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ŽINIOS
Naujam švyturiui sužibus

(Tęsinys)
Labai naudingas straips- 

snis apie filosofą A. Maceiną, 
kurio reikšmingi mokslo darbai 
Via dar ignoruojami Lietuvoje. 
Numeryje spausdinam i filosofi
niai straipsniai pravers visiems, 
kam rūpi išbristi iš dvasinės 
seklumos ir susidaryti nuoseklią 
pasaulėžiūrą. Ištraukos iš P. 
Taurinio “Biblijos studijų įva
do”, taip pat J. Aukštaičio 
straipsnis “Gavėnia — rimties 
susimąstymo metas” pateikia 
nemažai dvasios peno ir paska
tins daugelį giliau pamąstyti. 
Numeryje spausdinamas ir pluoš 
tas jaunatviškų eilėraščių bei 
pora novelių, alsuojančių tiesos, 
mokslo ir asmens laisvės troš
kimu.

Skaitydamas “Alma Mater”, 
pajunti didžiulį susirūpinimą 
Lietuvos padėtimi ir tautos li
kimu, skaudų sielvartą dėl da
lies mūsų tautos pašlijusios mo
ralės, karštą norą ieškoti išei
ties kelių. Tikėsime, kad leidinio 
rengėjai ir bendradarbiai dar la
biau išplės tematiką, paskleis 
naujos vertingos medžiagos apie 
kultūrinį genocidą ir paskleis ne

r Žaidynes suruošti 
nėra taip lengva

Olimpinis komitetas įspėjo vietinius vadovus

• e

Lake Placid. — Vietinis Lake 
Placid olimpinis organizacinis 
komitetas, kurio prezidentas 
yra pastorius Bernard Fell, vi
siškai apsijuokė prieš šimtus už
sienio spaudos atstovų. Anks
čiau buvo kalbama, kad vasaros 
olimpiniai žaidimai gali turėti 
įvairių sunkumų, nes pasauliui 
gerai pažįstamas bolševikinis 
biurokratizmas ir įvairūs orga
nizaciniai nesugebėjimai, tačiau 
dabar jau aišku, kad Maskva 
nepadarys daugiau klaidų, kaip 
padaryta Lake Placide.

Pagaliau autobusų kontrolę 
perėmė New Yorko valstijos 
pareigūnai, pasikvietę į pagalbą 
Greybound autobusų bendrovės 
ekspertus. Autobusų patarna
vimai pagerėjo. Vienas žiūrovas 
juokais pasakė, jog iki kovo 1 
d. olimpinis komitetas visai ge

t

rai tvarkysis. Bėda tik, kad iki 
tos dienos žaidynės jau bus 
seniai pasibaigusios.

Lake Placid komitetas gavo 
įspėjimą iš Tarptautinio komi
teto. Lordas Killanin pareika
lavo “oficialaus paaiškinimo”, 
kodėl medalių įteikimo ceremo
nijose ant Mirror Lake ežero ne
buvo laimėtojų vėliavų, čia me
daliai buvo įteikiami 30 km. sli
džių bėgimo laimėtojams. Pir
mąsias dvi vietas laimėjo so
vietų pašliūžininkai, tačiau jų 
ceremonijose nebuvo, nes niekas 
jiems nepranešė, kur ir kada 
ceremonijos įvyks. Nebuvo nei 
vėliavų. Sovietų Tass agentūra, 
pranešdama apie medalių įteiki
mą, konstatavo, jog sovietų 
sportininkų nebuvo dėl “susiži
nojimo stokos”. Pranešama, 
kad, įteikiant medalius, vienas 
medalis nuslydo nuo pagalvėlės 
ir įkrito į giloką sniegą. Ten 
buvę pareigūnai, jų tarpe lor
das Killanin, ilgokai turėjo 
krapštytis po sniegą, kol medalį 
rado.

Pamatęs, kaip sunku suruoš
ti tokio masto žaidynes, Lake

vieną spindulių pluoštą niūrioje 
mūsų Tėvynės padangėje. Tie, 
kas daugiau ar mažiau žino, 
koks sunkus panašių leidinių 
paruošimas ir išleidimas, atleis 
už vieną kitą trūkumą, korektū
ros klaidą ir pan. Juk čia nėra 
įprastinių redakcijos stilistų ar 
korektorių, ir bet kurį darbą 
dirbant ar bet kurį žingsnį žen
giant, reikia dairytis, ar neseka 
priešas.

Visų skaičiusių “Alma Mater” 
I numerį vardu' išreiškiame kuo 
didžiausią pasitenkinimą nauju 
Tiesos švyturiu ir linkime kuo 
puikiausios kloties tiems, kas, 
nepaisydami pavojų, savo šir
džių liepsna kursto ir neša mums 
taip laukiamą ir reikalingą Tie
sos ugnį.

Tad visa širdimi pritariame 
Jūsų žodžiams:

Bet tu, tiek amžių melui 
lenkt galvos nepratęs,

Garbingas praeitim ir šir- 
džia neramus,

Būk švyturiu, Vilnensis
Universitatis,

Ir šiandien vesk į Tiesą ir į 
Šviesą mus!

K. Sanlenis

Placid organizacinio komiteto 
pirmininkas pastorius Fell vie
name posėdyje pasakęs, kad 
reikėtų uždrausti visus žiūro
vus, nes jie tik trukdo žaidy
nių pravedimą. Kiti komiteto 
nariai vėliau aiškinosi, kad pir
mininkas iš tiesų, nemanė to 
pasakyti, jam tik įsikarščiavus 
ištrūkę tie žodžiai.

Susisiekimo tvarkymą perė
mus valstijos komitetui, pana
šių pagerinimų teko padaryti ir 
telefoninio susisiekimo tarnybai. 
New Yorko telefonų bendrovė 
atsiuntė tris tarnautojus, kurie 
perėmė vietinių telefonistų dar
bo priežiūrą. Bilietų užsakymai, 
įvairios informacijos, transporto 
ir kredencialų problemos telefo
ną gerokai apsunkino. Tie sun
kumai irgi nebuvo numatyti. 
Minėtas medalių įteikimų cere
monijos incidentas tačiau laiko
mas rimčiausiu nepasisekimu, 
nes jis paliečia “protokolą”, 
tradicines taisykles, kurios rei
kalauja pagerbti laimėtojų vė
liavas, jų himnus. Pašliūžinin- 
kų pagerbimo ceremonijose ne
buvo ne tik vėliavų ir orkestro,1 
bet ir pačių laimėtojų. Todėl 
Amerikos spauda ir rašo, kad 
vieninteliai mėgėjai Lake Placid 
žaidynėse yra žaidynių organi
zatoriai.

Patvirtino Maskvos
žaidimų boikotų

Washingtouas. — Prezidentas 
Carteris vakar pasakė kalbą 
Amerikos Legiono suvažiavime. 
Jis pareiškė, kad jam reikės lais
vės mylėtojų paramos. Prezi
dentas patvirtino, kad jo anks
čiau nustatytas terminas sovie
tams pasitraukti iš Afganistano, 
— vasario 20 d. yra šiandien ir 
todėl Amerikos sportininkai boi
kotuos Olimpinius žaidimus, nes 
sovietai tebėra Afganistane.

Amerikos univers: temose prasidėjo judėjimas prieš jaunimo registravimą karinei prievolei. Nuotraukoje Prince- 
tono universiteto aktyvistai. Apžvalgininkai tvirtina, kad niekas tiek neišjudinc studentų, kaip prezidento planas 
registruotis. Paskutiniu metu studentai buvo gana ramūs.

Liberalai laimėjo 
Kanados rinkimus

Trudeau taps premjeru ketvirtą kartą
Torontas, — Kanados parla

mento rinkimai atnešė pergalę 
liberalų partijai ir jos vadui 
Pierre Trudeau, kuris sulaukęs 
60 metų jau buvo pasitraukęs 
iš politinio darbo. Tai jau bus 
jo ketvirtoji kadencija. Pasku
tinėmis žiniomis, liberalų parti
ja turės 282 vietų parlamente 
tiesioginę daugumą, jai nerei
kės kitų partijų paramos, šie 
rinkimai sudavė smūgį nedidelei 
socialinio kredito partijai, kuri 
praėjusiame parlamente turėjo 
5 atstovus, o dabar nepravedė 
nė vieno. Rinkimus pralaimėjo 
pats partijos vadas Fahien Roy, 
kuris parlamente rėmė konser
vatorius.

Premjeras Trudeau rinkimų 
kampanijoje kalbėjo, kad tai jo 
paskutinė kampanija ir jis pa
sitrauks iš pareigų dar nesulau
kęs kadencijos galo.

Liberalai laimėjo naujas vie
tas Quebeco ir Ontario provin
cijose, kuriose gyvena daugiau
sia balsuotojų. Konservatoriai 
toliau liko stipresni vakarinėse 
provincijose.

Šie rinkimai buvo vadinami 
ir “18-kos centų rinkimais”, nes 
konservatorių vyriausybei daug 
pakenkė finansų -ministerio 
John Crosbie paskelbtas “susi
varžymo biudžetas” ir numaty
ti 18 centų mokesčiai gazolino 
galionui, šis pakėlimas prisidė
jo prie konservatorių vyriausy
bės nuvertimo gruodžio 13 d. 
parlamento balsavime. Kanadie
čiai nenori nieko girdėti apie

Sumušė Sacharovus
Maskva. — Ištremtas iš Mas

kvos sovietų akademikas Andrei 
Sacharovas atsiuntė į Maskvą 
bičiuliams laišką, kuriame pasa
koja kaip jį ir jo žmoną primu
šė Gorkio milicininkai. Vasario 
15 d. pas Sacharovus atėjęs Juri 
Sichanovich, tačiau namą sau
gą milicininkai jo neįleidę, bet 
nusivežę. Sacharovai nuvyko į 
milicijos nuovadą pasiteirauti, 
kas atsitiko su jų draugu, ta
čiau kapitonas Snečnicki įsa
kęs juodu išmesti. Milicininkai 
taip ir padarę, stumdydami ir 
mušdami. Sichanovičius buvęs 
kaž kur išvežtas.

pasaulinę energijos krizę. Jie 
naudoja pigius naftos produk
tus, nežiūrint to, kad vyriausy
bė subsidijuoja iš užsienio per
kamą naftą. Pačios Kanados 
energijos šaltinių 28 nuoš. yra 
vakarinėse provincijose, kurios 
liberalų neremia ir palaiko kon
servatorius.

Kampanijoje buvo iškilę ir už
sienio politikos klausimai. Kon
servatorių premjeras Joe Clark 
pasirodė stipriu JAV politikos 
rėmėju. Jam daug padėjo šešių 
amerikiečių diplomatų išgelbėji
mas iš Teherano. Jis aiškiai 
pasisakė prieš sovietų invaziją 
Afganistane ir rėmė Maskvos 
olimpiados boikotą. Liberalas 
Trudeau savo kalbose buvo at
sargesnis. Jis aiškino, jog Ka
nada yra viduryje tarp pasau
linių galybių; Amerikos ir So
vietų Sąjungos ir Kanadai rūpi, 
kad tarp kaimynų viešpatautų 
taika. Tokios pusiausvyros Ka
nada turinti laikytis ir Afganis
tano invazijos klausime.

Liberalų partijos laimėjimas 
pašalino iš parlamento ir prem
jero Clark ministerį David Mac 
Donald.

Kovos Afganistane
Karachi. — Pakistano laik

raštis Jang paskelbė, kad Afga
nistano šiaurės vakarų provin
cijoje Badakšane sukilėliai pra
ėjusią savaitę nušovė 200 so
vietų kareivių, numušė du so
vietų lėktuvus ir sunaikino 17 
tankų.

Maskvoje kalbama, kad Afga
nistano sostinėje Kabule vy
riausybės posėdyje įvyko ginčai, 
kurių metu sužeistas planavi
mo ministeris Absadolla Sarvari 
ir sultonas Ali Keshtamand, o 
paštų ministeris nušautas. Kesh
tamand atvežtas gydyti į Mas
kvos ligoninę. Apie 10 afganų 
pareigūnų, peršautų sukilėlių, iš
vežti gydyti j Rytų Berlyno li
goninę.

— Panamos vyriausybė davė 
Iranui laiko iki kovo 22 d. pri
statyti legalius dokumentus ir 
įrodymus, kodėl buvęs šachas 
turėtų būti sugrąžintas Ira
nu!.
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— Kandidatas į respublikonų 
partijos nominaciją prezidento 
vietai Ronald Reagan atsiuntė 
pasveikinimą lietuviams Vasario 
16 proga. Jis rašo, kad tarp 
daugelio tamsių vietų Amerikos 
Rytų Europos politikoje vienas 
šviesus spindulys yra sovietų 
okupacijos Lietuvoje nepripaži
nimas ir Lietuvos atstovybės 
pripažinimas. Mūsų uždavinys 
išlaikyti šį simbolį, kol Lietuva 
atgaus savo laisvę, rašo Reaga- 
nas.

— Europos Rinkos valstybės 
paskelbė, kad Afganistane turi 
būti įsteigta neutrali valstybė, 
kai sovietai išveš savo karius.

— Ajatola Khomeinis patvir
tino, kad vyriausias Irano ka-| 
riuomenės vadas šiuo metu yra I 
prezidentas Bani Sadras.

— Iš Rytų Berlyno į Vaka
rus pabėgo du vyrai, nežiūrint, 
kad toje vietoje Berlyno siena 
stipriai saugoma

— Tarptautinė muitų ir pre
kybos organizacija (GATT) pa
skelbė, jog per praėjusius metus 
naftą eksportuojančios šalys 
uždirbo už naftą daugiau 200 
bil. dol., arba 40 nuoš. daugiau, 
negu 1978 m. Naftos kraštų 
importai sumažėjo, todėl jiems 
liko apie 60 bil. dol. pertek
liaus.

— Irano prezidentas pasakė, 
kad prieš paleidžiant amerikie
čius įkaitus, Amerika turės pri
pažinti, kad ji praeityje kišda- 
vosi į Irano reikalus. Ji turės 
pažadėti, kad ateityje nesikiš, 
ir kad nebandys trukdyti Iranui 
atgauti šachą ir jo turtus.

— Kambodijos buvusio reži
mo ambasadorius Kinijoje pa
reiškė, sugrįžęs iš vizito Kam- 
bodijoje, kad ten vietnamiečiai 
žudo vietinius gyventojus nuo
dingomis dujomis, kurios šau
domos iš artilerijos pabūklų 
specialiuose sviediniuose.

— Britanijos infliacija sau
sio mėn. pakilo 2.5 nuoš. Tokiu 
tempu infliacija šiais metais 
sieks apie 19 nuoš.

— Maroko sukilėliai palisario 
paskelbė Alžire, kad paskuti
nėse kovose jie nušovė 400 Ma
roko kareivių.

— Su Amerikos specialistų 
pagalba. Kinija išvysto dvi 
aukso kasyklas, kurios iki 1982 
m. pagamins 200 mil. dol. ver
tės aukso.

Kambodijos vado 
vizitas Maskvoje

Prašė Maskvos pagalbos prieš Vietnamą
Maskva. — Neseniai buvo

rašyta apie svarbius Vietnamo 
vyriausybės pakeitimus, apie už
sienio reikalų ministerio ir gy
nybos ministerio generolo Giap 
pašalinimą iš pareigų. Komen
tatoriai mano, kad prie tų pa
keitimų privedė Maskvos spau
dimas Vietnamui dėl jo vykdo
mos politikos Kambodijos at
žvilgiu. Nors dabartinė Kam
bodijos vyriausybė pastatyta 
Hanojaus, kambodiečiams nepa
tinka Vietnamo bandymai prisi
jungti Kambodijos žemes ir ap
gyvendinti Kambodiją vietna
miečiais kolonistais.

