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LIETUVIAI IR LENKAI 
(Tęsinys) 

1916 m. lapkričio 5 d. Vokieti
jos ir Austrijos kaizeriai paskelbė 
nepriklausomos Lenkijos atstaty
mą. Lietuvos Nepriklausomybė 
buvo paskelbta tik už 16 mėn. pa
čiu lietuviu, ir tuo metu niekas 
Europoje jos nepripažino. Tik vė
liau ginklo jėga ji privertė pasau
lį ją pripažinti, kaip įvykusį fak
tą. Atgimusi Lietuva jau 1919 
m. turėjo gintis nuo vokiečiu, 
bolševiku, bermontininkų ir len
ku. Tuo tarpu lenkams gintis ne
reikėjo, Jie puolė. Puolė į rytus, 
puolė į šiaurę. Pilsudskininkų šū
kis: "Nuo jūros iki jūros" reika
lavo, kad visa Baltarusija, dalis 
Ukrainos, visa Lietuva ir vakari
nė Latvija atitektų lenkams-

1919 m. pavasarį įvyko pirmie
ji mūsų savanoriu susirėmimai su 
lenkais. Lenkijos kariuomenė, 
puldama bolševikus, įsiveržė į 
Lietuvą ir užėmė pietinę jos dalį 
su Vilniumi. Nors oficialiai ka
ras nebuvo paskelbtas, tarp abie
jų kariuomenių prasidėjo susidū
rimai. Lenkai visą laiką brovėsi 
gilyn į Lietuvą ir reikėjo labai 
daug pastangų, kad jie būtų su
laikyti. 

Lenkai Lietuvos vyriausybę ir 
kariuomenę laikė separatistais, 
norinčiais atsiskirti nuo savo 
"didžiosios tėvynės" Lenkijos. 
Tad jie norėjo sau susigrąžinti tai, 
kas, ju manymu, jiems teisėtai-
klauso. Be to lenkus kurstė su
lenkėję Lietuvos dvarponiai, pa
bėgę į Lenkiją ir stoję jai ištiki
mai tarnauti. Tačiau bene svar
biausia lenkų veržimosi į Lietuvą 
priežastis — neaiškus Gdansko 
likimas. Baigiantis karui, šis uos
tas buvo paskelbtas laisvu mies

tu ir tik ateitis turėjo parodyti, 
ar jis bus paskirtas lenkams, ar 
liks vokiečių rankose. Jei įvyktų 
pastarasis atvejis, Lenkija galėjo 
likti be išėjimo į jūrą. Todėl kad 
ir nedidelis Lietuvos pajūris len
kams buvo labai naudingas. 

Beje pastaroji priežastis, nors 
ir prieš lenkų norus, labai pasi
tarnavo Lietuvai. Mat, pasibai 
gus karui, Klaipėdos ir jo krašto 
likimas niekam nekėlė abejonių. 
Šį kartą jau 700 metų valdė vo 
kiečiai, o lietuvių pretenzijų tuo 
metu niekas Europoje nepaisė 
Viename Tarybų Sąjungos posė
dyje lenkų atstovas pasiūlė Klai
pėdos kraštą prijungti prie Lietu
vos, nes pusė to krašto gyvento
jų — lietuviai. Gal lenkai ėmėsi 
to skatinami bolševikų jausmų 
mūsų tautai? Viskas paaiškinama 
daug paprasčiau — niekas Len
kijoje neabejojo, kad "mužikiška 
Lietuva neišsilaikys ir anksčiau 
ar vėliau ji atiteks Lenkijai. To
kiu būdu lenkai gautų neužšąlan
tį Klaipėdos uostą, turintį susi 
siekimą su Lenkiją geležinkeliu ir 
ypač Nemunu. Prancūzijos dele
gatai lenkų pasiūlymą priėmė, ir 
Klaipėda buvo paskelbta laisvu 
miestu — freištatu (žr. R- Žiugž
da, "Po diplomatijos skraiste"). 
Bet lenkai apsiriko: jie neįverti
no lietuvių ryžto ir atkaklumo. 
Lietuva liko lietuviška, o Klai
pėdos klausimą po daugelio posė 
džių, svarstymų, po daugelio in
trigų, kurstymų ir vilkinimų, pa 
tirtų iš Lietuvos nedraugų, lietu
viai 1923 m. išsprendė ginklu 
Priešingai lenkų lūkesčiams — 
Klaipėda liko lietuviška. 

