 
daugelį metų visų keturių buto langų rė
mai persikreipė, sandariai neužsidaro. 
Kadangi pats suremontuoti negali, pra
ėjusių metų vasarą kreipėsi paramos į 
dvidešimtąją butų fondo eksplotavimo 
tarnybą, žiūrėjo butą, įsitikino, kad pa-

•" * reiškimas pagrįstas, 1979 metų birželio 
21 dieną Tarybų rajono vykdomojo 
komiteto, gamybinė butų ūkio valdyba 
atsiuntė J. Markiu ui oficialų rastą, pasi
rašytą valdybos viršininko A. Ratkevi
čiaus. Jame juodu ant balto buvo para
šyta "Pranešame, Tcad: 

Ten Markiną sutiko ne išskėstomis 
rankomis: tarnybos viršininkas, pasi
žiūrėjęs į pareiškimą, jo .nepriėmė ir pa
siuntė interesantą pas meistrą. Meist
ras, perskaitęs pareiškimą, pasekė savo 
viršininko pėdomis. Atseit, ateikite ki
tais, t.y. 1980 metais, nes 1979-siems vi

si darbai jau esą suplanuoti. 0 ką da
ryti su neužsidarančiais langų rėmais, 
jei jie yra viršplaniniai? Atsakymo Mar
kinas į šį logišką klausimą nesulaukė. 

Teko kreiptis aukščiau. Rajono butų 
ūkio valdyba atsiuntė į Markino butą 
dviejų žmonių komisiją — butų fondo 
eksploatavimo tarnybos ir butų ūkio 
valdybos atstoves. Moterys ap- langų rė
mų remontas planuojamas įvykdyti 
1979 metų antrąjį pusmetį... 

Žmogus nurimo. Atsakyt — vadinasi, 
bus ir padaryta. Žiūrėdamas į foirminį 
blanką, pareiškėjas džiaugėsi, kad šią 
žiemą jokių rūpesčių dėl šilumos bute 
neturės. Tačiau su optimistinėmis išva
domis J. Markinas aiškiai paskubėjo... 

Kol lauke buvo šilta, toks oficialus pa
žadas šildė ir J. Markiną, tačiau kai at
šalo, buto nuomininko nuotaika pradė
jo pastebimai gesti, ir galutiniai sugedo, 
kai šalčiai ir sniegas atkeliavo į Vil
nių." 

Tokia yra socialistinio aprūpinimo 
tikrovė. 

Egipto sunkumai 
Viena didžiųjų Egipto blogybių 

yra nepaprastas jo gyventojų 
gausėjimas. Vyriausybė, lengvin
dama bedarbių padėtį, šimtams 
tūkstančių parūpina darbo. Ten, 
kur vienas lengvai gali apsidirbti, 
priimami keturi ar net dešimt padė
jėjų. Iždui tai kainuoja dideles su
mas ir įsiveisia milžiniška biu
rokratija. 

Prez. Sadatą remia didžiulė gy
ventojų dauguma. Žmonės gerai su
pranta, kad dabartiniu metu nėra 
jokios praktiškos galimybės val
džios pakeitimui, nors tų pakei
timų labai trokšta kraštutiniai 
nacionalistai ir fanatikai musul-
monai.Prez. Sadato pastangos tai
kos labui jį įgalino suartėti su di
džiųjų valstybių vadais. Egiptiečiai 
tuo didžiuojasi. Visi jie tiki, kad, 
įgyvendinus taiką, jis pagaliau im
sis tvarkyti savo žmonių reikalus. 
Priešingu atveju turės pasitraukti. 

Egiptiečiai labai trokšta taikos. 
Jie įsivaizduoja, kad taika jiems 
atidarys vartus į rojų, atseit, į gero
vę, suteiks visiems darbo. Daugybę 
kartu jiems tai buvo tvirtinama. Ir 
jeigu prez. Sadato kelionė į Jeru
zalę ir ilgiausios derybinės tąsynės 
nebūtų buvusios sėkmingos, egip
tiečiai būtų be galo nusivylę ir tas 
jų nusivylimas būtų išsiliejęs į 
pavojingas formas. Tarsi susitarę, 
egiptiečiai laikosi tylių paliaubų: 
nieko nemėginti, kas galėtų sukliu
dyti taikos įgyvendinimą. Tik vė
liau, jeigu gerovė užtruktų ateity, 
jie ryžtųsi pakeisti valstybės vai
rininką. 

Laimei ar nelaimei Sadatas Egip
to vartus atidarė Vakarų idėjoms ir 
jų technikai. Jis apskaičiavo visas 
galimybes ir rado, kad jos bus nau
dingos Egiptui. Jeigu JAV ne
pavyktų Egiptą išgelbėti iš još ūki
nių negerovių, tai galėtų pakirsti 
JAV vaidmenį Vidurio Ryruose ir 
sudaryti pavojų silpnutei Egipto — 
Izraelio taikai. 

Dievas liudija savo buvimą ne tik 
gamtoje, ne tik tautų sąmonėje, ne 
tik istorijos bėgyje, bet ir atskiro 
žmogaus sąžinėje. Dievas kartais 
labai garsiai prakalba žmoguje, kai 
jis atsiduria sunkesnėje padėtyje. 

Augalų gyvenime yra pastebėtas 
keistas reiškinys — sėklos grūdas 
turi savyje paslaptingą jėgą. Jo iš
leistas daigelis kyla į viršų, į sau
lės šviesą. Panašų veržimąsi aukš
tyn galima pastebėti ir žmogaus 
širdyje. Vidinis sąžinės balsas ragi
na žmogų rinktis gera ir vengti pik
to. Tai yra kelrodis dorinėje srityje, 
girias už gerą darbą ir baudžiąs už 
blogą. Sąžinės balsas žmoguje yra 
jau ankstyboje kūdikystėje. Juo 
remiasi kiekvienas auklėjimas. Są
žinės balsą turi kiekvienas žmo
gus: jaunas ir senas, civilizuotas ir 
laukinis, krikščionis ir pagonis. 

Kartą misijonierius paklausė se
ną pagonį Indijoje: "Jei tau kas 
nors pavogtų pinigus, ar jis padary
tų nusikaltimą?" "Aišku, padary
tų", buvo atsakymas. "O jei kas 
nors kitą užmuštų, ar būtų nuo
dėmė?" "Taip, būtų". Misijonierius 
perklausinėjo visus Dievo įsa
kymus ir gavo teisingus atsaky
mus. Tada misijonierius sako: "Jūs 
teisingai suprantate visus Dievo 
įsakymus. Kas jus išmokė skirti, ge
ra nuo blogo?" "Dievas", atsakė 
pagonis. 

Šventas Jonas Auksaburnis sa
ko: "Nuo pat pradžios mums yra 
duoti du mokytojai. Ir abu be žo
džių žmones moko: tai sukurtasis 
pasaulis ir mūsų sąžinė". Šv. 
Augustinas taip atsiliepia apie 
sąžinę: "Dievas kalba geriems ir 
blogiems sąžinės balsu. Tyliame 
širdies kambarėlyje kalba stipriu 
balsu. J i giria, kas yra gera, ir pei
kia, kas yra bloga. Tiesa gi yra Die
vas". 

Kai žmogus atsistoja gyvenimo 
kryžkelėje tarp gero ir blogo, tada 
prakalba jame esąs paslaptingas 
balsas tardamas: "Tu turi tai dary
ti ir to vengti". Sąžinės ba lsas krei
pia žmogų, kad jis eitų teisingu ke
liu. Nepaklausius sąžinės įspėjimo, 
ji tampa mūsų teisėju, kuris bau
džia, kaltina. Adomas ir Ieva, ne
paklausę Dievo, sąžinės priekaiš
taujami, pasis lepia k rūmuose . 
Kainas, užmušęs savo brolį Abelį, 
bėga iš tos vietos, kur žemė permir
ko krauju. Besigailinčiojo gerojo 
piktadario ant kryžiaus sąžinė pa
bunda akivaizdoje Nekaltojo ir 
Šventojo, kuris su juo kentėjo pa
kabintas ant kryžiaus.Sąžinės bal
sas sūnaus palaidūno gyvenime pa
budo, kai jis nusprendė: "Kelsiuos, 
eisiu pas tėvą ir jam sakysiu: Tėve, 
aš nusidėjau dangui ir tau; jau ne
su vertas vadintis tavo sūnumi" 
(Luk. 15,18). 

Ne visi sutinka, kad žmogus turi 

sąžinę ir kad sąžinė yra Dievo bal
sas mumyse. Materialistiniai ateis
tai tvirtina, kad sąžinė esanti tik 
žmonijos išsivystymo, jos pažan
gos išdava. Tačiau toks tvirtini
mas sugriaunamas kaip tik pačių 
primityviausių genčių dorinio gy
venimo tyrimais, neginčijamai tei
singais. Nerasta niekur tokios gen
ties, kuri neturėtų supratimo ir 
skirtumo tarp gero ir blogo. 

"Sąžinė yra tik auklėjimo pada
rinys" - sako materialistai. Betgi yra 
tikra, kad sąžinės balsas pasireiš
kia nepriklausomai nuo auklėjimo. 
Ne sąžinė yra auklėjimo rezulta
tas, bet pats auklėjimas yra sąžine 
remiamas ir ant jos statomas. 

Ne kartą girdime tvirtinant, kad 
esą žmonių visai be sąžinės. Į tai 
galime atsakyti tokiu pavyzdžiu: 
yra neprotingų žmonių, netgi vi
siškų bepročių, bet niekas dėl to ne
neigia paties proto buvimo. Yra 
žmonių, kurie nesivaduoja sąžinės 
balsu ir įspėjimu. Sąžinės balsas 
juose nuslopintas nuolatinio jo ne
paisymo, nedoro gyvenimo, klai
dingų įsitikinimų, bet tai nereiškia, 
kad nebūtų sąžinės kaip tokios. 
Toks be sąžinės politinis apakėlis 
buvo Hitleris, įsivaizdavęs esąs 
siųstas Apvaizdos pasaulio gel
bėtojas. Iš tikrųjų jis buvo tik savo 
tėvynės ir kitų tautų nelai
mė. Vokiečių rašytojas Goethe sa
vo veikale "Tasso" apie sąžinę sa
ko: "Tyliai kalba Dievas mūsų 
krūtinėje, tyliai ir suprantamai jis 
rodo, ko reikia siekti ir nuo ko 
trauktis". 

Švedų rašytojas Augustas Strin-
bergas (1849-1912) buvo žmogus, 
kuris jautė, kad yra gėrio ir blogio 
mėtomas. Vienoje dramoje jis pa
rašė žodžius, kurie labai tinka jam 
pačiam: "Matai, širdis yra padalin
ta į du didelius kambarius. Vie
name gyvena gerumas, kitame blo
gumas. Arba kitais žodžiais: 
vienoje pusėje sėdi velnias, o kitoje 
angelas". Savo gyvenimo gale 
Strinbergas skundėsi: "O, Amži
nasis, nepaleisiu tavo rankos, kie
tos rankos nepaleisiu, kol manęs 
nepalaiminsi. O palaimink mane ir 
palaimink savo žmoniją, kuri ken
čia gyvenimo dovanoj". 

Jei mes būtume tuo, kuo turime 
būti, nereiktų dejuoti, kad negali
me būti tuo, kuo norėjome būti, jei 
ištikimai sektume sąžinės nurody
mais. Todėl apie sąžinę, pakeitę 
Strinbergo žodžius, galima sakyti: 
"Sveika sąžine, mūsų vienintele vil
tie! Su kardinolu Newmanu turime 
melstis: Vesk, geroji šviesa, vidury 
tamsos, vesk mano žingsnius. Tam
si naktis yra mano tėvynėje, už
gesinta yra Dievo šviesa, vesk ma
no žingsnius, kad nepasiklysčiau 
klystkeliuose. 

J. V. 

PALIKAU MIELĄj 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 
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Tos šventės šaulių parade, kuris įvyko Kau

ne karo aviacijos aerodrome ir dalyvavo apie 
30,000 uniformuotų šaulių, Kud. Naumiesčio 
šaulių būriui vadovavo mano pavaduotojas 
šaulys Valaitis, nes aš, būrio vadas, buvau įpa
reigotas choro vedėjo muziko Skirgailos daly
vauti choro sudėtyje. 

Naumiestyje begyvenant, dažnai tekda
vo nueiti į Širvintą, Vokietijoj. Širvinta buvo tik 
apie 1 km. atstumo nuo Kud. Naumiesčio. Nedi
delis miestelis, bet tvarkingai, tiesiomsis gat
vėmis, mūriniais pastatais išstatytas. Krau
tuvininkai beveik kiekvienas kalbėjo 
lietuviškai. Vienu žodžiu, buvo gražus mieste
lis. Per II-jį pasaulinį karą rusų beveik visiškai 
subombarduotas, sunaikintas ir dabar koloni
zuotas rusais. 

1940 kovo 1 d. buvau vėl tarnyboje paaukš
tintas ir iškeltas į Lazdijų paštą viršininko pa
reigoms. Išvykdamas Kud. Naumiesčio paštą 
perdaviau K. Barauskui, atkeltam iš Seirijų paš
to. Buvusį Lazdijų pašto v-ką Kaziliūną nukėlė į 
Kybartų paštą v-ko pareigoms. 

Lazdijai naudojasi apskrities miesto tei
sėmis, nes, lenkams okupavus * Suvalkus, Sei
nus ir kitas to trikampio Lietuvai priklausian
čias vietoves, Seinų apskrities įstaigos buvo 
laikinai įkurdintos Lazdijuose. 