Vasario 4 d. į Maskvą su ofi
cialiu draugišku vizitu buvo at
vykęs Kambodijos “vieningojo 
nacionalinio gelbėjimo fronto” 
ir liaudies revoliucinės tarybos 
pirmininkas Heng Samrinas su 
delegacija Užsienio korespon
dentai stebėjosi, kad delegaciją 
aerodrome sutiko pats genera
linis sekretorius ir prezidentas 
Brežnevas, užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko, pirmasis 
premjero pavaduotojas Tichono- 
vas, gynybos ministeris Ustino- 
vas ir kiti oficialūs asmenys.

Kambodiečių garbei surengta
me bankete kalbėjo Brežnevas, 
kuris pasakė, jog Sovietų Są
jungai rūpi “konfliktinių situa
cijų Pietryčių Azijoje likvidavi
mas”. Brežnevas linkėjo Kam
bodijos liaudžiai taikos ir rim
ties, gerovės ir pažangos.

Daug kalbų Maskvoje sukėlė 
Heng Samrino pasakyta padė
kos kalba. Jis nė vienu žodžiu 
neužsiminė apie Vietnamą ir jo 
paramą Kambodijai, kuri sausio 
7 d. “iškilmingai pažymėjo pir
mąją savo didžiosios pergalės” 
sukaktį nuo to laiko, kai šalis 
buvo išvaduota iš Pol Poto re
žimo”. Samrinas savo kalboje 
pabrėžė, kad jo revoliucinei ta
rybai rūpi “taika, neprisijungi- 
mas. nepriklausomybė, posūkis 
nuo konfrontacijos į taiką su 
kaimyninėmis valstybėmis”.

Samrinas pasakė: “Mes sie
kiame taikos, ilgalaikio bendra
darbiavimo su Pietryčių Azijos 
šalimis, pagrįsto nepriklauso
mybės, demokratijos, teritorijos

0K. LIETUVOJ MIRĖ
A. A. KUN. A. PUODŽiONAS

Ok. Lietuva. — Sausio 30 d., 
lankydamasis Kretingoj, staigiai 
šventoriuj mirė a. a. kun. Anta
nas Puodžiūnas (kaip pranciško
nas vadinosi Pankraci jus), Ne- 
varėnų par. klebonas. Palaido
tas vasario 4 d. Kretingoje.

Velionis buvo gimęs 1896 m. 
rugsėjo 24 d. Kupiškio par., Pa
nevėžio vyskupijoje. Ilgą laiką 
buvo Kupiškio vidurinės mo
kyklos mokytojas, paskiau įsto
jo į pranciškonų vienuolyną. 
Studijavo Tirolio pranciškonų 
seminarijoje ir kunigu buvo įš
ventintas 1940 m. rugpiūčio 11 
d. Dirbo Kretingos parapijoje 
ir ėjo kapeliono pareigas gimna
zijoje. Vėliau buvo vienuolyno 
vyresnysis. Bolševikų okupaci
jos laikais, apkaltintas partiza
nų globojimu, buvo ištremtas j 
Vorkutą. Grįžęs į Lietuvą dir
bo Rubikiuose, Didkiemyje ir 
paskutiniu metu Nevarėnuose 
kaip klebonas. Buvo nepapras
tai uolus ir pareigingas kunigas.

Tai jau trečias kunigas, miręs 
šiais metais okupuotoje Lietu
voje.

vientisumo gerbimo principais, 
nesikišimu į vidaus reikalus ir 
visų ginčijamų klausimų spren
dimu taikiomis priemonėmis, tai 
yra mes esame pasirengę pradė
ti derybas ir sudaryti dvišales 
savitarpiško nepuolimo sutartis 
su Tailandija, Malaizija, Indone
zija, Filipinais, Singapūru, kad 
Pietryčių Azija būtų paversta 
taikos, nepriklausomybės, lais
vės, neutralumo, stabilumo ir 
klestėjimo zona”.

Samrino ilgoje kalboje apie 
kaimyninį Vietnamą net neužsi
minta, o jam išvykus atėjo ži
nios apie vyriausybės pakeiti
mus Hanojuje.

Kovos Salvadore
Salvadoras. — Dešiniųjų gru

pės Salvadore pradėjo atsikirsti 
į komunistinių organizacijų puo
limus. Antradienį buvo nušau* 
tas dr. Bspinoza Altamirano, re
voliucinės socialistų partijos 
vadas. Buvo pagrobtas Aguo- 
nada Garranza, kitos revoliuci
nės grupės generalinis sekreto
rius.

Net sovietų spauda skundžia
si, kad Salvadore “siautėja pro
fašistinių sukarintų organizaci
jų, tarnaujančių reakcijai ir 
Amerikos imperializmui, gau
jos”. Tassas praneša, kad Sal
vadore veikia iš Nikaragvos pa
bėgusių Somozos režimo “bal
tųjų karių sąjunga”. Be to, Sal
vadore esą ir 200 “galvažudžių 
iš Pietų Vietnamo pabėgusių 
nuo savo liaudies keršto”. Kaip 
žinoma, Salvadoro vyriausybė 
davė globą keliems šimtams 
vietnamiečių pabėgėlių, o šie, 
vieną kartą pabėgę, nenori, kad 
jų naująją tėvynę pagrobtų ko
munizmas.

Arabų rūpesčiai
Teheranas. — Revoliucinės 

Irano tarybos sekretorius Behe- 
shti pareiškė, kad amerikiečiai 
įkaitai gali būti paleisti dar 
prieš kovo 14 d. parlamento rin
kimus. Iranas norįs juos paleis
ti kuo greičiau.

Kaimyninės arabų valstybės, 
ypač monarchijos, neramiai ste
bi įvykius Irane. Vasario 12 d. 
prezidentas Bani Sadr pasakė, 
kad arabų masės turėtų pasimo
kyti iš Irano revoliucijos ir nu
versti savo bankrutuojančius 
režimus. Šis pareiškimas sukė
lė įtarimą, kad persai bandys 
“eksportuoti revoliuciją”.

Saudi Arabijos vyriausybė 
organizuoja “patariamąją tary
bą”, kuri padėtų karališkai Sau
do dinastijai valdyti kraštą. Ku- 
waito spauda irgi rašo apie pla
nus atgaivinti parlamentą, kuris 
panaikintas 1976 m.

— Sėmės ūkio sekretorius 
Bob Bergland pasakė, kad rū
pestį kelia galimybė, jog javų 
pirkliai Amerikos javus aplinki
niais keliais gali siųsti į Sovietų 
Sąjungą.

KALENDORIUS

Vasario 20 d.: Pelenų diena 
Eleuterijua, Amata, Visginas, 
Auksuolė.

Vasario 21 <L: Petras Dam., 
Eleonora, Kęstutis, Žemyna.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 5:29.

ORAS
Debesuota, temperatūra dieną 

45 L, naktį 30 L
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1 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 20 d.

GLOBOJA CHlCAGOS SKAUTLMNKIŲ-KŲ RAMOVE 
fted&gnoja akta. Irena Kegienė, 2652 W. 65th St, Oiicago, ŪL 60629

Telefonas 476-7089
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MINTYS SUSIMĄSTYMO DIENAI
tus Seserijos archyvinės medžia-Nesu skautė ir niekad skautiš

kos veiklos per daug nevertinau. 
rNet ir savo varkų, o vėliau ir 
'vaikaity, niekad neskatinau tap 
~ti skautais. Atvirai pasakius, vi
sa tos organizacijos ideologija, 
atrodė, yra tik žaidimas su vai
kais arba vyresniųjų — vadovų
— noras “amžinai būti jaunais”, 
kartais tekdavo stebėti tuos 9kau- 

Jtiškus užsiėmimus, būreliui jau
nų skautukų ar skaučiukių be
ieškant kur nors gamtoje “pa
slėpto laiško”, sekant kitų pėd- 

csątkus ar vakare sukūrus laužą, 
prie jo labai primityviai bevaidi- 
nant. Galvodavau, kad tekio am
žiaus jaunimui visa tai tinka. Bet 
kas toliau? Ar tai užsiėmimas 
yisam gyvenimui? Ar tai ir suda
lo visą tą plačiai išgarsintą 
•kautybę

. Tačiau neperseniausiai mano 
'nuomonė apie šią “vaikų organi- 
zaciją” visiškai pasikeitė. Ir štai 
kaip tai įvyko.

- Vieną vakarą man teko būti 
"kartu su trim poniom —skauti- 
’ninkėm, atvažiavusiom lankyti 
kitą savo sesę — ligonę O. Zails- 
ktenę. Susipažinome. Tai buvo 
'O. Siliūnienė, J. Krutulienė ir 
Sof. Jelionienė. Jos sakė esančios 
Kernavės tunto sesės, jau dauge
lį metų skalaujančias. Jų ir vai
kai, ir vaikaičiai skautai.

Į skautininkų Zaidskų namus 
tą vakarą užklydau atsitiktinai, 
ir tai, ką tada išgyvenau, ilgai 
liks mano atmintyje.
t ~ Viešnios atvažiavo apsnigtos 
ftą vakarą lauke buvo didelė 
Sabdriba), nešinos maišais, 
maišeliais, gėlių puokštele, net 
ir kavos virduliu. Seimininkai nu
stebę žiūrėjo į tas “ratuotas” 
viešneles. O šios tuojau ėmė krau- 

’ti viską ant gražiai paruošto sta
to, ir bematant visi susėdome va
karienei.

c . Prieš pradedant valgyti šeimi- 
.ninkė paprašė visus sukalbėti 
skautišką maldą. Ją garsiai pra
dėjo skautininke O. Siliūnienė. 
Visi kartojome jos žodžius. Visų 
veiduose mačiau kažkokią šilu
mą; akyse sužvilgo ašaros. Šia 
maldele dėkojome Dievui, kad Jis 
suvedė mus šj vakarą draugėn, 
kad leido patirti šį seseriško ar
timumo jausmą, širdyse dar ty
liai kiekvienas mdldėme svaika- 
tos ir ištvermės skautininkei 
Onutei jos ligoje. Paskui, traškiai 
šnekėdamiesi, vakarienievome, 
siūlydami vienas kitam patieka
lų iš šių Skautiškų vaišių, ste
bėdami tvirtą, dvasia nepalūžusią 
ligonę ir jos šeimos narius. Šioje 
grupėje jutau besklindančią kaž
kokią šilumą, tvirtą jungtį. Tai 
nebuvo tik šiaip sau čia užbėgu
sių ligonės aplankyti žestas. Tai 
buvo kažkas gilesnio.

—štai kur toji skautybės gilu
mai — mąsčiau sau.

Vėliau kalbėjomės apie sun
kias ligas, ir kaip jos kartais nu
galimos, turint daug dvasinės 
stiprybės. To nestinga mūsų mie
lai ligonei. Ji —žvali, judri, ne
pasiduodanti nevilčiai. Tuoj kal
ba niikrypo i kartu stovyklaujant 
praleistus metus. Jų, pasirodo, 
jau daug prabėgę, kai ėmėme 
žiūrinėti O. -Zailskienės atneš
tus skautiškų nuotraukų albu
mus. Nuotraukose ji rr laisvos 
Lietuvos skautų stovyklose, ir 
Vokietijos vienetuose, ir Vyriau
sios skautininkės pareigose čia, 
Amerikoje, štai ji šalia Lietuvos 
valstybės prezidento A. Sme
tonos, čia vėl su Lady Baden — 
Powell, kitur —vadovų tarpe 
arba būrio skautiško jaunimo sto 
vykiose, šimtai prisiminimų, bran 
gių akimirkų...

Sklaidėme kruopščiai suklijuo-

gos albumus. Tai — laiko žings
niai lietuvaičių skaučių veikloje. 
Gali matyti, kiek daug pastangų 
čia įdėta, kiek daug nemigo nak
tų praleista, kiek kelionių, pla
navimo, prisitaikymo prie laiko 
dvasios. Tai vis rūpesčiai, sudarę 
didžiąją dalį skautininkų Zaiils- 
kų šeimos gyvenimo.

Štai atneša sesė Zailskienė di
džiulę dėžę laiškų, sveikinimo 
atvirukų iš visų pasaulio kraš
tų su linkėjimais pasveikti, su 
gražiausiais draugiškumo jaus
mais. Čia sesių ir brolių skautų 
laiškučiai, Vasario 16 gimnazi
jos mokinių nuoširdūs žodeliai 
dėkojant už rūpestį ir pagalbą, čia 
Balfo darbuotojų linkėjimai sa
vo bendradarbei, tos organizaci
jos veiklos judintojai. Juk Ona 
Zailskienė — daugelio organiza
cijų judrus variklis, iki pat dabar 
d.ar pasinėrusi verkios rūpesčiuo
se. • *

Vakaro valandos sparčiai slin
ko. Nenorėdamos varginti šei
mininkų (rytojaus rytą ligonė 
turėjo vykti terapijon), viešnios 
nukraustė stalą, ėmė ruoštis na
mo.

Iš šalies atidžiau stebėdama šį 
skautišką pasisvečiavimą, supra
tau, kad skautybė — tai ne vien 
žaidimai su jaunuoliais. Tai tamp 
rūs dvasiniai ryšiai tarp žmonių, 
jaunystėje prisiekusių skautybės 
nuostatus vykdyti gyvenime ir 
skleisti tą nuostbią broliškumo 
— seseriškumo atmosferą savo 
aplinkoje. Mylėti Dievą, varge 
likusią savo tėvynę, su meile, sa
vęs atsižadant, padėti artimui — 
štai kur skautiškos ideologijos 
gelmė. Manau, kad nieko gražes
nio ir negalima buvo sukurti lor
do Baden-Poweelio laikais kaip 
tai, ką randame surašyta dešim
tyje skautiškų įstatymų. Tau
rindami savo asmenybę, kartu 
tauriname ir aplink save esan
čius.

Atsisveikinant dar girdėjau, 
kaip viešnios, įduodamos “sal
daininę širdelę”, linkėjo savo se
sei džiugios Vailentino dienos ir 
saike: “Mes Jus mylimi”. Dar pri
minė, kad ateinančios Vasario 
22-sios — Mąstymo —• dienos 
proga jos lankys ligonę savo min
timis ir malda. Atsisveikino visi, 
kaip artimiausi, nuoširdūs šei
mos nariai.

O aš, viena likusi, tyliai sau 
tariau:

—Šį vakarą pažinau skauty
bės principus. Puiki ir naudinga 
ši organizacijai Skautai, jus lai
mėjote sau dar vieną nuoširdžią 
bičiulę!

Močiutė

VEIKLI VADOVYBĖ

ps. fil. Laima Jauniutė — 
Rupinskienė

Aštuoniuoliktuosius metus Auš
ros Vartų tunte pradeda sesė 
Laimutė —prityrusiu skaučių 
“Aušrinės” d-vės draugininke.

Gimusi Buenos Aires Argenti
noje skautiškoje Felės ir Zigmo 
Jaunių šeimoje, dar prieš prade
dant škautauti jau stovyklavo 
Aušros Vartų tunto dešimtme
čio Gabijos stovykloje. 1962 m. 
davusi paukštytės įžodį tampa 
pilna tunto narė, pavyzdinga 
sueigų lankytoja, stovyklautoja 
ir vadovė. Aušros Vartuose dvi 
draugovės ypatingai išsiskiria se
sės Laimos skautiškoje kelionėje. 
Davusi įžodį ir augusi “Žibučių” 
draugovėje vėliau buvo tos drau
govės draugininke. Skautės gel- 
tonšlipsės metai praėjo “Aušri-

Nerijos tunto sesės iškilmingoje Klaipėdos Dienos sueigoje.
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nės” draugovėje skiltininkės pa
reigose, o dabar ji yrd “Aušrinės” 
draugininke.