(Bus daugiau) 

Ką kalbėjo lenkų 
primas Glempas ? 

Varšuva. — Užsienio spaudos 
agentūrų žiniomis, Lenkijoje pa
sireiškė kritika katalikų Bažny
čios primui arkivyskupui Glem-
pui, kad jis savo Kalėdų proga 

kymas. Kaip turėtume elgtis šios 
nežinios akivaizdoje? Atsakymą 
galime rasti Jėzaus Kristaus Evan
gelijoje: „Palaiminti tie, kurie 
trokšta teisybės, palaiminti gai-

paskelbtame ganytojiniame laiš- Į lestingieji, palaiminti taikdariai, 
ke griežčiau nepasmerkė karinės 
valdžios elgesio. Arkivyskupas bu
vęs per daug atsargus. Kiti len
kai gina arkivyskupą, nes kari
nės padėties sąlygose bet koks 

palaiminti tie, kurie kenča per
sekiojimus dėl teisybės..." 

„Bažnyčios atstovai, —'pabrė
žė Lenkijos primas arkivyskupas 
Glemp, —(kiek tai bus galima, 

Londone neseniai buvo gautos nuotraukos iš karines padėties įvedimo Lenkijoje. Si gruodžio 16 d. Gdanske dary
ta nuotrauka rodo lenkus darbininkus apverčiant milicijos automašiną, kuri vėliau buvo sudeginta. Atvykę iš Len
kijos pasakoja, kad ten buvo daug daugiau žuvusių ir su žeistų, negu vyriausybė skelbia. 

griežtesnis jo pareiškimas būtų j nesiliaus reikalavę, kad būtų grą-
galėjęs sukelti masinį pasiprieši- žinta laisvė tiem, kurie buvo ne-
nimą ir galėjo sukelti civilinį ka- i teisingai areštuoti". 
rą. Tai žinodamas, arkivyskupas 
kaip tik ir nukreipė savo žodį 
prieš pyktį ir smurtą. 

„Broliai, gerai žinau, kad len
kų tautos sąmonėje nuo seniai 
susitelkęs pyktis šiuo metu yra 

Trečiadienį, vakarinėse Mišio
se Varšuvos Šv. Jono katedroje ar
kivyskupas Glemp pasakė pa
mokslą, kuriame pasmerkė val
džios reikalavimą, kad lenkai, ku
rie nori išlaikyti savo darbą, turi 

dar sustiprėjęs. Labai skaudu, Į pasirašyti "Solidarumą" pasmer 
kad tai įvyksta kaip tik Kalėdų! k i a n t i pareiškimą, prisiekti loja 
išvakarėse, kada šeimos yra įpra
tusios susirinkti savo židiniuose, 
— taip rašo Lenkijos primas Var-

liaudies" vyriausybei. Ar
kivyskupas pasakė, kad tokia prie
varta neetiška ir negali surišti 

šuvos arkivyskupas Josef Glemp i pasirašiusių žmonių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

VYRŲ REGISTRAVIMAS 
KARINEI PRIEVOLEI p . pl „ 

* — Popiežius Jonas Paulius II-
Washingtonas— Prezidentas mo įstaigų katastrofą. Registraci- j sis priėmė Izraelio užsienio rei-

Reaganas pakeitė savo pažiūras į i jai priešinasi tūkstančiai ameri- j kalų ministerį Shamirą, tačiau, 
jaunų amerikiečių registravimą j kiečių ir kas juos visus sugaudys i skelbiama, nepavyko susiaurinti 
karinei prievolei. Rinkimų kam- į įr nubaus, klausė Landau. Įvai- I nuomonių skirtumų dėl Jeruzalės, 
panijos metu jis kritikavo karinę j rios "taikos" grupės pranašauja 
prievolę ir prezidento Carterio j masinį jaunuolių pasipriešinimą, 
įsakymą iš naujo registruori jau- p u o i a prezidentą, kad jis sulaužė 