Lazdijų paštas buvo įsikūręs nuomojamam 
dviejų aukštų mūro name. Tarnautojų turėjo 12. 
Paštais mainėsi kasdien su pašto vagonu 14 
Krosnos gelež. stotyje. Prie Lazdijų buvo pri
rašytos 4 pašto įstaigos, 7 pašto agentūros ir 6 
pašto punktai. 

Atvykęs į Lazdijus atradau savo seną pažįs
tamą Joną Daukšą policijos vado pareigose ir jo 
šeimą ten gyvenančius. Man gyvenant Mer
kinėje J. Daukša tuomet buvo Alytaus baro pa
sienio policijos v-kas ir gyveno taip pat Mer
kinėje. Man atvykus gyventi į Kud. Naumiestį, 
radau jį ten gyvenantį ir Šakių baro pasienio 
polic. v-ko pareigas einantį, o man nusikėlus į 
Lazdijus, radau jį ten betarnaujantį. Bolševi
kams Iietuvą okupavus J. Daukša iš policijos 
vado pareigų buvo atleistas. 1941 birželio mėn. 
jis ir jo šeima buvo iš Lietuvos ištremti j Rusi
jos gilumą. Apie jų likimą neturiu jokių ži
nių. 1941 m. pradžioje mirė ir mano uošvė 
Joana Rydelienė — Stahl. Rydelių turtas — gy
venamas namas, lentpiūvė, šaltkalvio dirbtuvė, 
kluonas su tvartu ir žemės sklypas, ant kurio vi
sa tai stovėjo. — kommunistų valdžios tuoj pat 
buvo nusavinta. Lentpiūvę tuojau nugriovė, kad 
nedarytų konkurencijos kitoms dviems žydų 
lentpiuvėms. Bet kiek vėliau ir tas lentpiūves 
nusavino, suvalstybino. 

Vienu žodžiu, bolševikams pagrobus Lietu
vą, jie sugriovė jos žemės ūkį, pramonę, preky
bą ir visų gyventojų turėtą laisvę bei jų ramų 

gyvenimą. Iš gražios "mažosios Amerikos" liko 
tik partizanų kraujo balos, ašarų upeliai ir į šal
tąsias Sibiro taigas deportuotų mūsų brolių ir 
sesių raudų balsai. Lietuvoje — skurdas ir dejo
nės. Liko taip pat ir bolševikų skelbiamo "ro
jaus" bizūnas. 

Komunizmas, yra sakoma, didelė žmonijos 
nelaimė. Kiekvienas doras žmogus stengiasi 
nuo jo atsiriboti. Rusiškasis komunizmas dar 
yra ir tuo sveikai galvojančiai žmonijai nema
lonus ir nepriimtinas, kad jis vienaip skelbia, o 
kaip veikia. Tikriau pasakius, didžiausias šia

me pasaulyje neteisybės skleidėjas, intrigan
tas, sužvėrėjęs nekaltų žmonių engėjas, per
sekiotojas, žmogžudys, melagis ir 1.1. Tai toks 
yra rusiškasis komunizmas. Tik nepribrendę ir 
sugadintos prigimties žmonės yra komunizmo 
suviliojami ir paseka jo pėdomis. 

Kaip jau visiems žinoma, rusiškasis komuniz
mas, prisidengęs melo ir apgaulės skraiste, 1940 
birželio 15 d. sulaužė visas pasirašytas su Lie
tuvos vyriausybėmis sutartis ir duotus savo iš
kilmingus pažadus ją gerbti ir jos valdų nelies
ti, begėdiškai visa tai pamynė po kojomis, 
klastingai ją užgrobė ir pavergė Tuo pat laiku ir 
tokiu pat būdu užgrobė ir pavergė ir kitas Lie
tuvos kaimynes: Latviją ir Estiją. Klastingai 
pagrobęs Lietuvą, geriausius jos sūnus ir duk
ras išžudė, kitus ištrėmė į šaltąjį Sibirą sun
kiems vergų darbams ir negailestingai mirčiai, 
o pasilikusius suvarė į Stalino steigiamus dva
rus (kolchozus ir savchozus), uždėjo jiems vergi
jos pančius ir dabar grubiai Lietuvoje plėšikauja 
ir šeimininkauja. 

I 
(Bus daugiau) 1 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 9 "d. 

IŠ A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO 
(Atkelta iš 2 psL) 

visa dinamika yra nariu rankose. 
Kadangi susirinkimai vyksta 

privačiuose namuose, tai namu 
seimininkės, be išimties, mus po 
susirinkimo skaniai pavaišina, 
kuo mes savo susirinkimus ir bai 
giama 

Sių metu veikios metu bėgy
je sušaukėme šešis susirinkimus, 
kuriuose dalyvavo nuo 7 5 - 9 0 
piroc. būrelio nariu. Tai neblo
gai. 

Baigiant dar noriu (pasakyti, 
kad keturi mūšy būrelio nariai 
yra lektoriais sekmadienais 7:30 
ryte, lietuvišku Sv. Mišių metu. 

Linkiu Tau, kad ir Lipniūno 
kuopa, kuri tur būt turi ne vie
ną, o bent kelis moksleivių bū
relius, augtų ir stiprėtu. Jūs esate 
Chicagos (lietuviškame centre. 
Skleiskite į savo aplinką šilumą 
ir šviesą. 

Garbė Kristui! 
Aldona Prapuolenytė 

KOORDINACINIS KOMITETAS 
TORONTE 

Sausio 14 d. įvykusiame pasi
tarime dalyvavo kuopos dvasios 
vadas kun. Liudas Januška, dr. 
Ona Gustainienė, Gabija Petraus 
kienė, Laima Underienė, Birutė 
Čepaitienė ir Vaidotas Vaičiūnas. 
Susitarta padidinti koordinacinio 
komiteto nariu skaičių iki 5 as
menų, nes Ramunei Uibaitei su
kūrus šeimą su Šarūnu Valiuliu 
ir išvažiavus i Chicagą, koord. ko 
mitete buvo likę tik du nariai. 
Visu dalyvavusiu nuomone koord. 
komitetas turi rūpintis ne vien 
jaunučiais, jauniais, moksleiviais 
IT studentais, bet IT sendraugiu 
veikla. 

Komitete dirbti sutiko dr. Ona 
Gustainienė, Laima Underienė, 
Gabija Petrauskienė, dr. Rimas 
Petrauskas ir Kazimieras Man-
glicas. 

Buvo pasikalbėta apie artėjan
čią kuopos metinę šventę, kuri 
įvyks balandžio mėn. 19 —20 d. 

I šventę atsilankyti nuoširdžiai 
kviečiami svečiai iš arti ir toli. 
Šeštadienį, bal. 19 d. (planuoja
mas talentu vakaras. 

Taip pat pasitarta vasaros sto
vyklos Težkalais. Stovykla įvyks 
liepos mėnesį. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau. 

Džiugu, kad su jaunaisiais 
at-kais berniukais sutiko dirbti 
sumanus, energingas IT daug pa
tyrimo turįs Vaidotas Vaičiūnas. 
Tikimasi, kad berniuku veikla 
sustiprės ir padidės ju skaičius. 

Su jaunutėmis mergaitėmis ŠIŲ 
metų veikloje sėkmingai dirba 
Ramoną Girdauskaitė, Rūta Ju-
zukonytė ir Vida Juzukonytė. 

Birutė Čepaitienė 
STUDENTAI RYTINIAME 

PAKRAŠTYJE 

jais Rytinio pakraščio draugais. 
Reda Ardytė 

SAS CV korespondentė 

IAM2INA MIRUSIUS 
- Ateitininkai savo brangius 

mirusius artimuosius įamžina, skir 
. darni aukas Ateitininku namams, 

W* susirinkimus ir pagyvinti ka<J mimsį . ų n u o š i r d ž i a i d i tfe. 
veiklą. Edis Razma, centro valdy-, t a s d a r f ) a s y s i e k i m a s a t s i n a u j i n t i 

Clevelando ir kitu draugovių 
veiklą, ryškino būdus, kaip įdo
miau ir įvairiau pravesti draugo-

bos piumininkas, savo kalboje su 
pažindino susirinkimo dalyvius 
su praeitu metu CV veikla, nese
niai surengtu SAS suvažiavimu 
Clevelande ir ten įvykusiais cent 
ro valdybos rinkimais. Vėliau sa
vo kalboje jis stipriai ragino stu
dentus ateitininkus parašyti bent 
po vieną straipsneli ateitininkų 
savos kūrybos žurnalui "Gaude-
amus". 

Čia jis pranešė ir parinktas te
mas 1980 metu stovykloms IT 
įvairiems kursams. Pavasario 
kursams parinkta tema "Nutau
tėjimas", vasaros kursams "Krikš
čioniškumas", o vasaros stovyk 
lai Edis Razma siūlė svarstyti visą 
eilę idėjų, kurios jungtųsi i vie
ną temą. Šios temos jis siūlė skir
ti po vieną kiekvienai draugovei, 
kurios stovykloje įsipareigotų pil 
dyti kurios nors dienos progra
mą. Ateitininkai kandidatai jau 
buvo raginami ir čia juos dar ra
gino dalyvauti ateitininku kan
didatu kursuose, kuriuos ruošia 
Andrius Kazlauskas - CV vice 
pirmininkas, kurie įvyks Lemonte, 
Ateitininku namuose. 

Baigdamas savo kalbą Edis Raz
ma stipriai ragino Rytinio pa
kraščio studentus ateitininkus 
žadinti, gyvinti užsnūdusią šios 
srities ateitininku veiklą ir kvie
tė visus giliau susipažinti su atei
tininkų veiklos tikslais. 

Toliau programoje New Yorko, 
Philadelphijos ir Rochesterio dirau 
goviu atstovai davė savo pra
nešimus apie siu draugovių veik
lą. Iš pranešimu susidarė įspū-

Š A C H M A T A I 

Kristuje būtu tęsiamas toliau. 
—Dr. Juozas Manelis įamžino 

mirusį tėvą Vytautą Manelį 1.000 
dol. auka. 

—Izabelė Stončienė —200 dol. 
a. a. vyro Pijaus Stončiaus atmi
nimui ir Emilija Juršėnaitė 200 
dol. mirusio brolio kun. Kazi
miero Juršėno atminimui. 

KAUKIU BALIUS 
Pr. Dielininkaičio jaun. moks

leiviu ateitininku kuopa, veikian
ti Marąuette Parke, ruošia savo 
kuopos tradicinį kaukiu balių 
sekmadienį, vasario 17 d., 5 vad. 
P4>. Švč. M. M Gimimo (parapi
jos salėje. Programoje: kaukiu pa
radas, žaidimai, loterija ir vaišės. 
Visi vaikai, atėję su 'kaukėmis, 
bus apdovanoti tėvų komiteto 
parūpintomis dovanėlėmis. Vy
resniųjų skyrių moksleiviai vėliau 
galės pasišokti sporto salėje, tė
vų priežiūroje. Kuopos būrelių 
globėjai: S. Lukošiūnas, D. Barš-
kėtytė, V. Reinytė, L. Dudėnai-
tė, R. Repšytė, L. Bradūnaitė ir 
V. Momkutė rūpinasi, kad Kau
kių vakaras gražiai pavyktų. Kvie
čiame visus narius, tėvelius, se
nelius, gimines bei draugus at
vykti į pirmą šių metų mūsų kuo
pos renginį, kur galėsite pabend
rauti ilr pasivaišinti. 

Kuopos vadovybė 

ATEITININKŲ NAMŲ 
RENGINIAI 

Visi laukiami dalyvauti šiose 
dis kad Rytiniame pakraštyje popietėse:vasario 24d.I ietuvos 
eikliausia yra PnHadelpnijos orau, n e p r i k l a u s o m y b ė s 

mėnesio pro-gove. Cia buvo pranešta, kad ir 
Washingtone kuriasi draugovė. 
Ta proga visi siunčia laimės ir 
sėkmės linkėjimus VVashingtono 
ateitininkams. Draugovių pra
nešimuose išryškėjo, kad visos 
trys draugovės turi beveik tas pa
čias problemas: trūksta aktyvių 
narių, trūksta laiko (beveik visi 

ga — "Lietuva — žodyje, dai
noje ir vaizduose", o kovo 9 d. 
Dr. A. Norvilos paskaitoje — 
"Dvikalbiškumas". Pastaroji re
komenduotina ypatingai tėvams, 
auginantiems vaikus. 

Kovo 23 d. atsinaujinimo die
na vedusiųjų poroms, nuo 10 v. 

yra suristi su Kitomis organizaci- ryto ligi 5 v. vakaro. Vadovaus 
jomis), nėra pakankamai stiprus 
ryšys su SAS CV. 

Po pranešimų sekė diskusijos. 
Čia daugiausia laiko buvo pra
leista diskutuojant apie studen
tų ateitininkų prieauglius. Visos 
studentų ateitininkų draugovės 
buvo ir yra raginamos galimai j 
daugiau užsiiminėt su gimnazi
jas bebaigiančiais moksleiviais ir 
jungtis į jaunučiu veiklą, tuo pa
gerinant mūsų sąjungos prieaug
lius. 