Sesė Laima yra baigusi Seseri
jos Gintaro vadovių mokyklą, 
stovyklose ėjusi įvairias vadovių 
pareigas — skiltininkės, instruk
torės, programų vedėjos, 1971 m. 
jaunųjų vadovių stovykloje ins
truktorė, 1974 m. tunto jubilieji
nėje stovykloje paukštyčių rajo

Veikli Aušros Vartų tunto vadovė ps. 
fa. Laima Rupinskienė.

no viršininkė.
Taip pat sesė Laima priklauso 

vyr. skaučių “Laumių” būre
liui ir Akademikių skaučių drau
govei.

Skautiškoje kelionėje Laimutė 
ne viena. Prieš penkerius metus 
surišę skautiškąjį mazgą su Lftu- 
anicos tunto veikliu vadovu Ro
mu Rupinsku, jie vis dar tęsia 
pradėtąjį darbą — s. f?l. Romas 
Lituanicos tunte yra drauginin
kas ir Vidurio rajono vadeiva.

L Rupinskienė III. universite
te gavo mokytojos laipsnį ir Erick- 
son institute magistro laipsnį iš 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
auklėjimo.

Sesei Laimai linkim niekad ne
pavargti dirbant su jaunosiomis' 
sesėmis.

CHICAGOS SKAUTININKŲ- 
-KIŲ DĖMESIUI!

Artėjant Kaziuko mugei, ten
ka susirūpinti ir skautininkų - 
kių Ramovei. Nieko nelaukiant, 
jau dabar reikia planuoti ir veik
ti. Skautininkių draugovės va
dovybės rūpesčiu Kaziuko mugė
je gautas atskiras kambarys (ka
vinei), kuriame bendromis jėgo
mis bus galima gražiai ir jaukiai 
(kaip praeitais metais) įsirengti 
savo kampelį, kad jis suteiktų 
naudos ir sesėms — broliams 
maloniam pabendravimui su sve
čiais.

Abiejų vienetų vadovybės kvie
čia ir prašo savo narius bei nares 
aktyviai prisidėti, atnešant kokį 
kepinį, pav. tortą,, dovanojant 
rankdarbi ar kt. Nuo mūsų visų 
priklausys jo pasisekimas.

Šiais reikalais kreiptis pas skau 
tininkių drauguvės draugininkę 
v. s. M. Jonikienę tel PR6 — 3583 
ir Ramovės vafldybos renginių 
vadovę v. s. O. Siliūnienę tel. 
PR8 —0149.

Newington, Conn.
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ SENELIAI

Mediplex of Newington yra 
viena iš naujausių ligoninių, ar
ba prieglaudų, baigiantiems savo 
amžių žmonėms ar sunkios ligos 
ištiktiems.

Čia rasime pacientų be kojų, 
nevaldančių vienos arba abie
jų rankų. Yra ne tik senų, bet ir 
jaunesnių, 30-50 metų. Yra kly- 
kiančių, šaukiančių ne tik dieną, 
bet ir naktį, tad kitiems .pacien
tams ir miegoti trukdo.

Yra kandžiojančių savo ranko
vę ar kraštą suknelės. Tai tokio-

SKAUCIŲ DĖMESIUI

Aušros Vairtų tunto skaučių 
šventė įvyks sekmadienį, vasario 
24 d. Šventę pradėsime Šv. Mi
šiomis 9:30 vai. ryto, Jaunimo 
centro 203 kambaryje. Po pamal
dų iškilminga sueiga mažojoje 
salėje.

Sesių tėvelius, buvusias seses 
ir vadoves, bei tunto bičiulius ma
loniai kviečiame dalyvauti.

Aušros Vartų 
tunto vadovybė

grupei “Klumpė” ir kai kada 
gauna pašokti parengimuose,

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo G «aL ryto fld 10 vaL vakare. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S„ Registruotas vaistininkas

Teh-4 7 6 -2 2 0 6

AMBER TRAVEL SERVICE
11745 Southwest Highway 
Palos Heights, ŪL 60463
' Telef. — 448-7420; 

Chicagoje — 785-9393
treč., penkt. — 9:80 vj. Ori 5 v.v.

ketvirtad. — 9:30 v.r. iki 8:00 v.v.
Aešt&dL — 9:30 v.r. iki 1:80 vaL popiet u>i 

Savininkė — Vida KriaočeUftnaitėJoanėienė ’

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wes» S9th Street _ Tel. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 v&l. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet

je ligoninėje tenka gyventi. Kai 
kurie pacientai labai tiktų į bep- 
pročių namus. Bet čia, matyt, ger- 
riau prižiūrimi.

Jonas Bernotas

Melrose Park, III.

BAIGĖ MOKSLUS

Antanas - Vytautas Stanke
vičius, Algimanto ir Aldonos 
(Paketurytės) sūnus, baigė Mtu 
disono universitete astro-fizikos 
mokslus ir gavo bakalauro laips
nį. Madisono universitete įvyk- 
ko iškilmingos baigusių išleis
tuvės ir visiems buvo įteikta di
plomai. Tų ceremonijų metu da
lyvavo ir Antano tėveliai su jau
nesniu broliuku Tomu. Parvy
kęs į Melrose Parką pas tėve
lius, Antanas įstojo į Illinois 
u-to Chicago Circle ir studijuo
ja mokslus toliau. Čia iš trijų 
tą mokslo šaką baigusių profe
sorius A. Edelstein Antaną pa
sirinko asistentu darbuotis ty
rimuose. Užsidirbti kiek pinigo, 
jis susirado darbo ir dirba at
liekamu laiku, be to, Antanas 
priklauso Melrose Parko šokėjų
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kai tą “Klumpę” kas kviečia.
Taip esant, Antanu džiaugiasi 

ne tik jo tėveliai, bet džiaugiasi 
taip pat ir jo diedukai, bei mo
čiutės. Linkime gražių saulėtų 
dienų ir sėkmės siekti mokslų 
toliau Antanui. Kieližlas

NAUJA LB APYLINKĖS 
VALDYBA

Melrose Parko LB apylinkės 
narių visuotinis susirinkimas į- 
vyko sausio 27 d. 2 vai. ipo pietų 
Eagles salėje. Trijų vaidybos na
rių baigėsi dviejų metų terminas. 
Jiems sutikus kandidatuoti ir se
kančiam terminui, susirinkimas 
perrinko vykdomąjį vieepirm. Jo
ną Rugelį, sekretorę Reginą Ba
rauskaitę ir iždininką Juozą Ur-

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

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Priima ligonius pagal susitarimą ,

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

DR. PETER 7. 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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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 — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Puiaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J OKŠ A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedzie Avė Chicago 
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

jsteigos 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 Seštad 10 iki 1 vai

•į s • ■ *
belį. Mdl rose Parko LB naują 

valdybą 1980 metąms sudaro: 
Otto Mejeris - pirmininkas, Jo
nas Rugelis —: vykdomasis vice
pirmininkas, Algis Sinkevičius - 
antrasis vicepirmininkas,. Regina 
Barauskaitė — sekretorė, Juozas 
Urbelis — iždininkas. Kandida
tas liko: Jonas Černius ir Anta
nas Stankevičius.

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAIHS 

IR
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 \V. 6»th Street, Chicago, UL 

Visi tel. 778-8000
. Valandos pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

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

Tei. REliance 5-1811
DR. WtfTER J. KIR&TUK

jvis gydytojas 
3925 West 59th Street

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Telef. — 282-4422-
Dr. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai:

111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK FLECKAS
(Kalba-lifetuviŠkai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
• ,' • r "Contact lenses"

2618 W. 71st SŲ -r Tel. 737-5149
Vai* pagal sušitarijną^ Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POŠUĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai. antr 1-4 popiet »ketv5-7vak
Ofiso tel. 776-2880UJM*- 448-5545

Tel. - GR 6-0617 
6958 S. Talman Avė

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
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Pas kaimynus

LATVIŲ VARGAI IR DARBAI

Pelenų dienai

PRADEDANT GAVĖNIĄ
Realiai vertinant mūsų politinę 

Lietuvos laisvinimo akciją, reiktų 
•' pasakyti, kad didžiausi sąjungi

ninkai kovoje dėl Lietuvos laisvės 
yra ne didžiosios valstybės, net ne 
nepriklausomos mažosios ar mažes
nės Žalys, o pavergtosios tautos.

L Sotus alkano neužjaučia, lygiai 
kaip didelis mažo, silpno. Užtat 
mažas mažą, nelaisvas nelaisvą, 
pavergtas pavergtą daug greičiau 
supranta ir, gal būt, pavergtieji gali 

£ vienas kitam daugiau padėti.
Tai turėdami galvoje, mes daž

nai skatiname lietuvius išeivius 
stiprinti draugystės ryšius su mūsų 
kaimynais latviais, estais, gudais, 
ukrainiečiais, lenkais, vokiečiais, o 
taip pat su geografiškai tolimes- 
nėmis, bet politiškai mums labai 
artimomis tautomis — gruzinais, 
armėnais, azerbaidžianiečiais, 
kazachais.

— Labai gerai elgiamės, kai mūsų 
Vasario 16 dienos ir kituose minė-

*•«-* jimuose paskaitininkais ir kitais
kalbėtojais kviečiamės žymius

-> amerikiečius politikus, kultūrinin-
kus, žurnalistus, televizijos bei

' « radijo atstovus, bet nė kiek ne blo-
giau būtų, jeigu netolimoje ateityje 
kalbėtojais . pasikviestumėm lat- 
rius, estus, ukrainiečius ir kitų pa- 
vergtų tautų atstovus.

'' * • ♦

Apie mūsų broliškos, etniškai ir 
geografiškai labai artimos latvių 

x tautos gyvenimą mes pateikiame 
nemaža žinių. Bet ir šiuo kartu ryž
tamės dar kartą pažvelgti tiek į pa
vergtąją Latviją, tiek į išeivijoje 
gyvenančius latvius, kad galė
tumėm ne tiktai pasiinformuoti 
apie jų vargus, rūpesčius ir darbus, 

LL* bet ir kai ko pasimokyti. Taigi pir
miausia maža ekskursija į paverg
tą Latviją.

Išeivijos latvių spauda pateikia 
daugybę žinių apie Latvijos rusi
nimą bei kolonizaciją rusais ir 
kitais slavais. Nūdien Latvijoje 
nepaprastai išplėstas komunistų 
partijos bei Lenino kultas. Jų gar- 

..ginimas privalomas visai paverg
tai tautai. Vakarų Vokietijoje lei
džiama „Latvija“ praneša, kad šiuo 
metu, „nors komunistinį auklėjimą 
vykdo daugiau kaip 1500 partijos 
paruoštų referentų, daugiau kaip 
27,000 politinių informatorių bei 
37,000 agitatorių ir kasmet skai
toma daugiau kaip 300,000 viešų 
komunistinių paskaitų, tačiau 
laukiamų rezultatų nėra. Ypač 
idėjinio auklėjimo srityje rusai nėra 
pasiekę reikiamų rezultatų ir nepa
siekė jiems reikiamo persilaužimo. 
Partija dar mato reikalą .sustip
rinti kovą prieš darbo disciplinos 
pažeidimus ir neatsakingą darbą, 
prieš išnaudojiškus kėslus, prieš 
darbo trukdytojus ir girtuoklius. 
Padėtis turi būti pagerinta griežtai 

~ naudojant sovietinio įstatymo 
__ galią“. Kitais žodžiais, geruoju lat

vių negali suvilioti — naudok 
bizūną.

• • *

Kaip Lietuvoje, taip ir Latvijoje 
vagystės, kyšininkavimas, „socia
listinio turto“ grobstymas, — 
nuolatiniai reiškiniai. Minimos pa
vardėmis įvairių „grobikų“ grupės 
narių. Radiotechnikos įmonėje 
grobstyme dalyvavę atsakingi 
vadovai ir buhalterijos specia
listai. Išaiškinta viena nusižengė- 

_ Iių ir kyšių ėmėjų grupė, kuriai va
dovavęs Soc. draudimo ministerijos 
Traumotologijos komisijos pirmi
ninkas, vyr. chirurgas. „Ši grupė 
ėmusi kyšius iš Didžiojo tėvynės 
karo invalidų, kurie siekė gauti 
nemokamo transporto teisę pagal 
klastotą sužeidimų diagnozę. Kyšių 
ėmėjų -tarpe daugiausia minimi 
rusai, jų tarpe Latvijos vartotojų 
bendrovių sąjungos kadrų val
dybos pirmininko pavaduotojas A. 

’ Cečotkin“.
Komunistų spauda prisipažįsta, 

kad nevykstąs ir ateistinis auk
ojimas. Nusiskundžiama, kad per 
pastaruosius kelerius metus savo 
veiklą žymiai suaktyvinusios evan- 

— gelikų - baptistų parapijos. Ypač jos 
.suviliojančios“ daug jaunuolių.

šia proga komunistų komunika
cijos priemonės nesigaili aštrių žo
džių tikintiesiems. Partijos organai 
turi sustiprinti krikščionių per- 

► sekiojimą... Atrodo, kad komunis
tę negali suprasti, kad persekioii-

mas religijos stiprina tikinčiuosius.
Baramos ir kultūrinės instituci

jos bei leidyklos, kodėl išleisti kai 
kurie latvių klasikų raštai be tinka
mos partijos „frizūros“. Tokių 
„klaidų“ atsiradę leidžiant Vilio 
Pludonio, Janio Akuraterio ir kitų 
autorių raštus. Tuo tarpu esąs vilki
namas propagandinės literatūros 
leidimas.

Kritikuojamas jaunųjų latvių po
etų poezijos rinkinys „Acis“, taip 
pat atskiri straipsniai „Padomju 
jaunatve“ ir „Literatūra un maks- 
la“ laikraščiuose, nes ten nesą „aiš
kios idėjiškos kritikos, partinio 
požiūrio, mažai ir kovingumo“. 
Nurodoma, kad kultūros ir meno 
institucijoms turinti būti griežtes
nė priežiūra (cenzūra). Panašios 
direktyvos duotos ir mokslinin
kams. Peikiami „dėl idėjiškumo 
stokos“ net tie gamtininkai, kurie 
rašo studijas apie gyvulius.

* * *

Tuo tarpu išeivijos latvių gyve
nime pereitais 1979 metais buvo 
nemaža prošvaisčių. Pirmiausia 
latviai džiaugiasi, kad pavykęs pr. 
m. vasarą ruoštas IV-sis Pasaulio 
latvių jaunimo kongresas. Pagrin
dinis jo nutarimas — sustiprinti 
latvių kalbos mokymą išeivijos 
latvių tarpe. Ir mokyti gryna lat
vių kalba; ne ta, kuri dabar (klas
tota) vartojama okupuotoje Latvi
joje, vis daugiau įgaunančia rusiškų 
formų.

Gerų rezultatų pasiekusi latvių 
gimnazija Miunsteryje ir vasaros 
kursai Annaberge prie Bonnos. Su
stiprėjusi latvių išeivių kuopų 
veikla ne tiktai Vokietijoje, bet ir 
Anglijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, Danijoje.

Džiaugiamasi, kad Laisvųjų pa
saulio latvių sąjunga (PBLA) su
stiprinusi akciją prieš rusifikaciją 
Pabaltijyje ir KGB agentų veiklą. 
Išeivijos latviams pavykę iššifruoti 
KGB agentus, įsiveržusius į latvių 
išeivių organizacijas bei spaudą, 
kurių tikslas- buvęs ' sukompro
mituoti latvių bendruomenės vei
kėjus.

* * *

Kanadoje įsteigta latvių karių 
organizacija „Latvju karavirs“, 
Amio Keksio vadovaujama, radusi 
platų pritarimą Australijoje ir JAV- 
bėse, kur įkurti jos skyriai. Nutarta 
dar šiais metais Toronte išleisti 
naują žurnalą ^Latvju karavirs“.

„Latvija“ (1.19) paskelbė keletą 
nugirstų komunistų propagan
dininkų pokalbių, kurie buvo per
duoti per Rygos radiją. Štai pora jų.