KATALIKAI PASAULYJE 
Italijos ambasadorius 

Priimdamas naujojo Italijos 
ambasadoriaus prie Apaštalų Sos
to skiriamuosius raštus, Jonas Pau
lius II-sis iškėlė istorines, geogra
fines ir kultūrines priežastis, dėl 
kurių Apaštalų Sosto santykiai su 
Italija yra ypač glaudūs, drauge 
išreikšdamas viltį, kad jie bus ir 
toliau puoselėjami tarpusavio susi
pratimo ir bendradarbiavimo 
dvasioje, tuo būdu sėkmingai 
sprendžiant abi šalis liečian
čias problemas. Pažymėjęs, jog 
Italiją jis laiko savo išrinktąja tė
vyne, popiežius didžiai įvertino 
italų vyriausybės pastovias pa
stangas taikai pasaulyje sustip
rinti. 

Pranciškonai Indijoj 
Indijos pranciškonai susirinko 

paminėti aštuonis Šimtus metų 
nuo Sv. Pranciškaus mirties. Dau
giau negu du šimtai pranciško
nų per tris dienas gilinosi į Asy
žiaus šventojo paliktąjį dvasinio 
gyvenimo mokslą bei jo pavyzdį, 
kuriuo žavisi ir mūsų laikų pa
saulis. Indijos pranciškonai ypač 
svarstė konkrečias galimybes Šv. 
Pranciškaus dvasia atnaujinti 
Indijos krikščionių bendruomenę. 

Mąstytojo jubiliejus 
Iškilmingu akademiniu posė

džiu Paryžiuje buvo užbaigti ka
talikų mąstytojo jėzuito kunigo 
Teilhard de Chardin gimimo 
šimto metų sukakties minėjimai. 
Posėdyje, kuris įvyko UNESCO 
organizacijos centro patalpose, 
dalyvavo Prancūzijos respublikos 
prezidentas Mitterrand, diploma
tai ir Bažnyčios atstovai. UNES
CO organizacijos generalinis se

kretorius Amadou M'Bow, kalbė
damas minėjimo metu, iškėlė 
Teilhard de Chardin'o mąstyse
nos aktualumą. Teilhard de Char 
din'as pažymėjo jis, siekdamas su
derinti tikėjimą su pažanga ir pa 
žangą su tikėjimu, išvystė savo 
orginalumu būdingą mąstymą, 
kuris stiprina pagrįstą pasitikėji
mą žmogumi ir jo pajėgumais. 

Rengiasi Kongresui 

Popiežių Joną Paulių II-jį ap
lankė 5000 tikinčiųjų iš Milano 
ir Aleksandrijos, vadovaujami Mi
lano arkivyskupo Martini- Šia mal 
dos kelione į Romą Milano tikin
tieji pradeda pasirengimą tauti
niam Italijos Eucharistiniam kon
gresui, kuris įvyks 1983 metais 
Milano mieste. Eucharistinis kon
gresas yra didelis įvykis tautos 
gyvenime, — kalbėjo maldinin
kam Šv. Tėvas. - Mūsų laikų 
bendruomenėje, kuri yra linkusi 
į abejingumą ir praktinį mater 
ializmą, yra labai svarbu įsigilin
ti į mokslą apie Eucharistiją, apie 
Šv. Sakramentą, kuris yra viso 
krikščioniškojo mokslo ir Bažny
čios gyvenimo širdis. 