Suvažiavimo antrąją dalį pra
vedė kun. J. Sarauskas, dirbąs 
Baltuosiuose rūmuose, Washingto 
ne, kaip "White House Fellow". 
Jo šiai progai parinkta tema bu
vo "Organizacijos dinamika". Pa
skaitoje apibūdino organizacijos 
buvimą, veiklą, mirtį bei skirtu
mus tarp sveikos ir nesveikos or
ganizacijos. Paskaitai pasibaigus 
sekė diskusijos taikant šios paskai
tos mintis' studentų ateitininkų 
organizacijai, jos ryšius su kito
mis ateitininku organizacijos 
šakomis. 

Suvažiavimas buvo baigtas atei 
tminkų himnu, ir iš Clevelando 

Rena, nupasakodama Chicagos, I atvykę nariai atsiveikino su nau-

kun. K. Trimakas. Informacijos 
ir registracija pas Jūratę Nor
vilienę, telef. 636-2595. 

— Olandija. Wijk van See 
tarptautiniame turnyre pirmuo
ju žengia 19-tis Yasser Seira-
wan iš Seattle miesto. Po 7 ra
tų jis turėjo 5y2 taško, o po 12, 
belikus 2 ratam, Seirawan pir
mavo su 9y2 taško ir be pra
lošimo. Malonu pabrėžti, kad 
ši pasekmė (9%) virš didmeis-
terio normos (8į£ tš.), o pri
dėjus 1979 Lone Pine turnyre 
Seirawano laimėtą didmeisterio 
normą, matome, kad šis Ameri
kos jaunuolis jau iškovoję did
meisterio titulą, tik reikia Tarp
tautinės šachmatų federacijos 
patvirtinimo. 

Antruoju šiame turnyre ėjo 
JAV dm. Walter Browne iš Ca-
lifornijos su 9 tš. ir, trečiu gar
sus didmeisteris V. Korčnojus 
— 8% taško. 

— Califomijos jaunas dm. 
Chrtstiansen, 23 m., neseniai lai
mėjo Linares tarptautinį tur
nyrą ir 100 tūkstančių pesetų 
prizą, priversdamas dm V. Kor-
čnojų pasidalinti 2-4 v. su ku
biečiu G. Castrc ir ispanu M. 
Rivas. V. Kbrčnojaus reitingas 
2695 yra antras po pasaulio 
čempijono A. Karpovo. Chris-
tiansenas yra laimėjęs keletą 
kartų JAV jaunių pirmenybes, 
o didmeisterio titulą gavo bū
damas 21 metų amžiaus. 

— Pereitos savaitės šachma
t e žiniose, minint šių eilučių au
toriaus 75-metį, įsibrovė pora 
klaidų. Prie jo, kaip Lietuvos 
sporto veterano, vieton "1932-
32" turi būti "1923-32 bokso, 
imtynių, dviračių bei šaudymo 
meisteris". Žinutės gale, vieton 
1957-59, t. b. 1957-1979, nes K. 
M. buvo FASKo ir ŠAJ-FASS 
šachmatų vadovas ne du metu, 
bet dvidešimt metų, pasitrau
kęs nuo 1979 liepos 1 iš tų pa
reigų. 

Šia proga K. Merkis pabrėžia, 
kad iš ŠALFASS iki šiol nesu
laukė jokio reagavimo bei atsi
liepimo, nei žinios į užklausimą, 
kas dabar ŠALFASS šachmatų 
vadovas? 

— Bostono MET lygos rung
tynės: vasario 1 "Boston Univ. 
at Lithuanian" neįvyko, nes 
universiteto komanda nepasiro
dė So. Bostono LPD klube, to-

Mūsų kolonijose 
Watettmry, Conn. 

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 
Tradiciniame Užgavėnių ba

liuje VVaterburyje meninę pro
gramos dalį atliks New Yctfko 
lietuvių mišrus kvartetas "Jkiai 
ir trys gintarai" ir pantomimi
kos aktorius Paulius Rajeckas, Šis 
populiarusis vakaras VVateribury-
je rengiamas jau 29-iji metai iš 
eilės. Šiemet jis įvyks vasario 9 
d. Šv. Juozapo mokyklos didžio
joje saflėje 29 John St 

Brockton, Mass. 
ATLIKS PROGRAMA 

Jaunimo ansamblio "Sūkurio" 

dėl lietuvių komanda be kovos 
įsirašo 5-0 laimėjimą. 

K. Merkis 

jaunesnieji šokėjai dalyvaus I mybės minėjime Sv. Kazimiero 
Brocktono Lietuvos nepriklauso-1 parapijoje vasario 24 d. 

Pranei—ne, kad atidarytas 

SKAUSMO m SVEIKATOS HEAMUTACIJOS CENTRAS 
AMERICAN INTERNATIONAL CLINIC 

1911 27th Street, Zkm, IHmob 60099 
Tvarkymui ir gydymui kroniško skausmo ir kitų kroniškų ligų 
bei įtempimo kontroliavimui. 
Del brošiūrą ar susitarimui rašykit ar skambinkit TeL 608—186-0611 

New Yorko Kultūros Židinyje 
sausio 19 d. susirinko Rytinio pa
kraščio studentai ateitininkai. Sis 
susirinkimas, skirtas Rytinio pa
kraščio draugovių problemų 
svarstymui, buvo surengtas Stu
dentų ateitininkų sąjungos cen
tro valdybos ir New Yorko stu
dentų ateitininkų draugovės. 

Suvažiavimą atidarė Rena Vyš-
nionytė (centro valdybos iždi
ninkė). Savo atidarymo žodyje 
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LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS 

PttbUshed by Lithuanian Folk Art Institute, 
Toronto, Oanada, 1979 [III 

Veikalas didelio, liuksusinio formato. 258 psl.. gausiai ilius- c 

truota* nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis 5 

iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija, r 

Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. = 

Knygos kaina so persrantmru — $27.50 f 

Užsakymus siųsti: i 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd Si, Chicago, IL 60629 f 
Illinois gyventojai dar prideda $1 56 valstijos mokesčio. = 

<l!llill!I!U]ll!lllI!III!IllIll!Illlllll(IlIII|lll|IU!UIill!IUHIIIIII!II!ll!!lllll!IHIIIIIIIIl!l!IK 

Tarptautiniai Reprezentacines Plokštelės 
Atlieka: DALIA KU6ENIENE 
Akompanuoja: Enritfue Alias 

Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kūriniai: 
Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, 2ilevičius. 

Antroje plokštelėje pasauliniu kompozitorių kūriniai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais-

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

r AUTOMOBILIU TAISYMAS 

i 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F1RESTONE TER.ES. 
Wbeel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 vaL popiet. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

T IK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi- Išleistas 1980 m. 
lame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t.t. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chlcago, IL 60629. 

• 

JAY DRUGS V A I S T I N E 
2759 W. 71st St, Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo » vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

iiii #T^9^5fcį. _-»i*SS68C5*l»i;v«&-

i WAGNER and SONS § 
TYFEWRITERS AND 
ADDDfO MACHINZ8 $ 

Nuomoja, Parduoda, Ta i» j | 
Vir i 50 metų patikimas jums 1 

patarnavimas. 

5610 S. Polasld Rd., Chicago | 
Phoae — 581-4111 J 
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i D I M E S I O ! R A D I J O K L A U SYT 0 J Al ! | 
i K l a u s y k i t ė s k a s v a k a r ę ! 

L I E T U V O S A l D M —1490 AM Į 
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. § 

K A Z Ė B R A Z D Ž I O N Y T Ė | 
2646 West 71st St., Chicago, HL — TeL 778-5374 | 

S t Petersborg, Fla, — šeštadieni, 12:30 vai. popiet S 
Stotis TFTIS — 1110 KC -
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A. T V E R A S i 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES = 

Pardavimas ir Taisymas .§į 
| 2646 W 69th Street — TeL RE 7-1941 = 
?itltlllUllllflllIlllllllllllllIlllllllllIlllllIllllllIllltllIIIIIllMltllllllItllltIIIIIIIIIllllUUUlČ£ 

. - -SS^^ĮRiv- . . -^ mmr^mm: 
Į JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
į US$R KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS * TRAYEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA 1STAI6A: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, K. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui -įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktu. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M O S I S K Y R I A I ! 
— i ą Pa. — 120 TŪataan Street „ _ 435-1654 
Bahtajore SI, Md. — 1828 Fleet Street 342-4246 
Brooldjn, N. Y. 11218 — 488 McDonald ATMOK - 633-0066 
Buffalo 12, N. Y. — 781 Fflhnore Avamtt 898-0708 
Chester. Pa. 18813 — 2819 W. S S t TeL: 215-497-2382 | 
Otieafo 22. m. — 1241 No. Ashland Aveme — 488-2818 
Chfcafo, Itt. 88828 — 2888 West 88 Street — 828-2787 1 
CMcmfo, m. 88888 — 1888 We« 47 Street 376-8755 | 
OeveUnd, Ohlo 44134 — 5689 State Road » (216) 845-6078 I 
Detroit 12, Meh. — 11881 Jos Campan Aveom _ 385-8780 I 
HantruKk, Mkh. — 11888 Joe Campan A n o n 385-8740 | 
Lo« Angeles 4, CaW. — 189 So. Vemont Aremie „ 888-8880 i 
New Yoik 8, N. Y. — 78 Seeond Aitam 174-1840 1 
* w York 8, N. Y. — 824 E. 9 S t 475-7436 f 
Rflami Beacfa. Fto. 33188 — 1281 17 St. . 805-673-8220 0. 
PhflftddpMa, Pa. 19123 - UIS N. ManfcaD SL 21S-WA-*8878 | 
Phoen_, Ar_ 88827 — 22847 Black Canyon Hwy - „ „ 892-942-8770 M 
Rahwty, N. 1. — 47 Eaat MUtoa Avenoe _ , >_ 381-8800 L 
SOrer Springs, 81d. — 1882 Kennebee Av_ 301-5884484 I 
Sontt Blrer, N. J. — 41 WhHehe_d AvemM 257-8326 R 
SyracBM, N. Y. 18284 — 818 SfareeUna Street „_. w „ 4'75-9746 įjį' 
Forest HlUa, N. Y. 11878 — 88-40 Fteet St. „_. (212) 268.1584 

NAUJI S8YMIA_ 

• r . ^ 

r r » 

LAKEWOO—, N. J. 88781 - 284 
H t » i n H f _ , M. Y. — BfdDENNAN HX 



REDAGUOJA ST. SOfEMENfe, 6507 TBOY ST„ CHICAOO, ILJL 

TARPTAUTINIŲ VAIKO METŲ MINĖJIMAS NEW YORKE 
Pasaulio Lietuvių Katalikių orga-, nimams atsivežė vaikų piešinius, 
nizacijų sąjungos valdyba ir New .kuriuose atsispindėjo jų pačių Die-
Yorko Lietuvių katalikių moterų; vo supratimas. Sesuo Ona toliau 
kultūros draugija gruodžio 2 d. j kalbėjo apie vaikų religingumo 
Kultūros židiny, Brooklyne, N.Į ugdymą ir spontanišką maldų 
Y., surengė gerai organizuotą ir 
sklandžiai praėjusį Tarptautinių 
vaiko metų minėjimą. Programos 
tema buvo Vaikas Lietuvoj ir iš
eivijoj. 

Minėjimą pradėjo dr. Aldona 
Šlepetytė - Janačienė, apibūdinda
ma Tarpt, vaiko metų reikšmę, 
paruoštas įvairias programas pa
gal vietos sąlygas beveik visuose 
kontinentuose ir kalbėdama apie 
vaiko būklę plačiame pasaulyje. 
Turininguose pasisakymuose ji 
atkreipė klausytojų didesnį dėme
sį į vaikų auklėjimą ir patirtį pa
vergtoje tėvynėje. 

Jaunasis Antanas Vainius drą
siai padeklamavo V. Simaičio ei
lėraštį Graži šalis Kita kalbėto
ja buvo sesuo Ona Mikailaitė iš 
Putnamo. Jos tema „Vaikas ir re
ligija** buvo įdomiai pristatyta. 
Ji pradžioje aptarė vaiko ir Die
vo sąvoką ir vaikų natūralų pa
linkimą abstrakčius dalykus sure-
alinti ir priartinti prie jų pačių 
kasdieninio gyvenimo. Ji paaiški-

praktiką. Ji taip pat palietė ne
sugadintą vaikų tyrumą religi
niuose klausimuose. 

Jaunimo atstovės — Kristina 
Vygantaitė gyvai perskaitė -pa
mokantį apsakymą „Septintas įsa
kymas", o Monika Vygantaitė 
paskaitė ištrauką iš kun. dr. S. 
Ylos knygos „Moderni mergaitė". 

Viešnia iš Philadelphijos Jūra 
Viesulienė aptarė vaikų auklėji
mo problemas svetimoj aplinkoj. 
Ji pabrėžė televizijos kai kurių 
programų blogą įtaką jaunie
siems, ypač tiems, kurie pradeda 
lietuviškai kalbėti ir ją darkojj 
maišydami su anglų kalba. Išva
doje buvo pažymėta, kad pirma 
reikia tinkamai išmokti savąją 
kalbą, p anglų kalbą vaikai vi
suomet turi progos išmokti vie
tinėj aplinkoj ir mokyklose. 