„Ar esame įsidėmėję, kokia yra 
mūsų vaikų pasaffiėžiūra? Rygos 
gatvėse vaikštinėja daug jaunuolių 
su kryželiais ant kaklo... Tai yra iš
šūkis mūsų komunistinei visuo
menei, mūsų įsitikinimams! 
Motinos, negi jūs nematote, kad 
jūsų dukrytei ant kaklo kabo kry
želis? Motinos, ar jums neatrodo, 
kad čia kai ko trūksta ir kad tai yra 
labai rimtas reikalas“.

O štai Rygos radijo pastaba apie 
„didžiojo brolio“ kalbą.

„Mūsų valstybėje (Sovietų Są
jungoje. Red.) yra apie 130 kalbų. 
Niekas negali jų visų mokėti. Aiš
ku, kad yra tarp savęs galime susi
žinoti tikrai rusų kalba. Rusų kalba 
yra tarptautinė bendravimo kalba 
ir brangi visiems Sovietų Sąjungos 
žmonėms. Šią kalbą bendrąja 
laisvai pasirinko visos tautos, pasi
rinko didžios kultūros kalbą. Kiek
vienas Sovietų gyventojas gali lais
vai gyventi, jei jis moka rusiškai 
kalbėti“.

♦ ♦ ♦

Pabaigai iš Rygos atkeliavęs 
anekdotėlis.

Rusijos darbininkų delegacija, 
kurioj yra ir vienas kitas latvis, 
lankosi JAV-bėse. Apsilanko cha
rakteringos amerikiečio darbi
ninko Johno šeimos bute. — Čia 
yra mano gyvenamasis kambarys, 
valgomasis, du miegamieji, vaikų 
kambarys, virtuvė, vonia“ — sako 
Johnas. — Dabar, Ivanai, pasakyk, 
kaip tu gyveni Sovietuose. Ilgokai 
pagalvojęs Ivanas atsako: „Aš, 
Johnai, turiu visus tokius pačius 
patogumus, kaip tavo bute. Skir
tumas tik tas, kad tarpe mano kam
barių nėra sienų“.

■ - — - - -....... b, kv.

Suomių karys fronte 1940 m. žiemos karo metu.

SUOMIŲ ŽIEMOS KARAS

Gėdingiausias Sovietų Sąjungos karas

J. DAINAUSKAS

(Tęsinys) Tuo pagrindu Molo
tovas atsisakė dalyvauti Tautų 
Sąjungos posėdyje, kuriame buvo 
numatyta svarstyti to karo klau
simas. Bet Tautų Sąjunga tada nepa
sidavė Sovietų klastai. Pasmerkė So
vietų agresiją ir išmetė iš Tautų 
Sąjungos. Tuo pat metu vis nesi
liaujantieji Suomijos vyriausybės 
bandymai derėtis su Maskva pasta
rosios atkakliai buvo atmetami. 
Savo ruožtu Kuusinen viltis, kad 
Sovietams Suomijoje daug padė
sianti „penktoji kolona“ visiškai 
nepasitvirtino. Rusai nei žemėje, nei 
vandenyje, nei ore nepajėgė be milži
niškų nuostolių pasistūmėti pirmyn. 
Karo pradžioje suomiai turėjo tik 96 
lėktuvus ir tik karo eigoje jų lėktuvų 
skaičius pakilo iki 287, o Sovietai 
tame kare panaudojo apie 2,500 lėk
tuvų. Suomiai neteko 61 lėktuvo, o 
rusai 725 lėktuvus neabejotinai ir 
apie 200 nepatvirtintai. Rusai tame 
kare panaudojo apie 3,200 tankų, 
kurių mažiausia 1600 buvo suomių 
sunaikinti ar paimti į nelaisvę.

1940.11.11 d. raudonoji armija 
milžiniškų nuostolių kaina galų gale 
pralaužė Mannerheimo liniją. Ta 
linija buvo tik 88 mylių ilgio, o visa 
Suomijos-Sovietų siena buvo dau
giau kaip 800 mylių ilgio. Tą liniją 
sudarė 66 sunkiųjų kulkosvaidžių 
lizdai, negilūs prieštankiniai grio
viai ir kelių eilių spygliuotų vielų užt
varos, kurios net ir lengviems tan
kams negalėjo sudaryti nenu
galimos kliūties. Apie tos lini
jos kažkokį nepaprastą galingumą 
daugiausia rašė Sovietai nors tuo 
pateisindami savo nepasisekimus 
ir milžiniškus nuostolius.

Vasario 28 d. rusai pradėjo 
puolimą visais frontais ir ėmė verž
tis į centrinę Suomiją. Suomiai buvo 
priversti trauktis. Rusai užėmė 
Karelijos sąsmauką, puolė Vipurio 
įlanką ir užėmė Vipurio priemies
čius. Matydama tolimesnio gink

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai J yn 
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Gavęs tarnybą pašte, paprašiau Pašto val
dybos, kad parūpintų man ir mano šeimai bu
tą, nes iš kitų paštininkų sužinojau, kad Pašto 
v-ba turi savo žinioj daug namų, kuriuos nuo
moja paštininkams, turintiems šeimas. Greitai 
gavau ir butą iš dviejų kambarių, virtuvės ir vo
nios, Emdenstrasse nr. 3. Tuomet parsiga
benau ten ir savo šeimą.

Braunschweigo centr. pašte pirmiausia dir
bau prie registruotos korespondencijos priėmi
mo. Po to prie pašto perlaidų priėmimo ir paga
liau taupomųjų valstybės kasų skyriuje prie 
indėlių priėmimo. Vakarais kasdien turėjome 
visi trys repatriantai lankyti vokiečių kalbos 
kursus, kurių mokytoju buvo pašto vyr. inspek
torius Ziegenmeir. Be vokiečių kalbos jis, žino
ma, nepamiršo mus mokyti ir Hitlerio idėjų bei 
jo politinių principų.

Anot jo, “Mūsų Fuereris tai ne Napoleonas, 
kuris prakišo savo sostą ir didžią dalį Prancūzi
jos kariuomenės devynioliktojo šimtmečio pra- 

, džioje, kariaudamas su Rusija. Mūsų Fuereris

luoto pasipriešinimo beprasmį 
nuostolingumą, Suomijos vyriau
sybė per Švedijos vyriausybę pasiū
lė nutraukti karo veiksmus. 
1940.III.12 Maskvoje buvo pasirašy
ta taikos sutartis. Rusai šį kartą 
„pamiršo“ apie savo marionetę 
Kuusineną ir taikos sutartį pasirašė 
su tikrąja Suomijos vyriausybe. Ta 
sutartimi (tai buvo ne sutartis, o dik
tatas) Suomijos siena pietuose buvo 
perkelta už 150 km nuo Leningrado 
vietoje 32 km. Sovietai paėmė Kare
lijos sąsmauką su Vipuri miestu bei 
įlanka su jos salomis ir t.t. Suomiai 
tada neteko apie 10% savo teritorijos 
ir apie 12-15% savo pramonės bei 
žemės ūkio išteklių. Suomija Mask
vai praktikoj e turėjo sumokėti beveik 
pusės bilijono dolerių „atlyginimo“. 
Apie 400,000 suomių, pasitraukę iš 
rusų užimtų sričių, turėjo iš naujo 
kurtis kitame Suomijos kampe. 
Maskva, tik pasirašius tą sutartį, 
bandė kištis į Suomijos vidaus reika
lus ir pakartotinai kėlė vis naujus 
reikalavimus daryti papildomus 
„atlyginimus“ ir t.t. Suomiai, nežiū
rint į tokius milžiniškus nuostolius, 
nepalūžo, sąžiningai vykdė repa
racijų mokėjimus ir viską darė, kad 
tik neišprovokuotų naujo rusų puo
limo. Nors ir tai Suomijai nepadėjo, 
nes 1941 m., prasidėjus vokiečių rusų 
karui, nežiūrint, kad VI.22 Suomija 
paskelbė savo neutralitetą, VI.25 
Sovietų aviacija subombardavo visą 
virtinę Suomijos vietovių ir Suomiją 
privertė vėl ginklu ginti savo nepri
klausomybę, kas privedė prie dar 
didesnių nuostolių, bet Suomijai 
tada buvo tik dvi galimybės: pasi
duoti rusams arba kariauti, bet pasi
davimas būtų privedęs prie nepri
klausomybės praradimo.

Tame žiemos kare ano laiko* 
Vakarų ekspertų manymu Sovietai 
neteko mažiausiai 200,000 karių, 
žuvusių kautynėse. Tuo tarpu „Auš
ra“ rašo: „...Tarybiniai šaltiniai

parodys Stalinui ir kitiems mūsų priešams, iš 
kur kojos dygsta. Vokietijai trūksta erdvės ir ji 
valdys visas užkariautas žemes!”

Girdi, kur vokietis įkels kojas į priešo žemę, 
ten ir pasiliks amžinai. Vienu žodžiu, jis tuomet 
dalį pamokoms skirto laiko sunaudojo vien hit
lerinei propagandai. Tik, deja, tas jam ne
pavyko: viskas išėjo priešingai. Vokiečiai tu
rėjo apleisti ne tik visas užkariautas žemes, bet 
ir savas turėjo užleisti savo priešams.

Dirbant taupomųjų valstybės kasų darbą 
centr. pašte, pradėjo Braunschweigo Pašto v-ba 
(ji buvo įsikūrusi tame pat name, kur ir centr. 
paštas, tik Il-me aukšte) mane raginti, kad pa
duočiau prašymą Vokietijos pilietybei gauti. Iš 
karto bandžiau atsisakyti, kad prašymą paduo
siu vėliau,kai išmoksiu vokiečių kalbą. Bet Paš
to v-ba nesiliovė manęs raginusi, o nesiliovė dėl 
to, kad Vokietijos kariuomenei reikėjo daugiau 
kareivių, bet ne paštininkų. Tą aš gerai žino
jau, nes visi mano metų paštininkai buvo paim
ti į kariuomenę.

Pagaliau, su žmona pasitaręs, raštu Pašto v- 
bai pranešiau, kad aš ne vokietis, bet lietuvis, 
nuo rusų persekiojimo pabėgęs, ir kad, karui 
pasibaigus, vėl manau sugrįžti į savo tėvynę 
Lietuvą, nes čia dėl netinkamo mums klimato 
mano žmona ir abi dukros nuolat serga. Tuo pa
čiu prašiau Pašto v-bos, kad neverstų manęs pi
lietybę priimti ir leistų pašte dirbti ir toliau, 
kaip ir dabar dirbu.

Į tą savo prašymą tuojau gavau raštą nuo 
“Der Praesident der Reichspostdirektion, III. C. 
2, Braunschweig, den 23 Oktober 1942”, kad aš

Gavėnios prasmėje ir turinyje telpa 
šis tas, ko žmogus natūraliai ieško. 
Kiekvienam tenka išgyventi mo
mentų ar ilgesnių laiko tarpų, kada net 
vienas paguodos žodis yra. brangus. 
Gavėnia primena įvykį, kurio reikš
mės negali prilygti jokia žmogiška 
paguoda. Jis primena Kristaus mirtį, 
kuria yra užtikrinta žmogui amžina 
laimė, jeigu jis pats norės jos pasiekti. 
Neišvengiama mirtis šios vilties švie
soje žmogui nelieka be paguodos. 
Gavėnia primena ir apsimarinimo-at- 
gailos reikalą pirmoje eilėje už savas, 
bet ir už kitų, už visos žmonijos kaltes. 
Primena taip pat, kad prasmingiau
sias apsimarinimas, ko nors ar net 
savęs atsižadėjimas yra pagalbos 
reikalingo žmogaus gerui.

Gavėnios metu daug kur bažny
čiose žmonės klausys pamokslų ra
ginančių į gerą. Jų įtaka ne vienam gal 
bus visam gyvenimui. Tačiau bent 
gavėnia turėtų būti proga kiekvienam 
mūsų laiko žmogui taip įsigilinti į kai 
kuriuos klausimus, kad jie visada būtų 
mūsų mintyse ir širdyse. Kiekvienas 
asmuo, šeima, tauta turi savų rūpes
čių, kurių gal neturi kiti. Būna laiko
tarpių, kad kai kurie reikalai, klau
simai tampa bendri visai žmonijai. 
Tokių klausimų turi mūsų laikas. Jų 
yra daugiau, bet šios gavėnios proga 
siūlosi keli, liečią ne antraeilius reika
lus, o kiekvieno žmogaus asmenį ir 
visą visuomenę. Kai į tuos klausimus 
įsimąstai, tai atrodo pats tragiškiau
sias faktas yra visuomenės nerūpes
tingumas tais klausimais. Sekančios 
mintys lies tiesiogiai gal ne tiek lie
tuvius, kiek itus. Tačiau ir lietuviai 
negyvenkime iliuzija, lyg būtume 
kokia ypatingoji giminė, neturinti 
bendro su kitais žmonėmis. Esame 
dalis visuomenės, kurioje gyvename. 
Visų bendrieji reikalai-yra ir mūsų 
reikalai.

Žmogaus gyvenimo pirmoji dalis — 
kūdikystė. Koks didelis procentas, 
šiomis dienomis nelegalių kūdikių. 0 
gal daugiau jų nužudoma negimusių, 
negu gimsta. Nužudytų statistikas 
žinome, tur būt, tik tų, už kurių vad. 
abortą gydytojas ir ligoninė yra ap
mokami iš valdžios iždo. Tu gimusių 
didelė dalis išliko gyvi tik todėl, kad jų 
motinos suplanavo iš anksto gauti 
vaikų vardu finansinę pagalbą iš val
džios. Daug tų motinų atsako valdiš
kom įstaigom ir kartoja vaikui, kad 
tėvas yra nežinomas. Ne vienu atveju 
tai melas už pinigus, tačiau daugeliu 
atvejų tai tiesa. Vaikams skirtais pini
gais daugelis tų motinų girtuokliauja,

nieko nesako apie raudonosios armi
jos nuostolius, bet galima spėti, kad 
tame kare jie neteko apie milijoną 
karių. Dalis jų žuvo, kita dalis suša
lo...“. Suomiai tame kare turėjo 
24,923 žuvusius ir 43,557 sužeistus.

Caristinė Rusija Suomijai buvo 
okupantas, priešas. 1917 m. atgavę 
nepriklausomybę suomiai ir Sovie
tus vertino Suomijos priešu. 1937 m. 
Pasaulinėse šaudymo rungtynėse

(Nukelta I 4 pusL)

ištvirkauja, o vaikai auga apleisti fiziš
kai ir dvasiškai. Daugeliu tų vajįkų 
niekas nesirūpina. Tvarkinga, dirban
čioji visuomenė palaiko tą iškrypiiją 
mokesčiais iš savo uždarbio ir tylr-

Paaugę vaikai beveik visi eina į 
mokyklas. Kai kuriose iš tų mokyįįjy 
vaikai per kelerius metus neišmoksta 
nei skaityti, nei rašyti. Daugumoje 
mokyklų nėra jokio auklėjimo. Kai 
svarstant dabartinį Chicagos mo
kyklų finansinį reikalą miesto tarybos 
sesijoje vienas iš miesto atstovų išsi
reiškė, kad reiktų svarstyti ne vien 
finansus, o ta proga ir auklėjimo klau
simą mokyklose, jo balsas liko tyruose 
— nė vienas iš dalyvių, nė spauda 
nepratarė apie tai nė vieno žodžio.'lr 
taip auga jaunimas, daugėja pasibai
sėtini kriminalai iki žmogžudysčių, 
vakare ar naktį-gatvėje nesijaučia saū- 
gūs net vyrai, dienos metu likusieji na
muose stropiai užsirakinėja duriš. 
Tačiau visuomenė tyli. Tai liudija 
visuomenės ne bailumą, o nejaut
rumą privačiai ir viešai moralei, 
nerūpestingumą pačia visuomene.