Tanzanijos vyskupai 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
audiencijoje priėmė grupę Tanza
nijos vyskupų, atvykusių į Vati
kaną su oficialiu "ad limina" vi
zitu. Afrikiečius vyskupus Šventa
sis Tėvas kvietė persunkti visą 
afrikiečių gyvenimą Kristaus dva
sia, vesti Afrikos tautas arčiau 
prie Kristaus, kuris savo mistinio 

j kūno sąnariuose pats yra tapęs 
Iafrikiečiu ir Bažnyčioje toliau skel
bia Evangeliją, kuri nuskaistina, 
išaukština, išlaisvina ir išgano. 

nus, 18 metų sulaukusius vyrus. 
Ketvirtadienį prezidento patarė
jas Edvvin Meese paskelbė, kad 
jaunuolių regishavimas palieka
mas, tačiau tai nereiškia karinės 
prievolės sugrąžinimo. Preziden
tas toliau lieka nusistatęs prieš 
karinę prievolę ir mano, kad sa-

savo rinkiminės kampanijos pa
žadus. Kiti nurodo, kad preziden
tas, paskelbdamas jaunuolių re
gistracijos pratesimą, nori paro
dyti gestą Sovietų Sąjungai. Kaip 
žinoma, prezidentas Carteris įve
dė registravimą tuoj po sovietų 

vanorių karių armija geriau atliks \ '^^ Afganistane Patarėjas 
šalies gynybos uždavinius. 

Meese paskelbė, jog teisingumo 
departamentas atideda vienam 
— dviem mėnesiam persekiojimą 
tų amerikiečių, kurie privalėjo re
gistruotis, bet to neoadarė. Nuo 
1980 liepos mėn. užsiregistravo 
6,6 milijonai jaunuolių, tačiau 
spėjamas 800,000 skaičius tos pa
reigos neatliko. Jauni vyrai turi, 
sulaukę 18 gimtadienio, prisista
tyti į karinės tarnybos įstaigas ar 
į pašto įstaigas ir užpildyti nedi
delę kortelę, kur įrašomas var
das, pavardė, socialinės apsaugos 
numeris, adresas. To nepadarę 
gali būti šaukiami teismo atsako
mybėn, baudžiami iki 5 metų ka
lėjimo ir 10,000 dol. baudos. 

Jei kada vyriausybei tektų šauk
ti vyrus į karinę tam> bą, registra
vimas palengvintų )ų šaukimą, 
sutrumpintų šešiomis savaitėmis 
vyrų mobilizavimą. Registravi
mas kainuos vyriausybei apie 4 
mil. dol. per metus, pasakė pa
tarėjas Meese-

įvairūs karinės prievolės kriti
kai ir oponentai tuoj ėmė prezi
dento nutarimą išlaikyti regis
traciją kritikuoti. Civilinių lais
vių unijos atstovas David Lan
dau pranašauja įstatymų vykdy-

Meese paaiškino, kad kaip tik 
Lenkijos įvykiai ir užvilkino pre 

Popiežius pasakęs Shamirui, kad 
palesiniečių nereikėtų išjungti iš 
bet kurio Viduriniųjų Rytų taikos 
plano-

— Sovietų Sąjunga jau pirko iš 
Japonijos 48 robotus, kurių dalis 
naudojama automobilių fabrike 
Togliatti. Sovietai sparčiai vysto, 
japonų žiniomis, savo robotų pra
monę, kurios gaminiai gali būti 
panaudoti ir karinėje pramonėje. 

— Iš Lenkijos grįžęs Pasaulio 
Bažnyčių tarybos atstovas Stan-

zidento pareiškimą registracijos [ į f M i " 0 n . ^f!^JS!^J^. 
reikalu. Prezidentas nenorėjęs "pa 
siųsti Maskvai klaidinančius sig
nalus" ir dėl to atidėliojęs regis
tracijos pratesimą. 

Izraelis padidino 
kompensacijas 

Bažnyčių šalpą Lenkijoje toliau 
skirsto Lenkijos katalikų įstaigos, 
didžiausią dėmesį skirdamos naš
laičiams, invalidams, seneliams. 