Tolimesnės programos dalimi 
buvo maloniai nuteikiantys jau
nimo pasisakymai. Dr. A. Jana-

lyviams iškėlė du klausimus: 
Ką jums reiškia būti lietuviu ir 
lietuvaite, ir vėliau, kokie pake: 
timai būtų reikalingi Maironio 
lietuvių mokykloje. Atsakymuose 
dalyvavo V. Radzivanas, A Vai
nius, K. ir M. Vygantaitės. Pub
lika plojimais gyvai reagavo į jų 
pareiškimus. ( 

Po Šios programos dalies savo 
kūrybą vaizdingai perdavė rašy
toja Birutė Lukoševičienė. Minė
jimo pabaigoje prasmingą religi
nį žodį tarė tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM. 

Minėjimas buvo neperilgas, 
bet įspūdingas. Jį uždarė dr. A 
Radzivanienė, padėkodama prog
ramos dalyviams ir atsilankiu
siems. Po jo kelių kartų asme
nys ir jaunimas kurį laiką pa
bendravo vaišėse, kurias parengė 
New Yorko Liet Kat kultūros 
d-jos natrės. 

Salėje galinį sienos apipavida
linimą meniškai padarė dail. Pau
lius Jurkus. Prieš ir po minėjimo 
atsilankę svečiai turėjo progos 
apžiūrėti New Yorko moksleivių 
ateitininkų išstatytus eksponatus. 
Parodėlei vadovavo Aldona Ry-

Modna ir duktė-
pirmosios Nobelio 

premijos laimėtojos 
moksle 

Marie Curie, gimusi lenke Ma
rk Skladowsflca, buvo pirmoji 
moteris, laimėjusi Nobelio pre
miją už savo naujuosius atradi
mus fizikoje ir radkono moks
luose. 

Tačiau Marie Curie buvo taip
gi pirmasis asmuo, laimėjęs No
belio premiją dvejose kategorijo
se. Pirmąją premiją ji laimėjo 
1903 m. kartu su savo vyru pran
cūzų {mokslininku Pierre už savo 
studijas radiacijos srityje. Ji vėl-1 
gi laimėjo Nobelio premiją 1911 
m., atradusi radiumą ir poloniu- ] 
mą. Pirmoji jos Nobelio premija | 
buvo fizikoje, antroji chemijoje. 

Antroji moteris, daknėjusi pre
miją moksle, buvo Curie duktė 
Jrene Joliot — Curie, kuri laimė
jo Nobelio premiją chemijos sri-
styje 1935 m. kartu su savo vyru 
Fredėzie Šeštoji ir pati paskuti
nioji Nobelio premijos laimėtoja 
moksle buvo Rosalyn Sussman 
Yalow. kuri yra medicinos fizikė 
New Yorko mieste.. Iz. Yadow lai
mėjo 1977 premiją medicinoje už 
savo darbą radijo — imrmmo — 
assay (RIA). 

Blogiausiai 
besirengiančios 

DRAUGAS, šeštadienis, 1M0 m. vasario mėn. 9 d 

naite, — B ^Terese, 
oguoift Sadū-

MEILE-SVEIKATOS, LAIMES IR 
ILGO GYVENIMO PASLAPTIS 

Jei žmogus paprasčiausiai iš-. ro ką gero, padėkok ir atsilygink 
moktų priimti meilę ir ją išreikš- Į tuo pačiu gerumu. 

čienė jaunesniems programos da- > gelienė. 

Dr. A. Šepety ti . Trnatfeui (defto*je) praveda t*rpf*utirtiq vaike mutų mi^tmn Knita*-** tkUny New Yflcfce. Ki
ti ii dešines į kaire; K. Vygantaitė, M. Vygantaitė, sesuo O. MūcaiiaitS, J. VTesuliene ir A. Vainius. Programoje taip 
pat dalyvavo B. La*o*evk3en* ir V. Radzrranas. 

tTi ŠVENTOJI" AMERIKIETE 
Kai Margaret Truman (ji nė-;savo vyrą ir 8 mėn sūnų, kuri 

ra prezidento Harry Trumano 
duktė) atvyko iš JAV į Kambo-
diją, ji norėjo būti slauge. 

Ji net nesvajojo, kad galėtų 
maitinti Kambodijos kūdikius, 
kurių motinos dėl išbadėjimo ne-1 „ ., v. , _ ,. 

Tačiau dabar j £ ~ ™^™l S ^ S ^ J K l " 

ji pati maitino nuo jo gimimo 
dienos, kad pagelbėtų Kambodi
jos pabėgėliams Sa Kaew vietovė
je, prie sienos su Tailandija. 

— Kai aš pamačiau tuos skele-

Naotr. L. 

raus amerikiečio" sąvokai, ka
daise susidariusiai pietryčių Azi: 
joje. 

Los Angeles madų figūra Ri-
char Blackwelil rr vėl išlėkto savo 
kasmetinį blogiausiai besirėdan-
čių moterų sąrašą. Sio madų kū
rėjo 1979 m (juodame pasauii-
niame sąraše pirmąja figūruoja 
Bo Derėk, filmo „10" žvaigždė. 
Jis apibūdino jos drabužius, lyg 
vos išskalbtus išvakarėse ir ne-
išlaidytus (neišprosytus). 

Baackweld atidengė 20-tą meti
nį sąrašą spaudos konferencijoje 
savo Hancock Pask name. 

Tas blogiausias dešimtukas iš 
eilės yra: Derelb aktorė JiH 
Gayburgh; TV žvaigždė Loni 
Anderson; Christina Onassis 
(karią Blackvrell aptarė: „apsi-
reogusi, lyg eitų patikrinti savo 
alyvą plukdančius laivus"); dai-
n'mti^Sii Deborah Harry — rock 

I grupės Bfandie, kurios aparengi-
imą Jis pavadino "10 centu šokis 
I su nSoeBu grąžos"* DoEy Parton; 
San Frandsco mere Dianne 
Feinstein, kuri, jis pasakė, „atro
do, iyg ji dėvėtu baUsavimo bu
delę"; princesė Margarita; aktorė 
Valerie Perrine ir aktorė —mo-
delruotoja Margame Hemingway. 

Blackwell, paprašytas pasakyti, 
kas per 1970 m. dešimtmetį blo
giausiai rėdėsi, atsakė: Eliza-
beth Taylor ir Jaajuelme Onas
sis. 

"Bskiikim Elizabeth Taylo^,,, 
pasakė jis, **tame satino aprėdė, 
kuri ji dėvėjo kelis kartus ir ver
žėsi 3 fo, aš įmaniau, kad 
buvo perdaug mėsos jardu dėl 
per mažai colių medžiagos. 

O Jacouelfne Onassis, anot jo, 
kai moteris jos būklėj dėvi su-
įlaandytus drabužius, tai ule gali 
būti pavadinta nemokančia rė
dytis. 

Blackwell rengė filmu žvaigž
des per keletą dešmrtmečių. 

galėjo jų maitinti 
ji tai daro. 

Margaret ir jos vyras Bryan 
pakeliui i Kambodiją, buvo už
trukę Jakartofe, Indonezijoje, kur 
jie tarnavo. Trumanai dirbo su 
World Vision — krikščioniška 
humaniška agentūra, kurios pa
grindinė būstinė yra Monrocijo
je, Kalifornijoje Ir tai yra pir
moji privati religinė labdaros 
įstaiga, gavusi leidimą operuoti 
Phnom Penhe, Kambodijos sosti
nėje 

Margaret, 32 m., kilusi iš Ho-

kius, — pasakė ji laikraštinin 
kams, — su rankutėmis ir koje
lėmis kaip degtukai o, taipgi jų 
motinas, iš nusilpimo nepajė
giančias juos maitinti, man tuč
tuojau dingtelėjo, kodėl Aukš
čiausias atsiuntė mane Kambo-
dijon. 

Margaret pasirinko trejetą silp
niausių kūdikių ir pradėjo juos 
maitinti du sykiu į dieną, kai jų 
nuosavos motinos stebėjo su ne
apsakomu dėkingumu. Dabar ji 
grįžo vėl į Jakartą, bet kambo-
diečiai atsimena jos pagalbą ir 
vadina ją „šventąją amerikie-

llyiyoodo, Calif., laikinai paliko! te", visiška priešingybe „biau-

ti, rašo spaudoje žymiausi svei
katos ekspertai — daktarai, jis 
gyventų ilgiau, būtų laiminges
nis ir daug sveikesnis. Labai svar
bu, kad žmonės suprastų meilės 
galią, nes tai gali išgelbėti ar 
prailginti jų gyvenimą — pareiš
kė dr. James J. Lynch, Ph.D., 
Marylando universiteto medici
nos mokyklos profesorius — di
rektorius. 

Anot daugybės gydytojų, asme
nys, kurie moka priimti meilę ir 
ją duoti — spindi ir žydėte žydi 
sveikata ir jaunyste. 

Nesvarbu, ar žmonės yra ve
dę, ar niekad šeimos nesukūrę, 
bet jei turi kuom rūpintis, ne 
vien savimi, pažins sveikatos ir 
ilgo gyvenimo paslaptis. 

Tai nėra stebuklai, bet faktas, 
kad žmonės, kurie myli kitus, yra 
dvigubai sveikesni už tuos, nepa
žinusius visai jokios meilės kris
lelio. 

O pažinti meilę nėra taip jau 
lengva, pripažįsta dr. Voth, vyr. 
psichiatras pagarsėjusios Mennin-
ger Foundation. 

— Stebėk tuos subtilius ženk
lus — šiltesnę šypseną, stipresni 
rankos paspaudimą, draugiškes
nį mostą, — pamoko jis. — Kai 
kurie žmonės yra labai kuklūs 
šiltesnio jausmo išreiškime. 

Pirmiausia taisyklė — mokėk 
išklausyti, ką tau sako. Meilė atei
na daugelyje formų. Tačiau vie-

1 nu žodžiu galima visa susumuo
ti — Dėmesys. 

Jei žmogus parodo, kad jis do
misi, interesuojasi, tada jis paro
do savo meilę. Jei artimas žmo
gus prisipažįsta ir nurodo savo 
silpnybę, ir tai yra meilės išraiš
ka. Atvirumas, sąžiningumas 
draugystėje yra įrodymas, kad pa
sitiki tavimi 

Netgi kritika — jei tau ar ta
vo sveikatai tai kenksminga — 
yra meilės išreiškimas. Pvz., jei
gu kam nors tavo gerbūvis rū
pi, gali pakritikuoti dėl persival
gymo, rūkymo ar gėrimo. 

Dr. Voth duoda nurodymus, 
kaip pasiekti kitus meilės išreiš
kime, virsti mylinčiu asmeniu ir 
eiti sveikesniu, laimingesnių ke
liu, pasiekiant gilios senatvės: 

Stenkis įgyti kitų pasitikėjimą, 
kad atvertų tau savo sielą. 

Bent sykį savaitėje pasistenk su 
tau rūpimu asmeniu praleisti lai
ką, pasidalyti jo interesais. 

Būk sąžiningas bei atviras ir 
nebijok tai pasakyti žodžiais. 

Mėgink išspręsti reikalą, žiū
rint iš ano asmens taško, ma
tant, kas jam naudingiau, ne 
tau. 

Pasiek asmenis, reikalingus dė
mesio ar supratimo. Aplankyk li
goje, varge ar nustojus artimo 
mirties atveju. 

Nepastebėk kitų klaidų. Per di
dėlė kritika užgniauš gražią drau-

Jei tavo darbas svarbesnis už 
tavo šeimą ir draugus, atsimink 
— nieko nėra gražesnio už pui
kius santykius su artimaisiais. 

Karališkame narve 
Maždaug šitame metų laJce 

"užsidarymo" epidemija užpuo
la namų JomĖankes, vekšuenac-
čias, nieko nematančias tarp ke
turių sienų. Praėjusių švenčių ba
liai ir įvairios vaišės ftyHko **-
sknasMmais, tuo tarpu infliacijos 
kainos agi prirakina prie namų 
židinio, nes ne visoms beprieina
mos kainos pasitn•tankai už na
mų ribų, išskristi i sakesnius 

I baitus, i salas ar imat i Florida, 
Prieš šokant piestu prieš savo 

vyrą su kaJtmknu, kad jis "nie-
[kur neišveda manęs", žvilgter-
įkjme į Morocco karalienės liri-
fmą. Namų seiminmkės čia tuo) 
casfaus geriau. 

Jo karališkosios Didybės kara
liaus Hassano M žmona pagal 
senąją tradiciją gyvena atskirta 
nuo pasaulio. Pagal **Town and 
Country" žurnadą, "Niekas nėra 
matęs net jos fotografijos ir ji pri
ima tik moteris drauges. Netgi 
patys artimiausi karaliaus drau
gai nėra jos sutikę. Moterys, ku
rios pažįsta ją, apibūdina kara
lienę kaipo gražią, aukštą bru
netę su klasiškai išskaptuotais 
veido bruožais, labai išsilavinu
sią bei protingą ir atsidavusią 
motiną. Ji niekad nelydi kara
liaus jokiose mišriose viešose 
funkcijose, o kai ji išema viešu
mon, kur gali sutikti vyrus, ji vi
sad užsidengusi šydu." Ar neat-

Igyk paprotį ką nors pagirti, j sibodo jai fantastiškos maurų 
pasakyti komplimentą. Tai labai Į pilies sienos? Ar pilies ar bakūžės 
suartina žmones. 

Prisipažink, jog nesi be klaidų. 
Pamatysit, kaip gera jaustis su 
žmogum, kuris priima tave tokį, 
koks esi 

Šioji formulė yra visiems pasie
kiama: jauniems, seniems, vedu
siems ir 
daktarai. 

sienos virsta narvu, jei užsidarai 
tarp jų? 