Seimą. Jos pradžia per moterystės 
sutartį, kuria vyras ir moteris prisiekia 
net Dievo vardu gyventi kartu iki min
ties, vienas kitą mylėti, būti vienas 
kitam ištikimi. Vargiai kada nors žmo
nijos istorijoje buvo taip dažnai sulau
žoma ši priesaika, kaip vyksta dabar. 
Atrodo, kad visuomenė su tuo net 
apsipranta, tarsi su eiliniu įvykiu. 
Tačiau kokia ateitis tokių vyrų ir 
moterų? Jeigu tokia priesaika tik tiek 
vertinama, tai kokiam savo žodžiui ar 
pasiryžimui gali pasitikėti pats asmuo 
ir kiti juo. Jeigu iš jų gimė vaikų, kokia 
daugelio jų ateitis. Jeigu tėvas ar 
motina jais ir labai rūpintųsi, tai jie vis 
tiek auga nenatūralūs našlaičiai. .Pa
augusių tokių daugeliui maloniau'jr 
geriau prisiminti mirusius savo tėvus, 
negu taip gyvenančius.

Keliais atvejais įvairiais klausimais 
apklausto jaunimo atsakymai rodo, 
kad daugeliui jų visuomenės bendri 
reikalai ir ateitis nerūpi. Iš jų at
sakymų gali skaityti, kad jie nesiprie
šintų jokiai agresijai, okupacijai, jokiai 
tironijai, vergautų bet kam, kas jiems 
pažadėtų bent minimalinę medžia
ginę gerovę. Šalies, tautos, visuo
menės, meilės ir reikalų atjautimo 
juose nejaučiama.

Tai eilė kasdieninio gyvenimo že
miškų reikalų. 0 kaip šios mūsų laiko 
nuotaikos ir faktai atrodo šviesoje to 
klausimo, kurį mums primena gavė
nia, būtent sielos amžino likimo klau
simas. Geras dalykas kai kieno ret
karčiais praktikuojamos dvasinio 
atsinaujinimo valandos, gavėnios 
meto kelių vakarų pamokslai. Tačiau 
yra mūsų laukui aktualių lemtingų 
klausimų, kurie yra kiekvieno žmo
gaus ir kurie turėtų neduoti mums 
ramybės, kol jie nebus geriau tvar
komi. Jeigu juos palikti aklam likimui, 
tai retkarčiais patiriami dvasinio susi
telkimo periodai nėra didelis dalykas. 
Būtų permaža ir neteisinga manyti, 
kad iš Kristaus mirties ir jos prisi
minimo pakanka tik tiek laimėti.

Vysk. Vincentas Brizgys

už atsisakymą paduoti prašymą pilietybei gau
ti esu iš pašto tarnybos atleidžiamas nuo 1942 
lapkričio 1 d. Įteikdamas man tą raštą Braun- 
schweigo centr. pašto viršininko padėjėjas vyr. 
inspektorius Jaeger man pasakė: “Nenorėjai 
tamsta paduoti prašymą Vokietijos pilietybei 
gauti, tai dabar teks duoną su kastuvu užsi
dirbti”. Aš jam į tai atsakiau, kad negaliu tapti 
tuo, kuo nesu, ir iš jo kabineto išėjau.

Parėjus namo ir tą raštą parodžius žmonai, 
pradėjome abu galvoti kaip teks toliau gyventi. 
Arbeitsamtas (darbo įstaiga) tuojau prisistatys 
ir kur nors įkiš į tokį darbą, kuriame ir kojas 
teks pakratyti.

Spalių 31 d., baigęs savo*darbą pašte, atsis
veikinau su savo buvusiais bendradarbiais — 
paštininkais, kurie visi man buvo malonūs ir 
palankūs, iš pašto galutinai išėjau.

1942 lapkričio pradžioje išvykau į Berlyną 
apsidairyti. Berlyne apsistojau viename nedi
deliame viešbutyje Potsdamerstrasse, netoli nuo 
Potsdamm gelež. stoties. Tame kambaryje, ku
riame aš gavau laikiną prieglaudą, gyveno dar 
du kiti lietuviai: vienas klaipėdietis, o antras — 
iš Didž. Lietuvos. Juodu dirbo kažkokioj ap
draudimo bendrovėj ir vakarais lankė univer
sitetą. Pas juos ateidavo ir trečias studentas, 
kuris dirbo prie tekinimo staklių kažkokiame 
fabrike. Visų trijų pavardes esu jau pamiršęs.

(Bus daugiau)
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BOSTONO ŽINIOS
SV. PETRO PARAPIJA

Sv. Petro lietuvių parapijos Ži
niaraštyje skelbiama, kad šiais 
metais gegužės 11* d. parapijos 
susitikimo (reunion) šventėje 
bus paminėta parapijos 75 metų 
sukaktis. Kuri iš tikrvjy yra pa
rapijos įsikūrimo data?

Lietuviai Bostone iki 1895 m. 
pabaigos neturėjo savo bažny
čios ir eidavo mdlstis į lenikv ar 
kurią kitą. Buvo didelis noras įsi
gyti savo bažnyčią, kur galėtų 
melstis-'sava 'kalba. 1895 m. gruo
džio 1 fd. Petras Čaplikas nupirko 
žemės sklypą su pastatais So. Bos
tone E. 7-joj gatvėj, kur manė 
statyti bažnyčią. Bet po dviejų 
mėnesių, 1896 m. vasario 11 d. 
jis tą žemę perdavė Bostono ar
kivyskupijai, o arkivyskupija tą 
nuosavybę perdavė kunigui Juo
zui Griciui, kuris tuose pastatuo
se įrengė salę Mišioms laikyti, o 
kitame įsirengė sau kleboniją. Tą 
bažnyčią pradžioje pavadino Sv. 
Juozapo vardu. Tie pastatai ir 
dabar tebėra. Viename yra kop
lyčia, kurioje yra laikomos Mi
šios, o'kitame name yra vie
nuolyno namai. Tas viskas pri
klauso Šv. Petro lietuvių parapi
jai.

Bostono lietuviai, nors tada ir 
nedaug jų buvo, jie norėjo turėti 
savo tikrą bažnyčią. Jie sudarė 
bažnyčiai statyti komitetą, kuris 
turėjo rinkti pinigus ir rūpintis 
bažnyčios statyba. Kun. Gricius 
norėjo, kad jis pats rinktų pini
gus ir rūpintųsi Statyba. Kilo ne
santaika tarp kunigo ir parapie- 
čių.

Kun. Gricius buvo gimęs 
1866 ra. gegužės 19 d. Raudėnų 
parapijoj, Šiaulių apskr. Būdamas 
jau 20 metų amžiaus jis išlaikė 
įstojamuosius egzaminus į Rygos 
realinę mokyklą. Joje pabuvęs tik 
apie porą mėnesių dėl nesveika
tos išstojo. Bet po poros metų 
jis atsirado Petrapilio kunigų se
minarijoj. Pabuvęs ten dvejus me
tus, vėl dėl nesveikatos išstojo iš 
jos. O tada po pusantrų metų at
vyko į Ameriką pas savo gimi
nes. Čia jis įstojo į Šv. Jono kuni
gų seminariją Brighton, Mass. Po 
maždaug dvejų metų buvo įšven
tintas kunigu. Lietuviams pra
šant, jis buvo paskirtas į tą šv. 
Juozapo bažnyčią. Ne tik jo ma
žas išsilavinimas, bet ir lietuvių 
kalbos mažas mokėjimas buvo 
kliūtis, kad jis nemokėjo sugy
venti su parapiečiais. Parapiečiai 
sakydavokad jis moka tik žemai-

ŽIEMOS KARASI -»

(Atkelta iš 3 psl.)

Helsinkyje dalyvavo ir Lietuvos 
ekipa. Rungtynių organiza
cinio komiteto ryšininku su Lie
tuvos ekipa buvo suomių ka
riuomenės majoras, tuomet 
turėjęs apie 45 m. amžiaus. Su 
ekipos nariais jis kalbėjo tik vo
kiškai ir neatsakinėjo į kreipi
mąsi rusų kalba, o vėliau pa
aiškėjo, kad tas karininkas caro 
laikais buvo baigęs rusų gene
ralinio štabo akademiją. Tas 
pats buvo pašto, geležinkelių 
įstaigose, viešbuty ir kalbant su 
kariuomenės bei „Siuckor“ 
(šaulių) karininkais. Tų kari
ninkų pasisakymais Rusija 
buvo ir bus Suomijos priešas. 
Netolima ateitis parodė, ka’d jie 
buvo teisūs.

Didvyriškas Suomijos-Sovie- 
tų žiemos karo šimto penkių 
dienų ginkluotas pasipriešini
mas Sovietų milžiniškai gink
luotai persvarai ryškiai parodė 
pasauliui, kad Maskvos vals
tybė savo grobuoniško pobū
džio nepakeitė. Taip pat 
neabejotina, kad ir vėliausias 
rusą grobuoniškumo pavyzdys 
— įsiveržimas į Afganistaną 
tėra to 1939—40 metų karo 
tęsinys ir kad Maskvos impe
rializmas tik tada nustos 
plėstis, kai ta valstybė visai 
subyrės.

(Pabaiga)

tiškai, o ne lietuviškai. Kai jis 
kalbėdavo ar sakydavo pamoks
lus, daug kas nesuprasdavo jo 
kalbos.

Tokiai padėčiai esant, parapie
čiai panoro pasistatyti savo baž
nyčią ir gauti kitą kunigą, su ku
riuo galėtų susikaflbėti ir susigy
venti. 4899 m. kovo 24 d. para- 
piečių Prano Žilvyčio, Petro Čap
liko, Petro Lazausko, Kazio La
pinsko ir Jono Ramanausko var
du buvo nupirkta žemė So. Bos
tone prie W. 5-tos gatvės, kur da
bar yra parapijos bažnyčia.Tame 
sklype ir buvo pradėta statyti 
bažnyčia. Parapiečiai dirbo baž
nyčios statyboje 'be jokio užmo- 
kesnio, dažniausia vakarais ir ki
tais laisvalaikiais, nes dienomis 
reikėjo užsidirbti duoną pragy
venimui. Ši statyba nepatiko 'ku
nigui Griciui ir lenkų kunigui 
Chmiedinskiui, nes 'lietuviai eida
vo į lenkų bažnyčią. Jie abu pra
dėjo daryti intrigas ir 'kliūtis šiai 
bažnyčios statybai. Nepaisant tų 
intrigų, 1901 m. bažnyčios staty
ba buvo baigta. Tada parapijos 
komitetas pradėjo lankytis pas 
Bostono arkivyskupą, prašyda
mas paskirti jiems kunigą. Kito 
lietuvio kunigo čia nebuvo, tad 
arkivyskupas siūlė jiems tą patį 
kunigą Gricių, kuris tebėjo klebo
no pareigas toje Šv. Juozapo baž
nyčioje 7-je gatvėje. Komitetas 
jo nepriėmė. Jie norėjo atsikviesti 
kunigą iš Lietuvos. Taip ir buvo 
padaryta. 1903 m. į Bostoną at
vyko kun. Stankevičius. Parapi
jos komitetas pristatė kunigą 
Stankevičių arkivyskupui, prašy
damas paskirti jį jiems klebonu. 
Arkivyskupas nesutiko ir vėl siū
lė kunigą Gricių, bet parapiečiai 
su tuo nesutiko. Taip bažnyčia 
buvo, bet ji stovėjo tuščia, nes ne
buvo kunigo. Kartą į Bostoną 
atvyko iš Plymouth, Pa., kuni
gas Jonas Žilinskas. Praleidęs 
Bostone porą savaičių, vėl išva
žiavo į Pennsylvanią, bet netru
kus grįžo ir buvo paskirtas tos 
naujos bažnyčios ir parapijos kle
bonu.

Šv. Petro bažnyčios atidarymas 
ir pirmosios pamaldos įvyko 
1904 m. sausio 31 d. Atidaryme 
žmonių buvo nedaug, nes kuni
gas Žilinskas ją pašventino tik 
pats privačiai. Kodėl nedaly
vavo vyskupas ir ar su jo leidi
mu šis pašventinimas įvyko, nė
ra tikrų žinių. Ir tada gal ši baž
nyčia dar nesivadino parapija. 
O kunigas Gricius dar tebeturė
jo savo šv. Juozapo bažnyčią 7-je 
gatvėje.

Iškilmingas bažnyčios pašven
tinimas įvyko 1908 metais rugsė
jo 7 d. Darbo dienas šventėje. 
Šventinimo apeigas atliko arki
vyskupo pagelbininkas vysk. G. 
Anderson. Pašventiniman atsi
lankė keli tūkstančiai žmonių 
net ir iš toliau. Procesijoj daly
vavo 23 vėliavos, 9 orkestrai. Jie 
buvo atvykę iš kitų miestelių ir 
ėjo į bažnyčią labai iškilmingai 
Bažnyčia netalpino tų visų susi
rinkusių.

Tad tikroji šios parapijos įsi
kūrimo data yra nevisai aiški. Ją 
laikyti nuo jos pastatymo ar nuo 
kunigo Žilinsko privataus pa
šventinimo ar nuo vyskupo pa
šventinimo?

Tačiau mūsų klebonas rašo 
parapijos Žiniaraštyje, kad bus 
minima 75 metų sukaktis. Rei
kia manyti, kad į šį sukakties mi
nėjimą rinksis visi parapiečiai ir 
svečiai, kaip ir tame iškilminga
me Žventinime ii arti ir toli.

P. Žičkus

PARENGIMAI

Skautų ir skaučių rengiama 
tradicinė Kaziuko mugė kovo 2 
d. Lietuvių Piliečių d-jos So. Bos
tone salėse. Tautinių šokių sam
būrio vakaras su programa kovo 
8 d. Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
So. Bostone.

Vasyliūnų sonatų vakaras 
First —Seoond Cburch Bostone 
kovo 9 d. 3 vai. p.p.

Minkų radijo valandos 46 me

tų sukakties koncertas ir miss 
Lithuania of New England ba
lius kovo 23 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje So Bostone.

Laisvės Varpo pavasarinis kon- 
oertas balandžio 13 d. per Atve
lykį Lietuvių Piliečių dr-jos salėje 
So Bostone.

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 4 d. 3 vai. pp. Tautinės 
s-gos namuose, 484 E. 4-ji gatvė 
So Bostone. Rengia L.M.F. Bos
tono klubas.

KAZIUKO MUGĖS 
PROGRAMA

Baltijos ir Žalgirio tuntų ren
giama tradicinė Kaziuko mugė 
įvyks kovo 2 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos salėse So. Bostone. Mugės 
atidarymas 11:30 vai. ryte 3-čio 
aukšto salėje. Pietūs 12 vai. 2-ro 
aukšto salėje. 3 vai. vaidinimas 
“Snieguolė ir 7 nykštukai”. Vai
dinimą režisuoja Paulina Kalvai- 
tienė, o pianinu palydi Aldona 
Lingertaitienė. Vaidinime daly
vauja net 30 vaidintojų.

Be šios programos, mugėje, 
kaip ir visada, yra didelis pasi-i 
rinkimas įvairių dalykų.

Skautai-tės kviečia visus lietu-' 
vius į jų mugę pabuvoti su jais ir: 
pasidžiaugti mūsų jaunimu.

VASYLIŪNŲ KONCERTAI
NEW YORKE IR BOSTONE

Smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas ir pianistas Vytenis Vasyliū- 
nas savo koncertų programai pa
sirinko klasikinę Mozarto sonatą 
Es dur, romantinę Wo>lf-Ferrari 
sonatą E moli, ir lietuviškąją Jur
gio Gaižausko sonatą a moli. 
Koncertas New Yorke bus sek
madienį, kovo 2 dieną, 5:30 p. p. 
Camegie Redtal HaU salėje, 454 
West 57th St., New York City. 
Koncertas Bostone bus sekmadie
nį, kovo 9 dieną, 3 v. po pietų, 
First and Second Church salėje, 
66 Marlborough Street, Boston, 
Mass. Maloniai kviečiama visų 
gausiai atsilankyti.