—Fedaralinių įstaigų tarnau
tojų samdymo įstaiga rekomen
duoja neatleisti tarnautojų, bet 
duoti kiekvienam po vieną lais
vą, neapmokamą darbo dieną 
kas antrą savaitę. Tai būtų pats 
žmoniškiausias taupymo būdas. 

ganytojiniame laiške, kuris sek
madienį buvo skaitomas visose 
krašto bažnyčiose. Visom šei
mom, kurias yra skaudžiai palie
tęs karinės padėties paskelbimas, I 
ypač tom, kurios yra netekusios! 
savo artimųjų, krašto vyskupų į 
vardu reiškiu gilią užuojautą. 
Lenkijos vyskupų generalinė ta-i 
ryba, susirinkusi gruodžio 15 d. 
apsvarstė susidariusią padėtį, — 
rašo toliau arkivyskupas Glemp. 
—Esame bejėgiai šėlstančių aist

rų ir blogio akivaizdoje. Nepai
sant to, žinome, kad viskas yra 
Dievo ir švenčiausios Mergelės 
Marijos rankose. Suklupę mal
daujame Dievą, kad apsaugotų 
Lenikiją nuo kraujo praliejimo. 
Juk visi žinome, kad mūsų kraš
te niekada nėra buvę civilinių ir 
brolžudiškų karų. Dievo vardan 
maldaujame visus: apvaldykite 
pyktį ir nepakeikite rankos vie
nas prieš kitą. Išlaikykite ramy
bę, nestumkite mūsų krašto į dar 
didesnę nelaimę. Tiktai kontro
liuodami patys save ir išlaikyda
mi ramybę, —baigia Lenkijos 
primas arkivyskupas Glemp, — 
galime išgelbėti kraštą ir Bažny
čią, kuri atlieka tautoje savo mi
siją". 

„Karinės apsiausties padėtis 
mum visiem buvo didelė staig-

Gruodžio 28 d. arkivyskupas 
pasiuntė laišką gen. Jaruzelskiui, 
kuriame jis nurodė, kad dabarti
nė vyriausybė panaši į daugelį 
buvusių, kurios lenkų buvo pa
smerktos. Gabūs, daug žadą dar
buotojai yra atleidžiami, o dar
bus gauna įvairūs karjeristai ir 
oportunistai, pasirašą įvairius 
pažadus vyriausybei. Reikalavi
mas, kad darbininkai raštu pa
smerktų "Solidarumą" yra dėmė 
vyriausybei, pasakė arkivyskupas-
Jis dar kartą reikalavo užmiršti 
kerštą ir smurtą, nes tai blogas 
kelias siekiant skriaudų atitaisy
mo. Pasakęs, kas yra žuvusių an
gliakasių tarpe, arkivyskupas pri
dėjo, kad buvo ir daugiau mir
čių. Kaip žinoma, valdžia pripaži
no, kad įvedant karinę padėtį žu
vo tik aštuoni asmenys, septyni 
angliakasiai ir vienas laivų dirb
tuvės darbininkas. 

Albanijoje vyko 
valdžios varžybos 

Bielįradas. — Jugoslavijos ži
niomis, kaimyninėje Albanijoje 
vyksta aršios varžybos dėl val
džios. Gruodžio 17 įvyko Alba
nijos komunistų partijos centro 
suvažiavimas. Po kelių valandų, 

Jeruzalė' — Izraelio vyriausy
bė 5 — 4 balsais nutarė padidinti 
Sinajaus žydams mokamas kom-j _ TJS Steel Corp. jau pradė

jo supirkinėti Marathon Oil Co. 
akcijas. Teismas uždraudė tą naf
tos bendrovę perimti Mobil Oil 

pensacijas už jų ūkius, namus ir 
biznio įmones, kurias jie turės pa
likti balandžio mėnesi. Buvo nu
matyta išmokėti naujakuriams Į korporacijai. 
165 mil. dol., o dabar ta suma pa - — Sovietų "Pravda" ilgame 
didinta iki 260 mil. dol. Kai kurie Į straipsnyje įrodinėja, kaip JAV 
ministeriai pasisakė prieš kom- žvalgybos agentūra šnipinėja So-
pensacijų didinimą, tačiau prem- j vjeIų Sąjungoje, nevengia sabo-
jeras Beginąs spyrėsi, kad geriau j t a j 0 j r teroro. Daug CIA agen-
išleisti pinigus, negu lieti kraują. J t u prisidengę diplomatų pareigo

mis, rašo laikraštis. 
— Philadelphijoje sausio 17 d. 

bus laikomos "Solidarumo Mišios" 
šv- Petro ir Povilo katedroje. Po 
to įvyks protesto žygis už taiką ir 

gynybos ministeris Hernu atiden- teisingumą Lenkijoje. 