Kas gyvena ilgiausiai? 
Pagal Sydney Harris naująją 

kmygą <cWould You Believe?", 
viengungiams, — sako šiame krašte ilgiausiai gytfena 

vienuolės —77 metus. 

Putnamo mm£ų rftaftfca raoiiasl geriausiam tvt&ą 
vakarienėje kovo 9 d. Jaantoo centre. Žemai sėdi U kaires J deftaę: S. 
Entrijomeoe, 1. DoSUene, M. Remkne, O. Norviliene, L. Panbcvieieae, O. 
Vencloviene. V. Čepaitiene, Z. Popieoe, y, Orentiene, B. Jasaitiene; viriu-
•ie » k: 'L. Kybartiene, A. Rūgyte, O. Gradtasttene. A. Vepit*Me, D. Va-
raneddeni, I. Stoneien*. Naotr. V. Ilačkansko 

CHICAGOS LIETUVIU MOTERŲ 
KLUBO PIRMININKES PAREIGU 

PERĖMIMAS 

Atkreipk dėmesį. Jei tau pada-

Chicagos Lietuvių moterų klu
bas turėjo savo susirinkimą sau
so mėn. Oak Lawn Towers res
torano patalpose, šio darbingo su
sirinkimo šeimininkėmis buvo 
Vilhelmina Lapienė iš Melrose 
parko ir Stasė Semėnienė iš Mar-
ąuette parko. Kadenarją baigusi 
klubo pirmininkė Liusė Dargienė 
iš Westchesterio perdavė simbo
linį plaktuką ir tuo pačiu parei
gas naujai išrinktai pirmininkei 
Irenai Jonaitytei iš Homewoodo. 
Kitos narės, išrinktos į naująją 
valdybą, yra: vicepirmininkė Al
dona Daukienė iš Marąuette par
ko, iždininkė Vilhelmina Lapienė, 
finansų sekretorė Dorothy Jakubs 
iš Lake Bluffo, ist sekretorė Ber-
nice Dodge iš Oak Lawno ir su
sirašinėjimo sekr. Sylvia Wenc-
kus iš Western Springso. Archy-
vistė yra Marija Rudienė iŠ Chi-

cagos ir perlamentarė Irena 23-
bienė. Gen kons. Juzė Daužvar-
dienė yra garbės pirmininkė 

Prieš išvardindama pirmąsias 
šio naujo dešimtmečio valdybos 
nares, pirm. L. Dargienė padarė 
savo vadovaujamo laikotarpio ap
žvalgą, smulkiai išvardindama 
aktyvią veiklą. Pirmoje vietoje sa
vo svarbumu buvo pranešimas 
apie lęšy padalinimą šalpai klu
bo, kurio motto yra „Ne tai, ką 
tu gauni, bet tai, ką tu duodi, 
matuoja tavo gyvenimo vertę". 
Daug organizacijų laimėjo iš klu
bo įvairių parengimų nuo pat 
klubo Jsisteigimo pradžios 1923 
ra., o taipgi daug puikių moterų 
iš Chicagos apylinkių paskyrė 
daug laiko ir energijos, kad pa
siektų ir palaikytų filantropinį 
tikslą šio veiklaus Chicagos Lie
tuvių moterų klubo. 

Lucųm E. Satkoff 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario rnėn^ 9 d. 

IR ŠIS TAS MOŠŲ PASAULYJE 
Ii gražiausios moterys nemoka rengtis 

MEČYS ŠILKAITIS 

Jau įžengėm į neribotų galimy
bių elektroninės informacijos lai
kotarpį. Numatoma, kad netoli
moje ateityje dalį žinių skaitysi
me jau ne laikraščių puslapiuose, 
bet televizoriaus ekrane. Mygtu
kais išspaudus atit inkamus ko
dus, bus galima gauti vėliausius 
pranešimus apie biržos stovį, oro 
pasikeitimus, dienos įvykius, spor
to rungtynes ir panašiai. Prekybi
ninkai galės skelbti prekių išpar
davimus ir vaizdais pristatyti nau
jus gaminius. Jei kam reikės ins-

kos garsus. Ir daugiau reaguoja į 
aukštesnio tembro balsą. Nors 
naujagimis dar negali nei sėdėti, 
nei išlaikyti tvirtai galvos ir ne
turi pilnos raumenų koordina
cijos, tačiau mintinė akių ir rankų 
koordinacija esanti prigimtinė, t. 
y. kad akimis matomas objektas 
turi turėti apčiuopiamą formą. 

Tas išvadas priėjo Edinburgo 
universiteto Škotijoje tyrinėtojai, 
naudodami tikrus ir iliuzinius ob
jektus. O Brown universitete ban 
doma patirti, kodėl kūdikiai iš 

trukcijų, kaip į t a i s y t i automobilį | prigimties mėgsta saldžius daly 
ar koks yra receptas mėgiamiau 
šiam tortui, sekundžių laikotarpy
je reikiami paaiškinimai bus per
duoti ekrane. 

JAV-se, Anglijoje ir Kanadoj* 

kus ir šalinasi nuo karčių ir rūgš
čiu. Ar tas reiškinys yra dėl glu-
kozės reikalingumo kūnui, ar dėl 
tėvų perduotos patirties? Juk pir
miniai žmonės saldžius dalykus 

šiemet ypatingai" suintensyvintos I s i e J ° su valgomais, o karčius su 
ržybos kuo greičiau išvystyti ir nuodais. Apie naujagimius dar yra va 

paleisti rinkon tos rūšies sistemas. 
Pats procesas teoriškai yra papras
tas. Viso centre yra didelio pajė
gumo vienas ar daugiau kompiu
terių, kuriuose ne tik sukaupta 
daug informacinės medžiagos, bet 
ji nuolat plečiama ir papildoma 
vėliausiomis žiniomis. Atskiri abo
nentai specialių priimtuvų dėka 
informacijos vaizdiniam priėmi-

daug neatsakytų klausimų, bet ti
kimasi, kad šiame dešimtmetyje 
daug dalykų bus išsiaiškinta. Jau 
dabar daugiau dėmesio pradeda
m a kreipti ne tik į pirmuosius 
naujagimio metus, bet ir į jo pir
mąsias valandas šiame pasaulyje. 

Šiuo metu Amerikoje idealiau
sia moterimi yra laikoma aktorė 
Bo Derėk (ne pasiekimais, charak mui gali turėt! atskirus ar nau , ^ f i z i n i u p ( ž i ū r h l ) . 

doti jau turimus televizijos apara-l ^ ^ č i a į p r a s t a ^ k y 
tus. Sistemų skirtumai ir proble- £ " n a k t i e s « , n o r s ir moralei 

nelabai priimtino, bet išgarsėju-mos atsiranda abonentų tinklo su 
daryme ir paskirstyme (vieni in-
fomacijos perdavimui naudoja o-
ro bangas, kiti — telefonų laidus), 
abonentų ir informacijos atpaži
nimo metoduose, katalogavime, 
kodų išdirbime ir t t 

Šiuo metu pirmaujančioje vie
toje stovi britai su savo "Prestel" 
sistema, paskelbę, kad ji jau iš
dirbta masiniam panaudojimui. 
GTE bendrovė jau susitarė su bri
tais ir gavo teisę tą sistemą siūlyti 
Amerikoje. Sį pavasarį GTE pra
dės pirmuosius pritaikomuosius 

sio filmo „10" dėka. Ji pati nesi
jaučia tokia ir skundžiasi pri
vatumo praradimu, visokių gandų 
ir netikrų komentarų aprašymais. 
Ta ip pat ir dažni interview su 
spaudos atstovais po visą pasaulį 
ją vargina. Tačiau jos vyras, dau
giau negu dvigubai už ją vyresnis 
ir jau du kartus prieš jų vedybas 
išsiskyręs, stengiasi gautą garbę 
išnaudoti galimai pelningiau. Iki 
šiol Amerikoje gražiausios moters 
titulas buvo priskirtas Lindai Car-
ter, vaidinusiai pagrindinę rolę 

Nemickas, i n l Bronius Nainys, 
prof. Algirdas Landsbergis ir 
prof. dr. Tomas Remeikis. 

iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

NAMU APSITVARKYME 
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 

atnaujinu. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 
iiiiiiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlUilIlIlIlIlIlIlIlIlMM* 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5896 
llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bouded, Insared 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
llllllllllllllllilIlIltlIHIUUlUUllUUlUIlUIII 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

24 HOUiR T 0 W I N G 
A N D 

Q Ū I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

E L E K T R O S 
JVEOIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chlca^oa miesto lelcMmą.. 
Dirbu ir utmie»ty. Dirbu g-reita.1, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Taiman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IK DŽIOVINIMO 
M A S I N A S ir Š A L D Y T U V U S 

Kreiptis į H e r m a n ą Deckį 
Tel. 585 -6624 po 5 v. vak . 

Kalbėt i l ie tuviškai 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

$77.00 
C i c e r o j • 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

Snow Pk*wing 

SNIEGĄ N U V A L O M E 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-9584 

" f f - ^ e ^ 

Z-M Consfruction Co. 
INC. 

Nauja statyba, ir bet koks 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge" . 

bandymus su nedidele grupe var-, 
totojų. Tuo tarpu ATT, didžiau I televizijos serijoje "Wonder Wo-
sia telefoninių sistemų bendrovė Į men". Privačiame gyvenime nei 
Amerikoje, jau pernai rudenį pra-; v i ena , nei kita nemoka skoningai 
dėjo savo pirmuosius bandy- rengtis, kaip skelbia pagarsėjęs 
mus Albany, N.Y., su šimto abo- Blackwell, kuris kas metai patei-

nentų grupe, šią vasarą jie planuo- kia dešimties blogiausiai apsiren-
ja bandymus plėsti, parenkant gūsių moterų sąrašą su savo kan-
antrą panašaus dydžio grupę Flo- j d ž i a i s komentarais. 
ridoje. Bell Northern Kanadoje! — 
taip pat šiemet pradės bandymus' Tuo tarpu, kai Yasser Arafat, 
su savo sistema, žinoma VISTA I Palestinos išlaisvinimo organiza-

Keliolikos kitų bendrovių | cijos vadas, artimai bendrauja su 
•temos dar tik vystymo stadijose.: kairiaisiais ir pritaria jų politinei 
Visais tais bandymais norima ; struktūrai, jo sesuo naudojasi JA 

" ar elektroninė informaci- | V gėrybėmis. Ji neseniai New Yor-

vardu. 

pat 
jos perdavimo sistema bus ekono
miškai prieinama kiekvienam, 
veiks be sutrikimų, yra patogi 
naudotis, kaip dažnai ja naudoja
masi, kurios rūšies informacija su
silaukia didesnio pareikalavimo ir 
panašiai. Taip pat bus atsižvelg
ta ir į vartotojų pasisakymus atei
ties patobulinimams įgyvendinti. 
Prieš keliolika metų išgarsintas 
vaizdinis telefonas bandymo me
tu nesusilaukė visuotinio pritari
mo ir bent šiuo metu dar nepri
imtinas platesnei visuomenei dėl 
jo brangumo. 

Psichologai, anksčiau daugiau 
dėmesio kreipę į jaunuolius ir vy
resnio amžiaus asmenis, dabar 
pradėjo domėtis kūdikiais. Eilėje 
universitetų, naudojant naujau
sius elektroninius įrengimus, ban
doma išaiškinti naujagimių spal
vų ir garso atpažinimo pajėgumą, 
pirminių pojūčių pasireiškimą, ju
desių koordinaciją ir kita. Jei anks 
čiau buvo galvota, kad kūdikis 
mokosi tik iš patirties ir daromų 
klaidų vystymosi metais, dabar ti
kima, kad jis jau gimsta ne tik su 
prigimtais ypatumais, bet ir su 
tam tikra savo tėvų ir protėvių pa
tirčių dalele. 

Ką tik gimusį kūdikį patraukia 
suaugusio veidas, o ypatingai jo 
akys. Atrodo, kad iš akių žvilgs
nio jis pajaučia suaugusio, o ypa
tingai motinos nuotaikas. Kol kas 
dar neaišku, kas kūdikį daugiau 
traukia: akių žvilgsnis, akių jude 

ko mieste atidarė ištaigingą resto
raną, kuriame bus gaminami įvai
rūs arabų kulinarijos patiekalai. 

JAV LB VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBA | 

i 
,JAV LB Visuomeninių rei

kalų tarybos pirmininkui inž. 
Algimantui Gečiui pasiūlius, 
JAV L B kraš to valdyba sausio 
26 d. posėdyje patvirtino tokios 
sudėties JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybą: pirmininkas — 
Algimantas S. Gečys (Philadel-
phia), nariai: Feliksas Andriū-
nas (Philadelphia), dr. Algir
das Budreckis (Bostonas), Ri
mas Cesonis (Philadelphia), 
Antanas Gailiušis (Philadel
phia). Algimantas Gureckas 
(VVashington, D. C.), Dalia Ja-
kienė (Philadelphia), Daiva Ke-
zienė (New York) , Gabrielius 
Mironas (Philadelphia). Vikto
ras Nakas (Washington, D. C ) , 
adv. Anthony W. Novasitis 
(Philadelphia), kun. Kazimieras 
Pugevičius (New York), adv. 
Ernest C. Raškauskas (VVash
ington , DC) ir Aušra Zerr 
(Philadelphia). 