AVIES KAILINIAI
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos.
Siuvame ir pagal užsakymą.

ROB - EL’S
4412 W. 59th St, Chicago, IL 00629 

TEL. — 735-5667
Atd.: 8:30 v. r. iki 7 v. v. šeštad. 
8:30 v. r. iki 5 v. v. Sek m. nuo 1 
Iki 5 v. popiet

Tėtuk, žiūrėk! Sniegomobilius! Ir aš noriu pasivažinėti.

Taip, taip, Pupuk. Žiemos Šventėje, šį sekmadienį, galėsi pavažiuoti 
8niegomobiliu.

Žiemos šv. iškyla bus vasario 24 d., sekmadienį, p.p. Rudžių 
dvare, Monee, III. Dėl informacijų skambinti: HE 4-8428.

KELIONE i PRANCŪZIJA IR ITALIJA
1080 M. BIRŽELIO 12 • 27 DIENOMIS

Aplankysime Liurdą, — Llsiemt, Sv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus; 
—Ars, Sv. Jono Vianney; Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas šventoves, kai 
vyksime j Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc. vysk. Vincentas 
Brizgys.

Kaina $1,*7*A6 doL asmeniui (dviese kambaryje)

Dėl informacijos kreiptis J
MATILDĄ MARCINKUTE - GAUCIENĘ

WORLD EXPRESS 
TEL — 832-4111

D 1HESIO

CLASSIFIED GUIDEiiiiiiiiiiiiiiiiiiitliiiiiiiiiHiiiiiiinmiinTiii
{vairių prefch, peatrtnkimaa ne

brangiai U mdaq sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS

2561 W. 06 SL, Chicago, m. 6662$

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Telef. — KS-2737

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuinn
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PLU M B I N G
Licensed, Bonded, Insored

Nauji damai 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

JUNK CARS WANTED
RUNNING OR NOT

Free Fast Towing 
TEL.  582-8130

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

TeL — WA 5-8063

Snow Plosring

SNIEGĄ NUVALOME
Biznio ištaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-1584

PACKAGE EYPRESS AGEJfCY 
MARIJA VORFTKTFVf

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Lnbai pagrAd. ujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2BO8 W. •• St, Chicago, HL «O«20 

TEL. — WA 5-2787

Z-M Conslruction Co.
INC.

Nauja statyta ir bet koks 
saunų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ŽYGAS 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871

Perskaitę “Draugą" 
jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

(OGI LAUKTI
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

gslow. 2 miegami. Pušų sausas beis- 
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti Marąuette Parke. — 
352,500.

Paiku, 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 
' vartuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.

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

Valdis Real Estate
2625 West lįst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534
iiiiiiiujiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiinniiiiiiiiiiii 

4 butai. Mūrinis. Lemonte.

2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Paiko rajone. 

Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

2951 W. 63rd St., 436-7878
TeL 839-1784 arba 839-5568 
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BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

duokite

We'll help you make the right movė

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
j musų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnauti.

priklausome MLS ir turime

Viri 506-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY C0. 
0600 S. Palūki Road 

Tai. — 767-0600
indapendentty ov/ned and Oderared.
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QOICK STAKT 
TEL — 582-8130

VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALO

Vizitinių kortelių naudotinas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka Ir visų luo
mų atstovams turėti gražias riš
tines kortelee.

Kreipkitės į “Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalai*. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje “Drauge”.

MISCELLANEOUS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIII

A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIUIIIIIIUIIIIIK
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M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood» teL 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai.
lllllllilIlIlIlIlIlIlIlilIilIlIlUlUUUlUUUIIUI

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 405$ Archer Avė. 
Chicago, m. $0632, tel. S27-59M

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pa mus.

FRANK ZAPOLIS
Telef. GA 4-8654
3296y3 W. $5tb Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiniiiuiiB

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 6$th St., teL 776-1486 

llllIllllllllllllllllllllllllllllIlAlliliiUIIUIlll

VALOME
KILIMUS nt BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TcL RE 7-5168

r

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kar
uos yra visiems pnei narnos.

H£LP WANTfeZ> — VYRAI

Movė Up with Adams 
Elevator!

$1,000.00 BONUS
Rather than pay an agency to reeruit 
you, we will give you the money. Pre- 
sent this ad at your interview and, if 
hired, you will get a bonus of $500.00 
after 6 months employment and an ad- 

ditional $500.00 after one year with us.

TOOL & DIE MAKER
Adams reąuires sidlled journeymen 

Tool and Die Makers for tbe maou- 
facture of Progressive, pierce, form 
and blank dlea.

Our business ls grotring and is re- 
cession-proof, lnsuring your cootinued 
employment. We offer top wages and 
fringe benefits not avallable ia a job 
shop.

If ųualifled, appty in parson or pbone

JOY FRIERMAN at 
(312) 6754)753

ADAMS Ei£VAT0R 
EQUIPMENT CO.

5640 Howard Street 
Skokie, ūlineis

An Eąual Opportunltr Emplor«r M/F

REMKITE DIENR. ‘DRAUGĄ”

HKLPWANTBD—MALS

OWNER - OPERATORS
D.O.T. ųualified with tandem axle tractor for piggy 

S back operation. Pick up aad delivery withia 400 milą 

| radius. Chicago-baied. Etcellant pay package.

TEL -312—226-7829
•«

HELP WANTED VYRAI

DIE REPA1RMAN
Full or Part Time

Our leading company has exceilent 
full or part time opportunities for 
Die Repalrmen. Die Cast or Injao- 
tion MoLding ezperlence and the abi- 
lity to uae lathes. miLIa, surfaca 
grinders, etc., ia required. Qualified 
individuala mušt also be able to read 
blueprints and poesees thelr own pre- 
cision toola
We provide a seęure future, an ex- 
cellent startine rate and oooaplete 
benefits. For more Information or aa 
lnterview. pleaae oontact:

Mr. Olson — 3454850
TELEDYNE ABCO 

DIE CASTINS
2080 N. 15th Avenne 

MELROSE PARK, UL. 00166 
An Eąual Opportuntty Empioyar M/F
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CARPENTER
TOR KKHIBIT AND 

DISPLAYS
Good opportunity for erariemen 
who t&kes pride in bis vrork. Cus- 
tom trade show eachibit carpentry 
with a long establiahed firm.

Call MIKE at 243-1220 

Over Scale ii Oualiiied

M AC H INIST
DISPLAYS A EXHIBrTS 

Are you a take cb&rse individuali 
De you enjoy cb&llensin^ woik.T 

If so. thla job is for you.
Job lnvolves: weldlngr, bending form
inu of light s&ge metai, aimple LLrht- 
inr. fabrication, bending plastic aheet
& some animation vrork.

CALL MIKE AT: 24S-1U0

VYRAI IR MOTERYS
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CLASS “A”
MACHINISTS

ARROW GEAR CO. is a leading manu, 
facturer of ąuaiity gears, seeking in. 

dividuals for the folk>wing:

V ENGINE LATHES
2nd Shtft

UIL
1 IX

tų » a»-» t

V AUTOMATIC SCR£W 
MACHINE OPERATOR
2šd Shift — Mušt be aUe to 
sėt up and operete.

V BORE/IJ). GRJNDER
2tad Shift

V MIUL OPEftATOR
2tad Shift

Indiriduals mušt be EXp*D MACHIN- 
1STS AND able to set-up/operate. Al
so, the ability to speak and read Eng- 
lish is reąuired. We offer exceil. esm
inga, outstanding growth potential and 
a benefits package that provides non- 
contributory major medical, life Insur
ance, peid holidays, pension plan and 
mueh more.

APPL7 0R CALL NOW1II

969-7540

ARROW GEAR CO. 
2301 Curtiss Street 
Downers Grove, UI.

(Located Just Off Belmont)

Aa Eąual Opportunity Kmplayar M/F

HELP WA?mn> — MOTERYS

EXPERD CLEBK-TYPIST 
To Work In Our DeerfMd Offloe

84.50 per hour to start. Ezcellent 
worklny condltiona and benefits.

Pleaae Call — 4SO-SSSS 
UALLACE SECVRITY AGENCY

8710 Commercial Avenue 
NORTHBROOK, ILL

An BąuaJ Upp*ty Kmployer M/F

in
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LIETUVIAI FLORIDOJE
Miami, Florida

Soiistė Ona PUuškonieoė

kiečiu kalbos ištarimu, buvo pa
lydėtos šiltu plojimu.

Pagaliau atėjo gražiausios ari
jos iš operos Mignon. lyrinė, il
gesinga Mignon arija buvo in
terpretuota visu švelnumu. Ji — 
taip gimininga lietuviams sujau
dino klausytojus. Ta puiki arija 
buvo atlikta be ■priekaištų: dide
liu subtilumu, giliu ilgesiu ir ra
finuotu skoniu. Klausytojams bu
vo perduota labai nuoširdžiai.

Nons mezzosopranui būna sun
kumų pereinant į aukštutinį re
gistrą, tačiau solistė O. Pliuško- 
rienė lengvai nugalėjo šią kliū
tį Mignon partijoje ir atliko pui
kiai. Laisvai, nepertemptai skam
bėjo jos daina su išsiveržiančiu 
ilgesio jausmu aukštutiniame

SOLISTĖS O. PLIUSKONIENČS 
REČITALIS

Sausio 24 d. šauliu Aušros kp. 
Miami suruošė šaunu koncertą 
plačia ir jctamia programa. So
listės .Onos Pliuškonienės malo
naus tembro baflsas, sodrus me- 
zzosopranas gražiai skambėjo Lie
tuviu Amer. Pil. klubo salėje pir
mą kartą/ Tačiau lietuvių pasau
lyje soi. -Qna. Pliuškonienė yra 
gerai pažįstama ir daug kartų 
girdėta jvairuose JAV didmies
čiuose 'bei Kanados Montrealyje. 
Atlikusi koncertą St Petertsbunge, 
solistė, pakviesta į--Miami, apsi
stojo pas Oną ir Petrą Griškelius 
ir buvo globojama jų šeimoje.

Salėje gausiai susiriniko publi
kos. Daug nematytu, iš toirau at
vykusių svečiu, daug profesiona
lu, muzikos ir dainos myfiėtog'y. 
Saulių Aušros kuopos nariai iš 
Pompano Beach su kuopos vice
pirmininku dr. K. Pautienių už
ėmė atskirą stalą. Nemažai susi
rinko ir vietiniu Aušros kuopos 
šaulių iš Miami miesto, iš Mia
mi Beach salos ir Surfside. Šiam 
parengimui labai daug rūpesčių 
ir darbo pakėlė kuopos valdybos 
narė bei kultūros renginiu ir prog
ramų vedėja Gunda Kodatienė.

Retai pasitaikantis dalykas, 
kad vienas asmuo (K. Kodatie
nė) pajėgtu suorganizuoti puiku 
koncertą, suburti malonias tal
kininkes, paruošti vaišes, at
spausdinti programas su solistės 
nuotrauka ir daug kitokiu paruo-, 
Šimo detalių. Programų išlaidas 
■padengė dr. Jadvyga Dubinskie- 
nė.

'Koncertas prasidėjo punktua
liai 3 vali. p.p. Pirmojoje dalyje 
sugrupuotos liaudies dainos ir ki
tokios: Vai gražu — A. Kačanaus- 
ko, žodžiai K. Binkio; Rūpinosi 
motinėlė — J. Tallat Kelpšos,- 
'liaudies daina; Vidilutės daina iš 
misterijos „Nuvainikuota Vaidi
lutė“ — J. Dambrausko, žodžiai 
V. Putino. Dainos Skambėjo mu
zikiniu tikslumu, kas rodė so
listės 'gerą vokalinį išsilavinimą. 
Jas Ona Pliuškonienė perdavė klau 
sytojams su dideliu nuoširdumu. 
Publika jautriai priėmė ir entu
ziastingai plojo. Teko vėliau iš 
solistės išgirsti, jog liaudies dai
nas ji nepaprastai mėgsta ir, tur

, būt, dėlto ji visu atsidėjimu jas 
parenka ir rūpestingai paruošia 
programai.

Vėl pasirodžiusi scenoje, solis
tė dainavo išskirtinai tik liaudies 
dainas: Už balto stalo sėdėjau ir 
Oi ant kalnelio — K. V. Ba
naičio, Pavasario dienelę — St 
Šimkus, Siuntė mane motinėlė ir 
Močiutės dvarely — Vyt -Klova, 
Pūtė vėjas — Vyt Kairiūkštis, 
Pailei lieptą, Mėnesiena ir Augo 
sode serbentą — Vytauto Marijo- 
šiaus, žodžiai J. Aisčio.

Pereinant prie liaudies dainų, 
tenka pastebėti dainininkės susi
kaupimą ir rimtį. Ji, giliai įsijaus
dama į dainos žodį, sugebėjo 
klausytojams atskleisti mūsų liau- 
diens dainų gražį, ju melodingu
mą, lyrizmą ir žodžiu prasmingu
mą. Solistėj, dainavime atsispin- 
ėjo amžina lietuviu liaudies dai
nų neišsemiama meilė. Vytauto 
Klovos senoviškos dainos plaukė 
mezzoęoprano melodingu švelnu
mu. VytatrorMarijošiaus pasku
tinės daMdfSf- puikūs lyrikos kū
riniai (žcdžibi J. Aisčio) išdai
nuoti nepaprastai subtilia inter

pretacija, gilešniu įsijautimu. Ypa
tingai įprasmintas buvo muzika- 
linės frazės užbaigimas, liūdnai, 
ilgai nusitęsiantis į tolumas.

Pertraukos metu pramistas Boh- 
dan Sperkacz pagrojo netikėtai 
dvi lietuviškas dainas, iššaukda
mas publikos džiaugsmingus plo
jimus.

Antroje dalyje solistė O. Pliuš- 
koniesė davė įvairias tris vokiš
kas dainas — ,,An die Musick — 
Franz Schubert, „Gesang Way- 
la’s“ ir „Der Gartnef“ — Hugo 
Wolf. Jos buvo gracingai padai- 
nuotos, su geru, nepertemptu vo-

„forte“, kuris buvo stiprus, jau-l 
dinantis ir erfektimgas. Jis nušvi
to jėga ir klausytojams buvo ne
paprastai graži dovana. Pelnytai 
talentinga rečitalistė sulaukė pub
likos ilgu, nenuilstamu plojimu 
audros. Buvo girdėti vyriški bal
sai: „Daugiaul Bisl Prašom dau
giau!“ Moterys kėlė nosinaites 
prie akiu.

Toliau buvo arija iš operos 
Faustas — muzika Gounod. Taip 
pat skoningu saŽkumu ū labai 
švelniai ,pagiedotas „pasikalbėji
mas Ziebelio su gėlėmis” (“Pasa
kykite jai, mieli žiedai...“).

Ir vėl publika plojo, nebenorė
dama paleisti nuo scenos žavin
gos interpretatorės, iki vakaro va
dovė Gunda Kodatienė visus ap
ramino, jog ,programa pasibai
gė“. Tenka pasidžiaugti, kad re
čitalis gerai pasisekė. Daugelis 
ėjo sveikinti solistę. Kavutę bege
riant, ėjo gana vertingu dovanų 
laimėjimai, oficialus padėkoji
mas visiems, kas prisidėjo prie 
koncerto organizavimo.

Koncerto dieną atskrido iš Phi- 
■ladelphijos solistės vyras inž. Kęs- 
utis Pliuškonis su jaunesniąja dūk 
rele Rimute. Abu mieli iečiai 
buvo klube, visi trys projektavo 
savaitgalį pailsėti prie okeaną 
Bet staigi žinia apie mirtį a.a. 
Elenos Kudžmaitės (solistės tetos) 
nutraukė visiems taip reikalingą 
poilsį. O. Pliuškonienė tuojau iš
skrido į Detroitą laidotuvėms, o 
tėvelis su Rimute — namo.