Prancūzija duos 
ginklu Nikaragvai 

Washingtonas. — Prancūzijos 

. jam pasibaigus, buvo paskelbta 
mena kalbėjo arkivyskupas - - Į k a d n e r v a m s s u t r i k u s > n u s i ž u d ė 
Vis labiau įsitikiname, kad tai 
labai grėsmingas įvykis. Visiem 
kyla klausimas: kas bus rytoj, fkas 
bus už savaitės, už metų? Tik 
/ienam Dievui yra žinomas atsa-

premjeras Shehu, išbuvęs premje
ro vietoje 27 metus. Jugoslavi
joje kalbama, kad paskutiniai 
premjero žodžiai prieš nusižudant 
buvo. "Nešaukite, draugai". Tą 
pačią dieną kariuomenė ir polici
ja apsupo sostinėje Tiranoje vi
sus valdžios pastatus. Premjeras 
Shehu palaidotas nežymioje vie
toje, jo knygos pašalintos iš kny
gynų ir spaudoje jo vardas nemi
nimas. Jugoslavų komentatoriai 

i mano, kad partijoje įvyko gi n-
koma, kad prezidentas Reaganas, m ^ ^ politikos. Alba-
linkęs toliau remti Taivaną, —' 

Kinijos dilema 
Was/un.gronas. — Pasauliniai 

įvykiai užtemdė vieną svarbiausių 
užsienio politikos klausimų: ar 
Amerika parduos Taivanui gink
lų, ypač moderniųjų lėktuvų? Sa-

Nelaimes sritys 
Washingtonas. — Prezidentas 

Reaganas pripažino penkias Ka
lifornijos apskritis nelaimių rajo
nais ir paskyrė nukentėjusiems 
federalinę paramą. Po smar
kaus lietaus ir sniego, išsiliejęs 
nuo kalnų vanduo padarė 250 mil. 
dol. nuostolių, žuvo 34 žmonės. 

gė Washingtone, kad jo vyriausy
bė duos Nikaragvai kovos laivų, 
kelis helikopterius ir sunkvežimių. 
Be to, Prancūzijos karinėse mo
kyklose bus niošiami Nikaragvos 
karo lakūnai ir karo laivų kapito
nai. 

Prancūzų ministeris pripažino, 
kad JAV vyriausybė nelabai su
žavėta tokiu Nikaragvos ginkla
vimu, tačiau pridėjo, kad geriau. 

Naujoji Ganos valdžia pa
skelbė naujos teismų sistemos įve
dimą. Naujieji "liaudies tribuno
lai" nebus varžomi techniškomis 
taisyklėmis ir atgyvenusiais nuo
statais, skelbia karinė taryba. 

— Irano valdžia pripažino, kad 
buvo sušaudyti 8 bahais religijos 
vadai, tačiau ne dėl savo tikėji
mo, bet dėl šnipinėjimo svetimai 
valstvbei. Vyriausias Irano teisė-

kad Nikaragva prašo paramos išliasMusavi Ardebili pareiškė, kad 
Prancūzijos, o ne iš Sovietų Są- į ir musulmonai būtų sušaudyti už 
iungos. išdavimą. 

Tautinę Kiniją, bet vis auga pa
sipriešinimas iš komunistinės Ki
nijos. Kai kurie komentatoriai 
mano, kad Taivano stiprinimas 
gali panaikinti santykių su Kini
ja pagerėjimą, kuris prasidėjo su 
prezidentu Nixonu ir jo valst. sek
retoriumi Kissingeriu. Bijoma, 
kad Kinija vėl gali būti pastūmė
ta į Sovietų Sąjungos, kuri šiuo 
metu laiko prie Kinijos sienų apie 
50 kariuomenės divizijų, glėbį-

Washingtono sluoksniai sako, 
kad valstybės ir gynybos depar
tamentai, o taip pat ir žvalgybos 
agentūros mano, kad Taivanui 
visai nereikia modernių karo lėk
tuvų, kurių reikalauja Taivano 
vyriausybė. 

nija toliau valdoma Stalino Hox-
ha, kuris susipykęs ne tik su lais
vojo pasaulio šalimis, bet ir su 
Sovietų Sąjunga bei Kinija. Tai 
daugiausia izoliuota šalis pasau
lyje. 