Visuomeninių reikalų taryboj 
Ant. Gailiušis eis reikalų ve
dėjo, o F. Andriūnas — finan
sų tvarkytojo pareigas. Prie 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos yra sudaryta pataria-

siai ar jų blizgesys? Pirmomis die- moji komisija, kurią sudaro: 
nomis kūdikis daug geriau atpa- dr. Kazys Gudėnas, prof. dr. 
žįsta žmogaus balsą negu muzi-1 Bronis Kasias, prof. dr. Bronius 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

Licensed b y VNESHPOSYLJORG 
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metę 

skubiai ir tiksliai aptarnauja 
savo skaitlinga klijentūrą siutfcUtnt 

D0YANAS-S1UNTINIUS J LIETUVĄ, LATVIJĄ 
ESTONIJA, UKRAINIJĄ ir CjL 

GAVfiJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI K L I E N T Ų PATENKINTA h 
VISI SIUNTINIAI A P D R A U S T I 
GARANTUOTAS S K U B U S IR T I K S L U S P R I S T A T Y M A S 

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įva ir ių aukš tos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašyki t m ū s ų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 M A D I S 0 N A V E N U E 
(tarp 51 ir 52 gatves) F L 0 O R 21st 

NEVY YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758- 1150/1 

C L A S S I F I E D GU IDE 
B E A L E S T A T E 

KOGI L A U K T I 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pužų sausas beis-
menias. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estaie 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

MAKE AN 0FFERI 
Start now to build for your family's 
future with this 2 unit apt. bldg. in a 
convenient Marąuette Pk. location. 
Asking $65,000.00. 

J O Y C E R E A L T O R S — 849-8525 

Prie 72-os ir Albany — 6 kamb. 
mūr. namas. 3 miegamieji ir valgo
masis. 

Mūrinis — 23-jų metų. 2 gražūs 
butai. Namas, kaip naujas. 

Palikimas — Mūrinis. 4 butai. Arti 
72-os ir California. Geras. Pigus. 

Prie 61-os ir Whipple. Mūr. namas. 
2 butai po 5 kamb. Palikimas. Na
mas geras. 

B R O K E R I S P . 2TJMBAKTS 

Tel — 778-6916 

siiiiiiiuiimiiiiimiimimiiiimniiiiiiiiiiii 
Lietuviškas res toranas su namu ir 
v i sa i s moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo są lygos . Labai geras biz
nis. B e t a proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

llllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIItlIllUIIIIIIIII 

fiiiuiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuuiiiuiiiiiiiiiiiiu 

R E A L E S T A T E 

SAVININKAS parduoda geroj ne-
užliejamoj vietoj mūr. namą. 2 mieg., 
Florida room kaip 3-čias mieg. Elek
trinė plyta, šaldytuvas, skalbimo ir 
džiovinimo mašinos, 2 vėsintuvai. 
Garažas. Pompa savam vandeniui 
pievai. $37,600. Namas neturi p a s 
kolos. Rašyti: A Butkus, 5115 Bur
lington Ave. N., SL Petersburg, Fla. 
3371*. TeL (813) 323-9724. 

Cicero. — Del išvažiavimo — savi
ninkas parduoda mūr. bungalow. 17 
m. senumo. 3 mieg., salionas, virtu
vė - valgomasis, vonia. Apyvokos 
įrengimai. Po visu namu pusrūsis. 2 
auto garažas. Netoli prekybos, auto
busų, mokyklų ir bažnyčios. Kaina 
$49,000. TeL 863-3849. 

D Ė M E S I O ! 

65-ta ir Kenneth 
Švarus 2-jų miegamų mūr. bungalow. 
Valgomasis. Centr. oro vėsinimas. 
Garažas. Nori skubiai parduoti. — 
$61,900. 

CLEARING REALTORS 
5640 W. 63rd Street 

TEL. — 767-1716 

OPEN HOUSE 
Sekm, vasario 10 d., 1—5 vaL 

7139 S. MAPLEWOOD 
Atnaujintas 2-jų mieg. mūras. Kaina 
žem. $40,000. 

GROEBE REALTORS 
TEL. — 636-9700 

8-FIAT BRICK 
IDEAL INYESTMENT 

Gross income over $16,000.00 
Full basement. Near 65th and Cali
fornia Ave. A-1587. 

WOLSKI REALTY 0 0 . 
TeL — 586-0340 

Parduodamas mūr. 5 kamb. 
namas Marąuette Parke. 

Dėl informacijos skambint iki 
3:30 v. popiet tel. 436-9410. 

IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 

Marąuette Parke, prie 72nd ir S. 
Francisco Ave. išnuomojamas šviesus 
kambarys. Atskiras įėjimas. Vonia. 
TeL 778-1740. 

Išimom. 5 kamb. butas 
Gage Parke. Skambint po 6 v. v. 

tel. 434-1513 

M I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4056 Archer Ave. 
Chicago, m. 93632, tel. 927-5996 

S K Y R I A I 
Apple-Valley, Minn. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, Hl. 60622 
Chicago, m. 60629 
CIeveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46808 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Brtdgeport, Conn. 06610 
Hartford, Conn 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles, Calif. 90022 
\ e w Haver.,, Conn. 06511 
Newark, N J. 07106 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worcester, Mas* 01610 
Irvington, N. J. 07111 
Youngstown, Ohio 44503 

7626 W. 150 St. 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
112 Main St 
389 West Broadway 
2222 W. Chicago Ave. 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 

1807 Beineke Rd. 
636-38 Brklge S t . N W 
1890 Seavlew Ave. 
518 Park S t 
241 Fourtb S t 
960 S. Atlantic PJvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Avenue 
1214 N. 5th S t 
4925 OM York Rd. 
1367 E. Carson Street 
555 Cook St. 
144 MiUbury Street 
1682 Sprlngfleld Ave. 
309 W Federmi S t 

• 1 2 — 432-7083 
AL 4 - 5 4 5 6 
CH 3 - 2 5 8 3 

201—942-9110 
268-0068 

BR 8 - 6 9 6 6 
WA 5-2737 

884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
293 — 367-2863 

246 -9473 
FO 3 -8569 
AN 1 -2994 
LO 2 - 1 4 4 6 

373-8783 
PO 3 - 4 8 1 8 
GL 5 -9586 
HU 1-2750 

756-1668 
SW 8-2868 

374-6446 
RI 3-0440 

P R I E G R A Ž A U S E Ž E R O 
B a s e L a k e , I n d i a n a 

Parduodamas ištisiems metams gy
venti 6 kamb. namas su pilnu rūsiu. 
Židinys. Visi namų reikmenys (ap-

piiances). Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas. 100 p. prie ežero x 
300 p. sklypas. Plius 4 kamb. sve
čiams namukas arba išnuomavimui 
pajamoms už 200 dol. i sav. Kaina 
184,996. 

S k a m b i n t i 2 1 9 ^ - 7 7 2 - 5 4 2 6 

JUNK CARS WANT£D 
EUNN1NG OR N O T 

Free Fast Towing 
TEL — 582-8130 

M I S O E L L A N E O U S 

INCOME TAX SERVICE 
Pildau pajamų mokesčių pareiš
kimus. Susitarimui teL po 6 v. 
vak. Leouard J . čiapas: 

TELEF. — 254-1871 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4256 So. Maplewood, teL 254-7459 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai. pildomi 
PIUETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
tlHIIIIIIHIimilllllllHIHHIIHIIHUlIUIHHU 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

HELP WANTED V Y R A I 

MACHINIST 
Experienced peraon capable of aett-
iag up his own machine, readlng 
blue priris and be responsible for bis 
own wo*-k. Excellent wages and 
fringe benefits. Apply in peraon. 

NALBACH ENGINEERING OO. 
6139 W. Ogden, Cicero, TJL 

HELP WANTED — MOTERYS 

We have imroediate need for 
SENIOB SECRET ARY 

International marketing dept. ot ln-
dustrial controls manufacturer. Mušt 
be proficient at dictaphone transcrip-
tion & work well under pressure. 
Desire to learn export documentation 
& traffic. Other clerical & receptlon 
dutles involv»d. Mature peraon with 
profeasional bearing only. Mušt be 
blllingual HEGerman. Lota of woric. 
Amiable co-workera. 

SINGER OONTBOLS 
9655 W. Soreng Ave, 

SchiUer Park, IL —678-4150 
An Equ*l Opportunltjr Employer M/F 

VYfcAl IH MOTERYS 

T A X P R E P A R E R S 
FULL OR PART TTME 

Hourly wage, plūs bonus plan. If 
interested call: 

MR. GAETANO a t 286-0989 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-86S4 
S288i/j W. 95th Street 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-806S 

iiiiiiiimiiiiiimiiitmimiiimiiiitnininii 
įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai U m3sq sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

We'll heip you make ttie right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mušu įstaiga- Mes visuomet pasi
ruošė jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerj. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
mdependently owned and operBted 

l l l l I H I l I f l I l M M U M t i l . 

2511 W. M St, Chicago, m . 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Telef. - 125-2717 

Vytautas Valantinas 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIU11IIIIIUIIIUUU1 

Perskaitę "Draugą" duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

A C C O U H T I N G 
BRIGHT, ENERGETIC 

YOUNG PERS0N NEEDED 
t o work in general accounting de-
partment. 0 — 2 years ezperience 
necessary. Some previoue auditiag 
helpful. 40 hour week„ Vacation 
and benefit package included. 

For Information Call 
LYNN JOHNSON 235-9100 

Eice l l en t Opportunities 
For: 

SECRET ARIES 
RECEPTKHUST 

TYPISTS — CLERKS 
AND TELLERS 

(Exper. or Will Train) 
Comprehenaive benefit program. 

Apply m person 

NATIOKAL SECUMTT 
BANK 

1030 W. Chicago Avenue 
Chicago, m . 60622 
TEL. — 606-9000 

An Equjd Opportunity Employer M/V 

H E L P W A N T E D - I 4 L E 

į tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipj 

| OWNER. OPERATORS | 
| D.O.T. ąualified with tandem axle tractor for piggy | 
| back operation. Pick up and delivery vrithin 400 mile | 
| radius. Chicagobased. Excellent pay package. 

- 3 1 2 — 2 2 6 - 7 8 2 8 

MiiMiiiiiiiiH(iii^mHiiiHuiiiHiwnHniitimuiaiiiHtitiiiHiiii!!inii!iiniiiiiiiiiiitt»^ 
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DIPL. AGR. VYTAUTĄ AGLINSKĄ PALYDINT 
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Asmeniui iš amžinybės jau ne
svarbios garbės ir iškilumo sa
vybės, kurios jį rišo su lietuvių 
tautine bendruomene ir su profe 
sijos draugais. Tačiau asmens at
minimas lietuvių bendruomenės 
ir jo kolegų tarpe yra svarbus ir 
reikšmingas, nes jis yra tam tik
ras akstinas, kuris žadina drvasi-
nes, moralines ir idėjines jė
gas, kurios palaiko tautinės ben
druomenės egzistenciją ir žmo
gišką savęs reiškimosi valią. Žmo
gus biologiškai kad ir yra miręs, 
tačiau kaip asmuo tebesireiškia 
socialogiškai gyvųjų kolegų tar-

Tokioje organiškoje tarp as
mens ir lietuvių tautinės bend
ruomenės santykių plotmėje 
tenka sustoti prie diplomuoto agr. 
Vytauto Aglinsko, atsiskyrusio iš 
gyvųjų pasaulio 1980 m. sausio 
20 d. 

Lietuvių agronomų sąjungos 
pirmininkė agr. Salomėja Janulai
tienė savo atsisveikinimo kalboje 
velionį apibūdino šitokiomis 
mintimis: 

Velionis agr. Vytautas Aglins
kas gimė 1910 m. I. 10 d. Pranska, 
budyje, Žvirgždaičių apylinkėje. 
Šioje vietovėje tuo metu gyvai 
reiškėsi lietuvių tautinis atgimi
mas. Cia buvo išminti mūsų 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont, 

Reikšdama Širdingiausią užuo
jautą broliams ir giminėms, ku
rie tiek meilės ir rūpesčių sky
rė jam sunkioje ligos būklėje,S. Ja
nulaitienė ir baigė savo atsisvei
kinimo kalbą. 

A. Juodvalkis atsisveikindamas 
LST Konpl Neo-Lith'Uania vardu 
pažymėjo, kad agr. Vytautas Ag-
Ikiskas buvo aktyvus korporantas. E £ k * i Į į ^ f r ' * ^ * Z 
Jis sugebėjo savo profesijos (pa
reigas suderinti su Neo-Lithua 
nia korporacijos skelbiamais idea-
lads. Jis buvo sąmoningas ir savo j [ ^ " į J E T S J ^ 
gimtą kraštą —Lietuvą myiin 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 9 d. 

\tir 

A. h. tm 
mo jam sute&ė motina, kuri at
sikėlė gyventi jo bute. Rodos, kad 
ir niūriose karo aplinkybėse gy
venimas pasidarė normalesnis ir 
jo pavojai nuslinko į tolumas. 