SVEČIAI

Prof. dr. Alfonsas Šešplaukis 
(Tyruolis), plačiai žinomas ra

Brangiam krikšto sūnui

A. t A. ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
taip staiga ir netikėtai nutraukusiam gyvybes siū
lą, tėvams MEČIUI ir JANINAI MIKUTAIČIAMS, 
broliui MINDAUGUI, sesutėms VILIJAI ir SIGUTEI 
su šeimomis ir AUŠRINEI, seneliams p. ARLAUS
KAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Krikšto tėvai Vida ir Romualdas Račiūnai 
ir šeima

Algimantas Antanas Mikutaitis
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
Tragiškai žuvo 1980 m. vasario 17 d., sulaukęs 24 m. amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Liko giliame liūdesyje tėvai Mečys ir Janina, brolis Mindau

gas, seserys: Vilija Manning su vyru Paul, Sigute Peterson su vyre 
Jim ir Aušrinė, močiute ir bočius Ona ir Jonas Arlauskai, dėdė ir 
dėdienė Juozas ir Eleonora Arlauskai, gyv. New Britair., Conn., ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvęs Miško Brolis, priklausė Akademiniam Skautų Sąjūdžiui.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 South California 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 21 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas i švč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo baž- 
nyčią, kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįstamus

Liūdintys: Tėvai, brolis, seserys, močiūtė ir bočius.

Laid. direktoriai D. Gaidas ir G. Daimid. — TeL 523-0440.

A. f A.
Aldona Saulė Midielevičienė

Po sunktos operacijos ir ilgos ligos mirė 1980 m. vasario 16 d., 
2:20 vai. ryto Floridoje, Sarasotos ligoninėje. Buvo gimusi Kaune 
1920 m. liepos 7 dieną.

1940 m. baigė Mokytojų seminariją Šiauliuose.
Antro pasaulinio karo metu studijavo Berlyne ir Grąže, Austri

joje. Po karo 1946 m. sukūrė šeimą su neprikl. Lietuvos kariuome
nės kpt. Bronium Mlchetevičium. Atvykusi į JAV kurį laiką dirbo 
Kongreso bibliotekoje Washingtcne ir federalinės JAV valdžios įstai
gų paskyrimu su vyru išvykdavo tarptautiniais reikalais į užsie
nius.

Savo straipsniais aktyviai dalyvavo lietuviškoje spaudoje: 
"Drauge”, "Dirvoje” ir "Moteryje”.

Laidojama vasario 21 d. Sarasotos Memorial kapinių mauzo.- 
lėjuja

Giliame liūdesyje lieka:
Motina, vyras Bronius, 

Jaunutis Australijoje, an 
Utį giminė*.

duktė Astra, brolis 
ik* Erika-Aldon* tr

šytojas, kėlių knygų autorius, po-ninkas, dalyvavęs kaip Pasaulio DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 20 d
etas, talentingas vertėjas ir kri 
tikas buvo atvykęs į Miami 
Beach sausio 14 d Apsistojo pas 
savo kolegą linkurvietį J. Gnizdą, 
vėliau apsigyvenę^ pas Petravi
čius, maudėsi okeane, lankė savo 
draugus ir pažįstamus. Dalyvavo 
Lietuviu Amer. Pil. klube, šaulių 
suruoštame solistės O. Pliuško
nienės rečitalyje. Po to persikėlė 
į St Petersburgą, kur ketina ilges
nį laiką pasilikti pas linkuvietį 
dr. Kaškelį.

Ekonomistas Feliksas Andtriū- 
nas, plataus masto visuomeni-

Lietuviu Bendruomenės etniniu 
grupių atstovas Baltuosiuose rū
muose, buvo atskridęs iš Phhladel- 
phijos. Jis yra pensininkas, laiko 
nesuvaržytas, apsistojęs pas K ir 
K Kodačius, senus draugus dar 
iš gimnazijos laikų nepriklauso
moje Lietuvoje.

J. Narūne

— Komp. Mozartas, tik vieną 
kartą išgirdęs, tiksliai užrašė 
ilgą ir sudėtingą simfoniją. Tu
rėjo muzikai retą atmintį.

P A D E K A
A. f A.

Dipt agr. VYTAUTUI AGLINSKUI
mirus, širdingai dėkojame visiems giminėms ir draugams už gėles 
ir pareikštą mums užuojautą, šią skaudžią gyvenimo valandą, per 
spaudą, raštu ir žodžiią auką šv. Mišioms ar lietuviškai veiklai 
paremti.

Gilią padėką reiškiame kan. Vaclovui Zakarauskui už pamaldas 
ir tartą prasmingą paguodos žodį bažnyčioje bei maldas kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Agronomų draugijos pirminin
kei Salomėjai Janulaitienei ir Antanui Juodvalkiui už jautrius at
sisveikinimo žodžius su velioniu Vytautu.

Dėkojame kolegoms karstanešiams, suteikusiems velioniui pas
kutinį patarnavimą.

Dėkojame kolegoms Ignui Andrašiūnui ir Mečiui Valukėnui iš
ryškinusiems mūsų brolio Vytauto nueitą gyvenimo kelią spaudoje,

Ypatingą padėką reiškiame mūsų mielai pusseserei Aldonai 
Jiamdolienei už rūpestingą brolio Vytauto slaugymą ir globą jo 
sunkios ligos metu.

Dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią ir palydėju- 
siems velionies kūną į šv. Kazimiero kapines.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donaldui Petkui už rūpestingą 
patarnavimą.

Algirdas ir Kęstutis Aglinskai n šeimomis

P A D
Sausio 5 d., 1980 metais, sulaukęs 23 metų amžiaus, staiga 

mirė mūsų mylima <t sūnus

A. A.

EDVARDAS V. TARAS
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta

miems už pareikštas užuojautas mūsų skaudžioje valandoje.
Ypatinga padėka priklauso kun. klebonui A. Zakarauskui, kun. 

Prunskiui už sukalbėtas maldas, kun. C. Augliui už sukalbėtą ro
žančių koplyčioje. Kun. J. Juozevičiui už atlaikytas šv. Mišias 
bažnyčioje ifl palydėjimą į šv. Kazimiero kapines.

Dėkojame šv. Rožančiaus - Adoracijos būreliui už sukalbėtą 
rožančių koplyčioje.

Dėkojame solistei p. D. Stankaitytei už giedojimą bažnyčioje.
Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką, visam lietuviškam jau

nimui ir jų organizacijoms: Ateitininkų Studentų organizacijai, šiau
rės Amerikos Studentų sąjungai, Sporto klubui “Lituanica”.

Nuoširdi padėka Brighton Parko namų savininkų klubui.
Gilią padėką reiškiame karsto nešėjams ir visiems atsilankiu

siems šermenyse, aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėles, 
pareikštas užuojautas; žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Didelė padėka priklauso visiems gausiai dalyvavusiems šv. Mi
šiose ir palydėjusiems velionį į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Laidotuvių direktoriui D. Petkui dėkojame už rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą.

NuUūdę: TĖVAI ir MOCICTE

Mylimam sūnui

A. f A. ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, mūsų mielai sesei v.s. JANINAI, 
jos vyrui MEČIUI, seserims AUŠRINEI, SIGUTEI, 
VILIJAI ir broliui MINDAUGUI reiškiame nuošir
džiausią skautišką užuojautą.

Aušros Vartų Tuntas

A f A. LEONUI JANULEVIČIUI mirus,
jo žmonai JANINAI, dukrelėms: RIMAI, Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto asistentei, VIDAI ir jos 
vyrui BRONIUI JUODELIAMS bei giminėms nuošir
džiausią užuojautą reiškia

Pedagoginis Lituanistikos Institutas

ALGIUI
A. f A.

MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, dalinamės skausmu su tėvais JA
NINA ir MEČIU, broliu MINDAUGU, seserimis VILI
JA, SIGUTE ir AUŠRTTE ir seneliais ARLAUSKAIS.

Kučų ir Knastmaaų šeimos

A. f A. Dr. KAZIUI ALMINUI mirus,
jo ŽMONAI, SŪNUMS, DUKRAI ir jų Išimoms bei 
visiems giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia ir liūdi

Omahos Lietuvių Medžiotojų 
ir Meškeriotojų klubas

Mylimam sūnui

A. j. A. ALGIMANTUI tragiškai žuvus,
mūsų mielą sesę JANINĄ MIKUTAITHNĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

“Aušros Vartų” tunto ir Kng. Gražinos” 
būrelis ir šeimos

EUDEIKIS
Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

r

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 w. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

• VASAITIS - BUTKUS
1446 So. ttrt. Avė., CICERO. IUL. Tel. OLympic 2-1003
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s DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 20 cL

x Elena ir Izidorius Vasy- 
liūnai, Sommerville, Mass., daž
nai paremia savo dienraštį. Ir 
dabar gavome jų malonius svei
kinimus, paremtus 25 dolerių 
auka. Labai ačiū.

x Advokatas S. Povilas 2um- 
bakis, čikagiškis, padėkojo už

SoL Gina čapkauskienė,. korteles ir atsiuntė 10 dol. au
ką. Ačiū.

X Kun. Antanas * Senkus^

šiuo metu koncertuojanti Euro
poje, iš Škotijos atsiuntė “Drau
go" redakcijai sveikinimus. Ji 
Škotijoje koncertavo jau du 
kartus ir buvo pirmoji lietuvai
tė solistė nuo 1945 m. Žmonės, 
rašo, labai geri ir nuoširdūs, 
bet gyvena tik vidutiniškai. Iš 
Škotijos solistė išvyko į Londo
ną, po to vyks į Vak. Vokietiją.

X Dr. Ant. Razma, Lietuvių 
fondo pirm., atidarys Lietuvių 
dailės instituto dailės parodą 
vasario 22 d., penktadienį, 7 
v. v. Čiurlionio galerijoj, Jau
nimo centre.

X JAV lietuvių jaunimo są
jungos tarybos rinkimai įvyks 
vasario 23, 24 d. ir kovo 1, 2 
d. Kandidatai, 18-30 m., krei
piasi į savo skyrius arba pas 
Praną Pranckevičių (312) 652- 
6215. Balsuoti kviečiamas visas 
lietuviškas jaunimas 16-30 m. 

x Vilius Bražėnas kalbės me-

prie preenumeratos mokesčio 
pridėjo 15 dol. auką. Maloniai 
dėkojame ir skelbiame Garbės 
prenumeratore.

X Pranas Stončius, Nashua, 
N. H., atnaujino prenumeratą, 

tiniame George Washington var- padėkojo už korteles ir aukojo
do parengime šeštadienį, vasa
rio 23 d., 6 :30 v. v. Bragiel res
torane, 12300 S. Nagle Avė., 
Palos Heights, H. Norį dau
giau informacijų gali kreiptis 
telef. 388-6541.

X Graciana Šimkienė, trijų 
vaikų motina, pabėgusi iš bol
ševikų okupuotos Lietuvos, yra 
atvykusi į Chicagą Ji yra pa
minėta Italijoje išleistoje reli
ginių pavyzdžių knygoj “Virtu 
in Esempi”, H t., 749 psl. Pa
žymima, kaip ji, 1949 m. Sta
linui švenčiant 70 m., pasiuntė 
jam Šv. Raštą su įrašu, kad 
Visagalio Dievo išmintis yra
galingesnė už atominę bombą.

•
X Aukų atsiuntė: 3 doL — 

E. Kastautienė; po 2 dol. — J. 
Skavičius, L Šulcas, K Merec- 
kis, St. Luinis, Mr. Sereika; 1 
dol. — V. Frankienė. Visiems 
dėkojame.

-, x Patikslinimas. "Draugo” 
vakar dienos laidoje sumaišy
tos datos: turėjo būti visuose 
puslapiuose “antradienis, vasa
rio 19 d.” (ne: trečiadienis, va
sario 20 d., kaip išspausdinta
4 ir 6 psl.). Už korektūros klai
dą atsiprašome.

X Lietuvių Dailės Institutas 
dėkoja Lorettai ir Raimundui 
Grigaliūnams už 100 dol. auką 
parodos išlaidoms dengti, (pr.)

X Lietuvių Fondo narių su
važiavimo ir pavasario vajaus 
užbaigtuvių proga gegužės 3 d. 
J. Centro kavinėje bus vakarie
nė. Nariai ar nauji nariai padi
dinę savo įnašą 100.00 doL au
ka gauna vieną bilietą į vaka
rienę. Aukas jau dabar galima 
siųsti į L. F. rastinę — 2422 W. 
Marąuette Rd. Chieago, UI.

(pr.)

X Kviečiame atvykti į ruo
šiamą žiemos iškylą, vasario 24 
d. Monee, UI., p. Rudžių dvare. 
Pradžia 11 vai. ryto iki sute
mos. Auka asmeniui $10, šei
mai $25, studentams $5. Pelnas 
skiriamas VI Tautinių šokių 
šventei. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti p. Albinai Ra
manauskienei tel. HE 4-8428. 
Iškylą ruošia VI T. Š. Šventės 
Komitetas. (pr.)

x Friitala — Suomių odos ir 
avies kailio išdirbinių krautu
vėje, šiuo metu vyksta didelis 
vyrų ir moterų žieminių rūbų 
išpardavimas. Savaitės bėgyje 
kalbame lietuviškai. Valandos: 
pirmad. iki šeštad. 10 v. r. iki
5 v. v.; sekmad. 11 v. r. i\j
5 v. v. Adr.: 800 W. Grand 
Avė., Chieago, Iii., 4-tas aukš
ta* TeL 829-0346. (sk.)

Lake Worth, PI., parėmė mūsų parapiją. ^emą jie gyvena 
spaudos dar bus 10 dol. auka.
Dėkojame.

x D. Masaitis, La Mirada,
Calif., savo laiške “Draugui” iš
reiškė pasitenkinimą dienraščiu, 
kurį skaitąs jau 30 metų. Pa
linkėjo sėkmės ir atsiuntė 10 
dol. auką. Ačiū.

X Adelė Jurkus, čikagiškė, 
atsiuntė Garbės prenumeratos 
mokestį. Maloniai dėkojame.

x Juozas Neverauskas, Joe’s 
Construįion bendrovės, Muns- 
ter, Ind., savininkas, atsiuntė 
Garbės prenumeratos mokestį. 
Esame labai dėkingi.

X T<aima Gečaitė, ciceriškė, gramą “Amber Coast”, talkino

12 dol. Labai ačiū.

X Aukų po 5 doL atsiuntė:
Alice J. Tamulis, Albinas Sle-' 
žas, Aleksas Kabliauskas, VIa- j 
das Pranskus, Aleksandra Šie- — Anglų jaunimas informuo- 
nienė, Kazys Bagdonas, Cecili- jamas apie Lietuvą. St. And- 
ja Balsienė, Vladas Lelis, J. Do- rews, Leatherhead, Surrey, vi- 

i mantas, Algirdas Jonys. Vi- i dūrinės mokyklos vyresniųjų 
siems dėkojame. j klasių mokiniai buvo supažin-

X Birutei Cepukaitei yra laiš
kas iš Lietuvos. Siųstas iš Ute
nos. Atsiimti “Draugo” admi
nistracijoj.

Kazimieras Gimžauskas, “Draugo" 
romano įteikimo iškilmių ir koncerto 
rengimo komiteto pirmininkas.

Nuotr. Augustino

CHICAGOS ŽINIOS
BAUSMĖS UGNIAGESIAMS KAMERINIS KONCERTAS

Apylinkės teismas Chicagoje 
uždėjo nuo 1000 iki 25000 dol. 
pabaudą ugniagesių vadams ir 
unijai kasdien, kol jie negrįš į 
darbą. Ugniagesiai sako — ne
mokėsią, verčiau eisią į kalėji
mą.