KAUENDORIUS 

Sausio 9 d.: Julijonas, Marei ja-
na, Algis, Gabija. 

Sausio 10 d.: Vilhelmas, Juta, 
Gražulis, Regailė. 

Sausio 11 d.: Higinas, Hono-
rata, Audris, Ginta. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37. 
ORAS 

Debesuota, gal pasnigti, tempe
ratūra dieną 20 1., naktį 5 L 

> 
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CLEVELANDO 
MOKSLEIVIŲ 

REKOLEKCIJOS 

Šeštadienį, .gruodžio dvylik
tą dieną, įvyko Clevelando 
moksleivių rekolekcijos, ku
rias pravedė kun. Gediminas 
Kijauskas. Arti dvidešimts jau
nuolių susirinko diskutuoti 
šiuos klausimus bei temas: Kas 
yra Dievas? Meilė? Krikščio
nis ir Dievas? Krikščionis ir 
nuodėmė? ir Susitaikymo sak
ramentas. 

Diskusijose buvo iškeltos ke
lios mintys apie minėtas te
mas. Apie Dievą ir meilę, buvo 
pateikti du bendri apmąsty
mai: Dievas yra mūsų Tėvas, 
mūsų draugas, brolis ar sesuo. 
Jis mus saugo, mums pataria 
ir išklauso prašymų. Dievas iš
reiškiamas ne kaip asmuo, bet 
kaip stiprus, nekasdieninis 
jausmas. Meilė yra susigyve
nimas su Dievu — Dievas mus 
myli, ir mes Jam tą meilę grą
žiname susigyvendami su ki
tais žmonėmis. Meilė rišasi su 
malda. Malda yra pasikalbėji
mas su Dievu. Dievo garbini
mas malda parodo Jam meilę. 
Šie trys pagrindai — Dievas, 
meilė ir malda — vedė disku
sijas prie likusių temų. Pama
tėm kaip šie pagrindai sujun
gia Dievą ir krikščionį, 
nuodėmę ir susitaikymą. Šio
mis temomis, kun. G. Kijaus
kas parodė koks Dievas yra at
laidus ir geras. Jis atleidžia 
nuodėmes, duodamas mums 
galimybę susitaikyti. 

Po pasikalbėjimų vyko iš
pažintis. Vėliau visi susirin
kom kavinėje Kūčioms. Man 
buvo labai smagu — man pa
tiko valgyti šią paslaptingąją 
vakarienę su draugais. To nie
kada anksčiau nesu dariusi. 
Man patiko išgirsti įspūdžius 
iš tų, kurie niekados tokių tra
dicinių lietuviškų Kūčių nėra 
valgę. 

Siga Bankaitytė 

LOS ANGELES 
SENDRAUGIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Ateitininkų sendraugių Los 
Angeles skyriaus susirin-

-kimas lapkričio 29 d. įvyko pas 
I. ir B. Medžiukus. Susirinki
mą malda pradėjo skyr. pirm. 
J. Motiejūnas. I. Medžiukas 
trumpai papasakojo savo pri
siminimus iš III-jo Ateitininkų 
kongreso Kaune 1930 m., kai 
jis, tik ką baigęs gimnaziją 
jame dalyvavo ir aprašė sa
vaitrašty "Žemaičių Prie-
telius". Taip pat papasakojo 
apie sendraugių suvažiavimą 
Augsburge 1948 m., kai jame 
dalyvavo kaip Seligenstadto 
stovyklos sendraugių pir
mininkas. 