Deja, neilgai jam teko tuo gy
venimu džiaugtis. Karo audra pri-

tis taurus lietuvis. 
Sausio mėn. 23 d. iš Petkaus 

Marąuette koplyčios velionis bu
vo nulydėtas į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijas bažnyčią.Cia pa
maldų metu labai gražų pamoks 
•lą pasakė kun. V. Zakarauskas. 
Po gedulingų pamaldų didelė 
automobilių vilkstinė palydėjo į 
lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 
Kapinėse laidojimo apeigas atliko 
kan. V. Zakarauskas. Po to visus 
laidotuvių dalyvius broliai: Algir 
das ir dir. Kęstutis Aglinskai pa
kvietė į Beverly VVbods restora 

vertė palikti gimtosios žemės ną šermenų pietums. Baigiant 
padangę ir nubloškė į Vokietiją. 
Vėliau į Kanadą, ir paskui gimi
nių ir artimųjų draugiški ryšiai 
atviliojo į Chicagą. Cia rado du 
savo brolius ir daug artimų gi
minių ir kolegų agronomų. Lie
tuvių agronomų sąjunga liko jo 

-
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garbingų knygnešių keliai. Cia i a n t ^ 1 . į " į g " * 0 6 1 &mt* i r 

dr. Vincas Kudirka skelbė pras-1 nuolatinis bendravimas su savo 
mingus žodžius: "Kelkite, kelkite,' m o k s l ° d r a

J
u « a i s P a l e n ^ v m o .\° 

kelkite". Šie žodžiai rado gyvą at! emigranto dienas. Ise]ęs i pensiją 
garsį. Ne vaitui Aglinskų šeimos i d l d e s n e m m U * f d a l * * * 
vardai: Vytautas, Algirdas ir Kęs-

pietus teis. Algirdas Aglinskas sa
vo ir giminių vardu visiems lai
dotuvių dalyviams pareiškė pa
dėką. 

Tą šaltą ir vėjuotą sausio 23 d. 
palikom agr. Vytautą Aglinską 
lietuvių Šv. Kazimiero kapų ra
mybėje. Sniego danga užklos pra
eities takus. Paminklinių kryžių, 
saulės spindulių ir šešėlių žais
me žmogus prisimeni Gh. Glioks 
bergo samprotavimą, kad tenai, 

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS 

KLK Moterų d-jos Lietuvos 
su

sirinkimas ir paskaita teisiniais 
klausimais įvyko 1980 m. vasa
rio 3 d., sekmadieni, Anapilio 

,vo per 
100 asmenų — skyriaus narių 
moterų ir jų šeimos narių bei 
paskaita besidominčių para-
piečių. 

Adv. Vidas Augaitis skaitė 
paskaitą apie naujausius parla
mento priimtus įstatymus, jų 
papildymus šeimų padėties ir jų 
turto palikimų ir pasidalinimų 
klausimais, šią labai aktualią 

•i 

' 
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tutis liudija, kad Lietuva ir jos rei-1 
kalai jų tėvų širdyse buvo gyvi Į 
ir didžiai vertinami. Tėvai, ma- j 
tydami vaikų gabumus ir žinoda
mi, kad Lietuvai trūksta inteli-
gentijos, skatino vaikus siekti švie į 
sos ir mokslo. Aglinskų šeima | 
davė tris aukštąjį mokslą baigų- I 
sius vyrus. Tėviškės laukai, Nenu- i 
pės upelis ir medžiuose paskendu
sios gražios sodybos patraukė Vy
tauto dėmesį ir paskatino savo 
mcikslinimosi kelią pasukti agro
nomijos linkme. Todėl Vytautas 

/""Aglinskas, baigęs Marijampolės 
gimnaziją, 1929 metais atvyko į 
2 . Ū. akademiją Dotnuvoje studi
juoti agronomijos mokslų. Stu
dijų metu kreipė didelį dėmesį į 
tinkamą pasirengimą agronomo 
profesijai. 

1934 m. išlaikęs diplominius 
egzaminus, V y t Aglinskas buvo 

«» ** paskirtas Joniškio rajono agrono
mu. Iš čia žiemos metu važinėjo 
į Žeimelio žiemos žemės ūkio 
mokyklą, kurioje ėjo mokytojo pa 
reigas. Būdamas energingas, drau 
gjškas gerai pasirengęs savo pro-

- fesrjai lengvai įgijo ūkininkų 
pasitikėjimą. Ši jo teigiama savy
bė buvo tinkamai įvertinta Lie
tuvos 2emės Ūkio rūmų vadovy
bės. Iš Joniškio jis buvo perkel
tas į Zarasus apskrities agrono
mo pareigom. Toks paaukštini
mas jauną agronomą V. Aglins
ką paskatino dar daugiau aukotis 
Lietuvos žemė ūkio kultūros ug
dymo darbui. Rusų okupacijos 

T*?*', metu jis buvo perkeltas eiti Vil
kijos rajono agronomo pareigas. 
Laimingai išgyvenęs rusų pries
paudą ir sulaukęs vokiečių oku
pacijos, iš Vilkijos buvo paskir
tas Marijampolės apskrities agro 
namo pareigom. Cia jis pasijautė 
kaip savas tarp savų. Juk čia buvo 
prabėgę jo gražiausios jaunystės 
dienos. Cra mokslo draugai, pa 
žįstami ir giminės. Daug džiaugs 

rė knygai. Tačiau liga pakirto jo kur yra Dievas, nėra tragedijos, 
sveikatą. Bet ir ligos slegiamas jis j Tačiau anaiptol negalima teigti, 
išliko taurus, nuoširdus ir drau kad tenai, kur yra Dievas, jau ne-
giškas. Jo ilgos ir sunkios ligos j bėra dramos. Krikščioniškoji žmo-
nelaimėje didelius pasiaukojimo i gaus samprata iš esmės yra dra-
ir pasišventimo nuoširdžius jaus- | matiška — jo žemės kelio žings-
mus parodė jo pusseserė Aldona į niai čia nesustoja, o nuaidi į ana 

liu susimąstymu ir rūpesčiu. Ta
čiau jų dvasinė būsena nevieno 
da: vieni, kintant gyvenimo ei
gai, artėja prie amžinybės, kiti gi 

—prie amžinos nebūties. Velio
nis Vytautas tikėjo Dangaus ir 
žemės Kūrėjo šviesos kelių amži
numu. Jo žemiškoji kelionė pasi
baigė šio krašto žemelėje, o 
Aukščiausiojo gailestingumas 
tesutinka jį amžinybėje. Ilsėkis 
ramybėje, mielas kolega. Tavo 
amžinybės poilsis palieka bran
gius atminimus gyvųjų kolegų 
širdyse. 

Ign. Andrašiūnas 

temą jaunas advokatas, (Kana
doje baigęs teisės mokslus), Vi
das Augaitis gvildeno pasigė
rėtinai gražia lietuvių kalba ir 
logiškais išvedžiojimais. Buvo 
matyti, kad šis jaunas vyras — 
itin gerai pasiruošęs teisininkas. 
Po paskaitos buvo klausimų. 
Jų pateikė kun. P . Ažubalis, M. 
Yokubynienė ir kt., j kuriuos 
advokatas nuoširdžiai atsakė. 
Skyriaus pirmininkė G. Trinkie-
nė paskaitininką apdovanojo gy
vų gėlių puokšte. 

Po paskaitos skyriaus parei
gūnių — Girėnienės, Augaitie-
nės, Vitkienės bei pirm. G. Trin-
kienės padaryti skyriaus iždo 
bei praeities ir art imos ateities 
pranešimai, iš kurių paaiškėjo, 
kad ruošiamasi surengti aktu
aliais klausimais, simpoziumą, 
ekskursiją ir k t 

Po to visi dalyviai buvo pa-, 
vaišinti skaniais sumuštiniais, 
pačių skyriaus narių keptais py
ragais ir kavute. Prieš vaišes 
maldą sukalbėjo S. Petraitienė. 

P ranys Alšėaas 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Mountainside, N. J. 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. ttrd Street, CUcago, I1L 

y. 
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B. KRIKŠTOPAITIS 

J Ū R Ų K E L I A I S 
(Jūrų kapitono atsiminimai) 

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd Street, Chicago, IU. 60629 
niinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio 

TEISIA PROKURORĄ 

Chicagoje vyksta Illinois ge
neralinio prokuroro William 
Scott teismas. Kaltinamas, kad 
pasisavino rinkiminės kampani
jos aukas ir pilnai nemokėjo 
mokesčių. 

Jamdolienė, jį globodama ir jo 
skausmus suprasdama ir atjaus-
dama, kaip tikroji motina. Jai lie
tuvių agronomų sąjunga reiškia 
didelį dėkingumą ir padėką. 

pus, kur niekas nežino, nebent 
šventieji —galutino savo likimo. 
T a t visi šios žemės keleiviai: t ikin 
tieji ir netikintieji prie šio gyve
nimo kelio pabaigos artėja su gi-

A. + A 
ADV. BENEDIKTAS GREBLIŪNAS, 

ilgus metus iškentėjęs Sibiro tremtį, mirė š.m. 
vasario men. 2 d. Lietuvoje — Kaune. 

Nuliūdę: Duktė Dalia Reynolds su šeima 
ir Gimines 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1 

NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME JUS PAREMTI 
ŠEŠTĄJĄ TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTĘ 
IR ATVYKTI Į 

. 

* ~ 

9 VP 
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SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO kūriniai: 

Nemunėlis. Per Šilą jojau. 
Vyturėlis. Meilės balsai 
Debesėliai Tykiai Nemunėli* te
ka. Sūpynių daina ir kitos. 
Plokšteles kaina su persiuntimu 

$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri 
kainuoja su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t 

Chksaajo, IL. 60629 
Illinoifl gyventojai dar prideda 

45 et. valstijos mokesčio. 

DOOR PRIZES" 
LAS VEGAS" ŽAIDIMAI 

"CROSS COUNTRY SKIING" 
PASIVAŽINĖJIMAS ROGUTĖMIS 
P ČIUOŽIMAS 

"SLEIGH RIDĖS" 
"SNOVVMOBILES" 
ŽAIDIMAI VAIKAMS 

DAINOS IR ŠOKIAI PRIE 
AKORDEONO MUZIKOS 

IUIO 
¥IVjį|Į 

SEKMADIENI, VASARIO 24 d. 

Nuo 11 vai. ryto 
iki sutemos...-

PRAŠOME ATSIVEŽTI SAVO 
ROGUTES, SLIDES, PAČIŪŽAS 

VEIKS VALGYKLA IR BARAS 

Įėjimo auka $10.00 asmeniui 
$25.00 šeimai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

b 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

BILIETAI GAUNAMI PAS 
A. RAMANAUSKIENE TEL* ^ 3 ^ - 8 ^ 8 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. VArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 60th STREET Tel. REpublic 7-1213 

II029 Southvvest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. lel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUOMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Lel. YArds 7-I0II 

1446 So 5<lrti \ 4 f . C|( FRO. II I 

VASAITIS - BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 
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Siame numery: 
Bendrija. Laurynas St(u)oka. „Detan
te". 
Dail. Adolfas Valeška apie Vilniaus 
meno vystymosi fragmentus. 
Aušra-Marija Jurašienė žvelgia į nau
ją Algirdo Landsbergio novelių knygą. 
Ezra Pound'o poezija, lietuvių kalbon 
išversta Tomo Venclovos. 
Mirė kompiuterių išradėjas. 
Darius Lapinskas rašo apie jaunųjų 
talentų koncertą Chicagoje. 
Kokia nauda iš glostančios kritikos? 
Nauji leidiniai. 

VILNIAUS MENO VYSTYMOSI FRAGMENTAI 
ADOLFAS VALEŠKA*) 

K&ifa <**£ 

Bendrija. Laurynas Stiujoka. 
„Detante i i 

1980 m. "Tėviškės Žiburiuo
se" (Nr. 3) dr. Pr. Gaida kviečia 
lietuvius Vakaruose ir okupuoto
je tėvynėje baigti valyti savo 
kalbą nuo svetimų skolinių, 
ypač nuo slaviškų barbarizmų 
bažnytinėje lietuvių terminolo
gijoje. Dr. Gaida ilgiausiai susto
ja prie Bažnyčios žodžio, kuris į 
lietuvių kalbą yra atėjęs per gu
dus, ir siūlo jį pakeisti lietuviš
ku žodžiu Bendrija, nes šis ter
minas turėtų bendruomenini 
pradą ir beveik išreiškia tai, ką 
graikų "Eklesifa" (sueiga, susi
rinkimas). Ir mūsų Sv. Rašto 
vertėjas arkivyskupas J. Skvirec
kas į senatvę bažnyčios terminą 
siūlė keisti graikišku eklezija, ku
ri reiškia tikinčiųjų bendruome
nę ir siekia pačią krikščionijos 
pradžią. Todėl paskutiniame 
Naujojo Testamento vertime 
(1947 m.) jis visur šalia Bažny
čios skliauteliuose rašė Eklezija. 

Nors jau yra praėję daugiau 
kaip 30 metų nuo arkivyskupo 
J. Skvirecko siūlymo, tačiau ekle
zija bažnyčios vietoje neprigyja. 
Jeigu bažnyčios žodis tereikštų 
tokį kasdieninį daiktą kaip bulvę, 
kopūstą, pamidorą-tomatą, saky
tume tegu palieka tas vardas su 
lietuviška galūne iš to krašto, iš 
kur jis yra atėjęs, kaip tai dažnu 
atveju būna kituose kraštuose. 
Bet gausiems lietuvių tikintie
siems Bažnyčia yra vienas svar
biausių ir reikšmingiausių insti
tucijų bei jos vardų. Todėl jis 
turėtų skambėti taip, kad lietu
viams krikščionims būtų arčiau
siai širdies. 