KOVA SU NUSIKALTIMAIS

Advokatas Patrick F. Healy 
paskirtas Chicagos kovai su nu
sikaltimais komisijos pirminin
ku. Jis yra 49 m., 14 m. buvo 
JAV teisininkų sąjungos, tu
rinčios 7000 narių, egzekutyvo 
direktorius. Ankstybesnis ko
vai su nusikaltimais komisijos 
pirmininkas S. Schiller pasitrau- 

/kė, kandidatuodamas į apylin
kės teismo teisėjus.

RASINIO KONKURSAS

Chicagos katalikų vyrų sąjun
ga ir Šv. Vardo draugija pa
skelbė arkivyskupijos mokslei
viams rašinio konkursą: “Kaip 
tėvai, keliolikamečiai vaikai ir 

' Bažnyčia gali praturtinti šeimos 
gyvenimą”. Tokią temą parink
ta, nes JAV vyskupai ir Jungti
nės Tautos 1980 m. pavadino 
šeimos metais.

IŠ AUTI 
IK TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Bronius ir Birutė Dirsės

iš Walsingham, Ont. gyvena 
dviejose vietose. Vasarą — Ka
nadoje, kur turi du ūkius, au
gina tabaką ir kukurūzus, abu 
aktyviai dalyvauja vietos lietu
vių veikloje ir remia Delbi liet.

Phoenixe, kur turi dviejų butų 
namus ir dar sau gerai įrengtą 
butelį, kur jie gali bet kada at
važiuoti.

— Antanas Mažeika, senosios 
emigracijos šeimos atžala, dau
gelį metų talkinęs JAV LB Vi- 

Į suomeninių reikalų tarybai Lie
tuvos laisvinimo veikloje, iš 
New Jersey valstijos persikėlė 
gyventi į Kaliforniją. Gyvenda
mas New Jersey, A. Mažeika 
buvo stipriai įsijungęs į Simo 
Kudirkos gelbėjimo akciją, šit 
Gabrielių Mironu Philadelphijo- 
je vedė anglų kalba radijo pro-

radijo programų anglų kalba 
paruošime įvairias mūsų sukak
tis minint. Prieš išsikeliant, 
New Jersey laikraštis “News 
Transcript” 1979 m. lapkričio 
28 d. laidoje plačiai aprašė A. 
Mažeikos lietuvišką veiklą ir 
Lietuvos žmonių kančias oku
panto priespaudoje.

DIDŽ. BRITANIJOJ

klasių
dinti su Lietuvos istorija, geo-| 
grafija ir dabartine padėtimi j 
Lietuvoje. J. M. Liūdžius, pasi
naudodamas įvairių šimtmečių, 
žemėlapiais ir skaidrėmis, smul
kiai supažindino tą jaunimą su 
istorine Lietuvos praeitimi, Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymu 1918 m., su nepriklauso- 
mybėš laikotarpiu iki sovietų 
okupacijos, su gyvenimu Lietu
voje sovietams okupavus ir da
bartine padėtimi.

— Christian Community Cen
tre vadovaujamas Dubline gy
venančio advokato T. C. Gerard 
OMahony, pradėjo rožančiaus 
vainiko Lietuvai akciją 1979 m. 
gruodžio 22 d. Akcija tęsis iki 
vasario 16 dienos. Norima, kad 
žmonės pasiaukotų sukalbėtų 
milijoną rožančių iki Lietuvos 
nepriklausomybės dienos — Va
sario 16-tosios, kai tas rožinio 
vainikas iš Dublino bus perduo
tas eterio bangomis Lietuvai.

Kamerinio orkestro koncer
tas Chicagos Mokslo ir pramo
nės muziejuje įvyks vasario 24 

į d. 3:30 v. p. p.

MUZIKOS VARŽYBOS
03 jh;, ' ja

Apie 2000 Chicagos mokslei-1 
vių vasario 23 d. dalyvaus ka
talikų jaunimo instrumentalistų 
varžybose, kurios vyks keliose 

• mokyklose patalpose. Laimėto
jams bus duodamos piniginės 
premijos.

TIK 5 OPEROS
Finansiniais sumetimais Lyric 

opera Chicagoje šių metų sezo
ne nusprendė statyti tik penkias 
operas vieton planuotų septynių. 
Bus statoma Mussorgskio “Bo- 
ris Godunov”, Wagnerio “Lo- 
hengrin”, Verdi “Attila", Mo- 
zarto "Don Giovanni” ir Verdi 
“Kaukių balius", kuriame dai
nuos ir sol. Arnoldas Vokietai
tis.

NAUJI UGNIAGESIAI
Keletas šimtų asmenų, kurie 

buvo sąraše laukiančių priimti 
į ugniagesius, sutiko pradėti tar
nybą vieton streikuojančių Cbi- 
cago8 ugniagesių,

litu žvaigždutė
A « * lsteiata» Lietuviu Mnkuto-m Sarunoos Chicaana .ilcuriaujtĮsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plaėaa. Medžiagą siųsti: 8206 W. 65th Place, Chieago, IL 60629

Naujo pasaulio iliustracija. 
“Lituanicss".

Iš Dariaus Girėno tit. m-los laikraštėlio

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

1905-taiš metais Vilniuje su
sirinko Didysis Vilniaus seimas, 
šaukiamas dr. Jono Basanavi
čiaus. Ten tarėsi Lietuvos lais
vės atgavimo klausimu, bet, ka
dangi seimas buvo per daug nu
kreiptas prieš rusus okupantus, 
rusai vėl atstatė savo okupaci
nę valdžią. r-

Paaiškėjus, jog Rusijos impe
rija griūva, 1917 m. buvo su
šauktas kitas seimas. Nustatė, 
kad Lietuva bus demokratinė 
valstybė. Pagaliau, 1918 m. va
sario 16-tą dieną, Tautos Tary
ba paskelbė visam pasauliui, 
kad nuo šio laiko Lietuva bus 
nepriklausoma valstybė ir atsi
sako nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie ją riša su kitomis valsty
bėmis. Lietuva, po 123-jų me
tų, pagaliau vėl buvo laisva.

1940-tais metais rusai vėl už
ėmė Lietuvą. Partizanai taip 
mylėjo, kad jie kariavo 14 me
tų prieš rusus okupantus, iki 
1954-tųjų metų.

Šiandien daug amerikiečių 
nežino apie Lietuvą. Dalinai yra 
todėl, kad lenkai savinasi mūsų, 
žymesnius žmones. Jeigu mes 
patys apie savo praeitį apei- 
šviestume, tai galėtume ir ki
tiems apie ją pasakyti ir taip 
Lietuvai tikrai pasitarnautume.

Marius Navickas, 
Bostono lit. m-los 8 sk.

mokinys, “Švilpukas’’. 

SNIEGO SENIS

Neseniai snigo. Berniukas iš
ėjo į lauką kasti sniego. Paka
sęs truputį jis sustojo pailsėti. 
Padėjęs kastuvą berniukas nu
lipdė sniego senį. Pabaigęs įėjo 
į vidų pasiimti šluotą ir kepurę 
sniego seniui. Atėjęs jis įdavė 
seniui šluotą ir užmovė kepurę. 
Dabar senis atrodė, kaip tikras 
žmogus. Berniukas grožėjusi 
savo seniu. Tada jis pamatė 
mažą katinėlį atbėgant prie se
nio. Katinėlis buvo mažas ir ne
žinojo, kas yra sniegas. Jis ma
nė, kad senis yra tikras žmogus. 
Berniukas įsivedė katinėlį į vi
dų ir davė jam pieno lakti.

Viktoras Puodžiūnas 

NAUJAS PASAULIS

Berniukai iškeliavo laiką pra
leisti. Jie priėjo mišką, o miške 
upelį. Jie perbrido į kitą pusę. 
Ten pamatė visokių gėlių, gyvu
lėlių ir vaismedžių. Buvo visai 
kitas pasaulis. Saulė švietė, 
paukšteliai čiulbėjo. Buvo taip 
gražu, kad net nenorėjo grįžti 
namo.

Prisivalgė obuolių kriaušių ir 
riešutų. Paskiau pradėjo vaikš
čioti po naują pasaulį. Buvo 
smagu bėginėti po žalius laukus

su gyvulėliais.
Bet greit jų naujas pasaulis 

pranyko. Matė tik paprastus 
medžius. Vėl kitas pasaulis pa
sirodė — tamsumo pasaulis. 
Pranyko saulės spinduliai, vaikš
čiojo patamsyje. Bet greit ir 
šis pasaulis pranyko.

Berniukams atrodė kitas pa
saulis, bet iš tikrųjų yra ne ki
tas pasaulis, o tikras mūsų pa
saulis, kuriame yra ir gražumo, 
ir tamsumo.

Rasa Šulaitytė,
8 sk. mokinė,

Dariaus Girėno lit. m-la.

PIEŠTUKAS IB TRINTUKAS

Vieną dieną pieštukas ir trin
tukas pradėjo dejuoti: z

— Vaje, vaje, mano gyveni
mas yra labai sunkus. Kiekvie
ną dieną, kai tik žmonės pada
ro klaidą, gabalas mano galvos 
yra nutrinamas. Labai, labai 
man skauda. — skundėsi trin
tukas.

— Manai, kad-tik tavo gyve
nimas yra sunkus? Mano gy
venimas dar sunkesnis! žmonės 
rna.no nosį vis drožia ir drožia. 
Matai, man daugiau skauda, ne
gu tau, — atsakė pieštukas.

— Diena iš dienos tu vis de
juoji ir dejuoji! — pyko trintu
kas. t— Jeigu man blogai, tau 
vis blogiau. Man jau nusibodo 
tavęs klausytis. Žinau, kad 
muma abiems gyvenimas yra 
nelengvas, bet turime gyventi 
ir kentėti...

Dana Didžbalytė,
V kL, K. Donelaičio lit. m-la.

ŠĮ RYTĄ

Oi, koks buvo man šis rytas! 
Staiga — brrr, sučirškė mano 
žadintinas ir ai — strikt, iššo
kau išsigandęs- iš lovos. O, kaip 
vėlu! Strimagalviais lekiu laip
tais žemyn: Užkliuvo koja ir aš

Senovės lietuvių
m-los mokinys

karys. PM6
“Skambutis".

Patilus Dovelnh, Detroito “žiburio*'

keberiokšt — nubildėjau že
myn. Aja jai, kaip užsigavau ke
lį! Čiupau laikraščius, kad su
spėčiau išnešioti. Utiti, kaip 
šalta! — Klept, klept — išmė
čiau laikraščius ir dript atgal į 
lovą.

Paulius Janavičius,
7 sk., Clevelando Šv. 

Kazimiero lit. mokykla.

NELAIMINGAS ATSITIKIMAS
V

Mokytojas: — Viliau, kaip tu 
gavai guzą galvoje? Su kuo nors 
mušeiB?

Vilius: — Ne, pone mokyto
jau, nesimušiau.

Mokytojas: — Tai kaip atsi
tiko?

Vilius: — Buvo nelaimingas 
atsitikimas.

Mokytojas: — Kaip suprasti, 
paaiškink?

Vilius: — Aš atsisėdau ant 
Andriaus ir užmiršau jo kojas 
laikyti.

LAISVĖS ŠVENTĖ

Daugelį metų švenčiame Lie
tuvos laisvės paskelbimą labai
iškilmingai Keliame trispalvę paimti kukurūzų, pasiėmė su 
vėliavą mokyklose, miesto cent- savim antį, palikdamas vieną 
Te ir minėjimirose Vėliavai pa- lapę- Tada paliko antį ir paėmė
skirta daug pagarbos. Tai Lie
tuvos simbolis ir pasididžiavi
mas.

Minėjimuose mergaitės ir mo
terys pasipuošia tautiniais dra
bužiais. Sakomos kalbos apie 
laisvę, bet visvien Lietuva pa
vergta rusų daugiau kaip 30 
metų. Ten negalima kalbėti apie 
laisvę. Ten negalima turėti mi
nėjimų. Ten negalima laisvai 
eiti į bažnyčią. Ten daug baž
nyčių yra uždaryta. Ten istori
niai paminklai nugriauti, kad 
žmonės nežinotų jų garbingos 
praeitis.

Mes esame labai laimingi, kad 
mes turime laisvę. Mes turime 
laisvę lietuviškas knygas skai
tyti, lietuviškai dainuoti dainas 
ir tikėti į Dievą, praktikuoti re
ligiją Mes galime turėti lie
tuviškus minėjimus, lituanisti
nes mokyklas ir tautinių šokių 
grupes.

Už viską esame dėkingi šiam 
kraštui.

Gaflė Černiauskaitė,
Detroito “Žiburio" lit. m-los

VU sk. mokinė, “Skambutis”.

GALVOSŪKIŲ NR. 
ATSAKYMAI

17

I 4 + 3x24-5—9=10; 
5__3+4x3—7=11; 
4x3-64-2 + 4=12;
9—7x8—94-6=13;
6 + 4—5+2x2=14.

II Kansas valstybėje.
UI M. mū, mes, mane, mu

mis ir t. t
TV Nosiniai priebalsiai tik du:

t •

ATŽALĖLĖS

Ne lakštingalėlė suokia, 
Nei čiurlena šaltinėmis — 
Gimtus žodelius išmokę, 
Čiauškia aisčių atžalėlės.

Nė paukšteliai kelia puotą, c 
Ne darželiuos dūzgia bitės — . 
Bočių dainelę dainuotą 
Traukia berniukai, mergytės.’

Ljc.“
0k >»

Ar šuoliuoja ten stirnelės,
Ar ten snaigė veja snaigę,
Gal supa žiedus vėjelis,
Skraido drugeliai apsvaigę?

Ne žiedai, anei drugeliai,
Nei stirnelės greitūnėlės — 
šoka, sukasi rately,
Svetur gimęs jauntinėtis.

Meilės kupina širdelė,
Plakanti jaunoj krūtinėj, 
žodis, šokis ir dainelė — 
Lietuvai brangiai tėvynei. ,,.^-

St Radžiūnas'’
----------------------------------------- ------r;--
m, n. Nosinės raidės yra ketu
rios : a, ę, į, ų. Sumanymą, 
grąžinimą.

, V Pirma jis su savim paėmė 
antį ir perkėlė per upę. Grįžęs 
paėmė lapę. Prieš plaukdamas

kukurūzus. Paskutinį kartą 
plaukdamas paėmė antį ir visi 
toliau keliavo.

G ALVOSŪKIAI NR. 20

l A

__________
3_____ A_________

t_______________ A
7__________________ &

(Žiūrėkite brėžinį). Pripildy- 
kit brūkšnelius raidėmis. Sker
sai skaitant turi būti septynių 
JAV valstybių vardai. (5 taškai)

UJO
n

B
O

Į D

(Žiūrėkite brėžinį). Iš šešio
likos vienodo ilgio pagaliukų su
darykit du kvadratus, kaip brė
žinyje parodyta. Pridėkite dar 
du tokio pat ilgumo pagaliukuB 
ir padarykite 3 kvadratus.

(5 taškai) 

m

Trys vyrai sustojo nakčiai 
viešbuty. Kiekvienas paėmė po 
kambarį ir sumokėjo po 10 doL 
už kambarį. Iš viso 30 doL Se
kančią dieną viešbučio adminis
tratorius pastebėjo, kad tie trys 
kambariai kainuoja ne 30 dol., 
bet 25 dol. Jis pašaukė tarną 
padavė jam 5 dol. ir liepė ati
duoti tiems trims vyrams. Tar
nas buvo suktas. Jis kiekvie
nam vyrui davė po 1 doL, o sau 
pasiliko 3 dol. Taigi, kiekvienas 
vyras sumokėjo po 9 doL Tris 
kart devyni bus 27 dol. Pridėjus 
2 dol. kur tarnas pasisavino, su
sidaro 29 dol. Iš viso buvo su
mokėta 30 dol. Kur dingo vie
nas doleris? (10 taškų)

IV

Anglų kalbos žodis animal yra 
kilęs iš lotynų kalbos žodžio 

Ką reiškia tas žodis?
(5 taškai)

Ką reiškia žodis "partizanai" 
(5 taškai)
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