Ir 'Tėviškės Žiburiai" gerai 
elgtasi, kad nevartoja nei Bažny
čios, nei Eklezijos, bet visada ra
šo Bendrija, kuri savo skambe
siu primena bendruomenę. Tik 

tis. Dr. Pr. Gaida rašo, kad arki
vyskupas Skvireckas siūlęs bažny
čios vietoje vartoti dievnamį, ar
ba šventovę. Pats dr. Gaida nie
ko nesiūlo. Taigi atrodo, kad jis 
pats abejoja, ar bažnyčios pasta
tą tiktų vadinti bendrija. 

Šis terminas iš tikrųjų tetin
ka tikinčiųjų bendruomenei — 
institucijai, o jos pastatui reikė
tų kito lietuviško termino. Jeigu 
šventovė nebūtų perdaug bend
ras žodis, tai už dievnamį būtų 
geresnis šventnamis, maldykla. 
Šventnamis gal geriausiai išreikš
tų katalikų ir evangelikų Bend
rijos pastatą; jis tik tuo nepato
gus, kad sudėtas iš dviejų kamie
nų. Žodžio sudėties atžvilgiu pa
togesnis būtų maldyklos termi
nas. Tik jis skamba per prozaiš-
kai kaip mokykla, skaitykla, 
prausykla. Todėl maldyklą kai 
kas pradėtų painioti —tarti 
kaip maudyklą. Taigi, atrodo, 
kad bažnyčios pastatui šventna-
mio terminas būtų tinkamesnis, 
nors galėtų būti ir šventovė. 

(Red pastaba. Dr. Pr. Gaidai 
ir dr. J. Griniui balsuojant už 
"Bendriją" vietoj "Bažnyčios", 
nepamirštinas vis dėlto ir kitas 
apsisprendimo veiksnys, būtent. 
pati vienos ar kitos sąvokos var
totoja — lietuviškoji visuomenė. 
liaudis. Jeigu ji kelių užsispyrusių 
brukamo žodžio nepriima, tai ko
va už jį virsta kova su vėjo malū
nais. Net ir kalbininku teikia
mi pakaitalai ne visada buvo ge
ri, tiksliau — visuomenės buvo 
nepriimti. Mat, liaudis irgi turi 
savo supratimą, savo tiesiog in
tuityvia, nuovoką, su kuria naujų 
žodžių ar naujų sąvokų kalėjai 
taipgi privalo skaitytis. Sakysim. 
kadaise peršami "purvabridžiai" 
vietoj "kaliošų" neprigijo ir gana, 

reikėtų, kad šį terminą palaiky-į kai tuo tarpu Jablonskiui tereikė-

Nesigilinsime šiandien i is
torinę chronologiją, nė i įvykių 
raidos detales, bet bandysime pa
žvelgti į Lietuvos meno vysty
mosi aplinkybes. Padarykime ma
žą ekskursiją į Lietuvą ne kaip 
turistai, bet kaip istorinių ir me
ninių įvykių dalyviai per pasku
tiniuosius keturis šimtmečius. 

Štai Vilnius. Mūsų sostinė. 
Stabtelėjam ties katedra. Apsidai
rome Ją supa miesto bažnyčių 
bokštai, kurie nukelia mus į tuos 
laikus, kada čia dar tebestovi se
noji katedra. Jos dešinėje didingi 
karaliaus Žygimanto Augusto rū
mai. Kairėje — žaliuoja parkas 
su spindinčiais tvenkiniais ir sro
venančiais fontanais. Tiesiai prieš 
mus, pro vešlią augmeniją, ma
tome bajorų Radvilų rūmus, ap
vainikuotus penkiais paauksuo
tais kupolais. Pavasaris. Medžiai 
pasipuošę margaspalviais žiedais, 
ir tame spalvingame fone rit
mingai rikiuojasi vienuolynų ir 
bažnyčių bokštų siluetai. 

Didikų ir miestiečių gyvena
mieji pastatai nepaprastoje urba
nistinėje gatvių struktūroje vaiz
džiai liudija aukštą mūsų sosti
nės architektūrinę kultūrą. Seno
jo Vilniaus plane vienuolynai, 
planingai išsidėstę išilgai pagal 
tas gatveles, gali stebėti viską, kas 
darosi aplink karališkąją pilį ir 

* Paskaita, skaityta Lietuvių katali
kų mokslo akademijos vienuoliktame 
suvažiavime 1979 m. rugsėjo 1 d. Jau
nimo centre, Chicagoje. 

miestą. Karaliaus ir Radvilų rū
muose randame sokoncentruotas 
turtingiausias bibliotekas, kurios 
turi nepaprastą įtaką besivystan
čios Lietuvos kultūrai. Ir to mies
to gatvėse matome judančius stu
dentus, jų mokytojus, įvairių sri
čių profesionalus, amatininkus 
ir ju cechų narius... Esame 16-
tame šimtmetyje, kada Europo
je sužydi Renesansas, ir Lietuva 
lygiagrečiai įsijungia į tos civili
zacijos kūrybini procesą. Lietu
va yra jau tiek subrendusi, kad 
savo kultūrines vertybes vysto sa
vo šviesuomenės orbitoje. Archi
tektūra, dailė, literatūra, muzika, 
teatras negali gimti dykumoje. 
Tiemas meniniams pasireiški
mams turi būti atitinkama dir
va. Tų menų centras yra Vil
nius, tačiau kultūrinis judėji
mas siekia ir kitas Lietuvos vieto
ves. 16-tame amžiuje atidaromos 
mokyklos, kolegijos ir universite
tas patvirtina tą Lietuvos kultū
rinį standartą. Vilftiaus univer
siteto įkūrimas sutampa su baro
kinio stiliaus išsivystymu ir to lai
kotarpio jėzuitų pažiūra į meno 
filosofiją. Matome kaip Romoje 
ir Vilniuje paraleliai vyksta kata
likybės restauracija. Mūsų didi
kai ir šviesuomenė savo dėmesį 
kreipia į italų vaizdinį meną, 
nes italų meninių formų idė
jos atitinka mūsų tautinį charak-
terį-

Pažvelkime dabar gi į mūsų 
kaimynus germanus. Ir ką gi ma
tome — visai skirtingą meno cha
rakterį nuo mūsiškio. Paanaliza-

' 
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detaUm su §*. Mykolo Ir Sv. Jono bsžnyChj stogais, bokštais, varpinėm ir fasadais. 

. 

tų taip pat kita lietuviška spau
da. Bet, pasisakant už Bendriją 
kaip Kristų išpažįstančių bend
ruomenę, dar pasilieka neaišku, 
kaip reikėtų vadinti tą pastatą, 
kur krikščionys susirenka mels-

jo tik tarti "degtukai", ir iš karto 
jie žmonių buvo priimti. Kovo
jant prieš "Bažnyčią", reikėtų ta
da kovoti ir prieš "knygą". Abu
du tie žodžiai maždaug tuo pa-

^Nukelia ; 2 ps" 

vę lietuvių meną, randame jo 
priklausomumą romanų tautų 
charakteriui. Lietuvio individua
lumas yra daug artimesnis pran
cūzams ir italams, negu slavams 
ar germanams. Lietuvos meno 
stilistiniai ir formaliniai pagrin
dai yra kilę iš to paties kamieno 
kaip ir Pietų ir Vakarų Euro
pos menai. Jų mastas menui ana
lizuoti ir klasifikuoti yra ir mū
sų mastas, tačiau jis skiriasi nuo 
anų savitu koloritu, kompozici
jos momentų pasirinkimu, turi
niu ir judesiu. Lenkų profeso
riaus Mečislovo Limanovskio tei
gimu, lietuvių tautos kultūrinis 
potencialas glūdi jų jaunatviš
koje energijoje. "Jų veikla istori
jos slinktyje ir dabar, atgavus ne
priklausomybę, per stebėtinai 
trumpą laiką pakilo iš griuvėsių. 
Lietuviai turi dabar viską, kas 
reikalinga civilizuotam kraštui", 
— pareiškė Limanovskis muzie
jaus darbuotojų posėdyje (1940 
m.) Vilniuje Po gana blankių 
Viduriniųjų amžių lietuvis pra
deda starvti ne tik savo sostine, 

vio meninį potencialą ir 16-tojo 
amžiaus materialinį žydėjimą, 
nenuostabu, kad sostinė Vilnius 
tampa vienu iš civilizacijos cent
rų. Mūsų tas daugiaveidis ir 
daugiaspalvis meno vystymasis 
vyksta lietuviškojo genijaus orbi
toje. 

Reikia pripažinti, kad krikš
čionybė lietuvio sąmonėje įgau
na pilnatį ir tampa akstinu jieš-
koti atitinkamų formų tai krikš-
čionikajai civilizacijai įgyvendin
ti. Pagal anų laikų tarptauti
nius papročius, Europos kraštai 
kviečiasi menininkus, statybinin
kus, dvasininkus ir netgi valsty
bininkus iš kitų valstybių. Ne
atsilieka ir Lietuva. 

Kultūriniai Lietuvos kontaktai 
su Italija prasideda labai anksti. 
Meno istoriko kun. dr. Petro Sle-
dziewskio teigimu, pirmasis teat
rinis vaidinimas Vilniuje buvo 
pastatytas 1500-taisiais metais, 
kai Vienoje tuo tarpu penkeriais 
metais vėliau, būtent, 1505-tais 
metais. 

Reikia pripažinti, kad Lietuvo-
bet kuria daugybę architekturi-j jo anais laikais vyksta trintis tarp 

protestantų ir katalikų, tačiau, 
nežiūrint to, ir vieniems ir kitiems 

pobūdžio meno paminklų j meno šaltinis yra ta pati hali

nių ir kitų meno paminklų vi
same krašte. Šalia intemacionali-

gimsta tūkstančiai nepaprastos 
vertės liaudies menininkų sukur
tų objektų. Namai, kiemai, ka
pinės, kryžkelės nusagstomos to 
liaudies menininko kūriniais, ir 
visas kraštas tampa lyg gyvu me
no muziejumi. Tuo metu, kai 
meniniai išsisėmusi Europa jieš-
kojo idėjų Afrikoje ir kitų kon
tinentų vadinamame "primity
viame" fetniniame) mene, mes 
tą savo etninį meną turėjome čia 
pat namie, ir mums nereikėjo 
jieškoti idėjų svetur. Lietuva be-

; ne ir liko vienintelis Europos kraš
tas, kuris tebeturėjo tokį autentiŠ-

Sv. Petro Ir Povilo bažny«os Antakalnyje — Vilniuje vMaus detalft tu 8v. 
Hsrijo* Magdalenai •kidptGr* OCVTJ arai.). IVuctr J. Grikieoio 
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i m i meną. 
mintyje .gimtą lietu-

ja. Vis dėlto mūsuose prigijęs pie
tinės Europos vaizdinis menas 
tampa stabdžiu plėstis protestan
tizmui. Siaurinėje Vokietijoje tuo 
metu protestantai naikina visa, 
kas žmogui yra grožis ir ką jis 
kūrė su meile: bažnyčiose kapo
jami bareljefai, skulptūros, naiki
nami paveikslai, daužomi vitra
žai... Paneigiama visa, ką tikin
tysis kūrė, išreikšdamas savo vi
dinę ekspresiją ir savo džiaugs
mą įgyvendindamas vaizdinėje 
formoje. Lietuvio protestanto ba
joro žvilgsnis tuo metu krypsta į 
Italiją, ypač į Florenciją. 

Renesansas atneša Europai 
naują civilizaciją, kuri perfor

muoja kūrybinę idėją į tarptau
tinę platformą. Menininkas įgau
na laisvę savo idėjinei interpre
tacijai ir netgi prieškrikščioniš
kojo laikotarpio simbolius lais
vai jungia į savo tapybinius ir 
skulptūrinius kūrinius. Mūsų Sv. 
Petro ir Povilo barokinio laiko
tarpio bažnyčioje, Vilniuje, ne 
atsitiktinai matome inkorporuo
tą vietinę augmeniją, gyvulius, 
simbolius ir netgi Lietuvos istori
jos scenas. Italų renesanso daili
ninkas Ticianas nesivaržo savo 
Nekaltosios Mergelės dangun 
ėmimo paveiksle Madoną supan
čius angeliukus ir vaikelius pa
vaizduoti be drabužių, kaip darė 
ir pagoninio klasicizmo kūrėjai. 

Baroko laikų menas neabejo
tinai turi lemiamos reikšmės ko
vai su protestantizmu Lietuvo
je. Antimeninė protestantų pa
žiūra bažnyčių puošime gyvy
bingai lietuvių masei mažai im
ponuoja. Lietuviui rūpi matyti 
veiksmą, kurio apsčiai randame 
17-tojo amžiaus mūsų religinia
me mene 

Menas neabejotinai buvo tuo 
religinio pakilimo kertiniu akme
niu pietinėje Europoje. 1622-rai-
siais metais gegužės 22 d. su di
deliu respektu ir šventiška eks
presija buvo kanonizuoti keturi 
šventieji — Ignacas (Ignatius), 
Teresė (Teresa-, Pilypas Neri 
(Filipo Neri"), ir pranciškus Ksa
veras (Francis Xavier). Tą įvykį 
galima laikyti Romos religiniu 
atgimimu. 

Lietuvoje gi tarp protestantų 
ir katalikų vyksta ne tik teologi
nė trintis, bet kartu ir varžybos 
meno fronte, nes tuo metu vaiz
dinis menas, muzika, literatūra, 
teatras teikia vadams prestižą. 
Kai žvelgiame į tuos laikus, ne
randame pusiaukelės tarp vienos 
ir kitos pusės. Radvilams ir ki-

(Nukelta į 2 psl.) 
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