Sendraugių C. valdybos 
pirm. J . Valukonis kalbėjo apie 
praktiškąjį sendraugių vei
kimą. Sakė, kad yra ruošiama 

ateitininkų knygynui biblio
grafija. Ateitininkų skyrius tu
rėtų sudaryti knygynėlį: kiek
vienas narys galėtų paaukoti 
po keletą tinkamų knygų. Jis 
paskaitė keletą ištraukų iš 
prof. A. Maceinos knygos "As
muo ir istorija". Šis praneši
mas sukėlė gyvas diskusijas, 
kuriose pasisakyta, kad būtų 
sunku surasti patogią vietą to
kiam knygynėliui. Paliesti ir 
kiti klausimai. Diskusijose 
dalyvavo L. Tomkus, A. Gul-
binskas, P. Grušas, J. Činga ir 
kiti. 

Einamuose reikaluose pirm. 
J. Motiejūnas pranešė, kad 
gruodžio 13 d. Altas ruošia A. 
Skiriaus, "Lietuvių Dienų" lei
dėjo pagerbimą, jo 70 m. am
žiaus sukakties proga. Lietu-
v o s p a s i u n t i n y b e i 
VVashingtone reikalinga skubi 
parama rūmų remontui; dr. J . 
Griniui, mirusiam Vokietijoje, 
prašoma aukų paminklo pa
statymui. Lietuviams poli
tiniams kaliniams Sovietų S-
goje re ika l inga p a r a š y t i 
laiškelius. 

Lietuvos vaizdų įdomias 
skaidres parodė prof. J . Kup-
rionis. Vyresnieji turėjo pro
gos prisiminti gyventas vie
tas, o visiems buvo įdomu 
pamatyti Lietuvos gamtovaiz
dį ir žymesnius paminklus. 

Šeimininkai svečius malo
niai priėmė ir vaišino. Pir
mininkas jiems už tai gražiai 
padėkojo. 

R. Bureikienė 

CHICAGOS 
ATEITININKŲ K C C I O S 

Sniegas dengė Chicagos 
miestą ir speigas t a s retas 
miesto medines tvoras. Tačiau 
nei šaltis, nei sniegas nesu
trukdė tiems dviem šimtams, 
kurie gruodžio 19 d. susirinko į 
Jaunimo centro mažąją salę 
Cbicagos ateitininkų šeimos 
tradiciniam kalėdinaim susi
tikimui — kūčioms, šeštadienį. 
Šiose kūčiose dalyvavo ir prie 
jų ruošimo prisidėjo įvairaus 
amžiaus Chicagos ateitininkų 
šeimos nariai.Prie salės durų 
besirenkančius sveikino V. 
Zadeikienė ir T. Rūta. Įėjusių 
salėn dėmesį patraukė kun. A. 
Lipniūno kuopos papuošta eg
lutė (ją puošė R. Kučėnas, R. 
Musonytė ir D. Polikaitytė) ir 
studentų ateitininkų draugo
vės tautine staltiese papuoš
tas stalas — altorius ir tradi
cinis stalas išėjiisiems ar toli 
nuo mūsų esantiems (juos puo
šė studentai L. Dudėnaitė, R. 
Končiūtė ir E. Saliklis). Stalų 
sustatymu ir padengimu rū
pinosi L. Dudėnaitė, R. Kon
čiūtė, A.A.V.G. Liulevičiai, K 
Pabedinskas ir E. Saliklis. Šį 
kalėdinį vakarą pradėjo Chi
cagos sendraugių skyriaus pir
mininkas K. Pabedinskas, 
jautriai perskaitydamas Vy
tauto Vaičiūno žodį teisme. 
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Clevelando moksleivių rekolekcijų dalyviai su vedėju kun. G. Kijausku 

Susikaupę klausėmės ir kartu 
meldėmės šv. Mišiose, kurias 
atnašavo kun. V. Bagdonavi
čius ir kun. K.Trimakas. Klau
sėmės studentų R. Končiūtės ir 
E. Saliklio labai aiškiai ir gra
žiai atliktų skaitymų. Mišioms 
patarnavo moksleiviai G. Liu-
levičius ir A. Rūbas, Aukas at
nešė buvęs Ateitininkų Fede
racijos vadas dr. P. Kisielius ir 
M. Saliklienė, kuriai teko ne
lengvas šių kūčių organizavi
mo darbas. Mišių metu stip
riai skambėjo Kalėdų giesmės, 
kurias giedojome B. Polikaičio 
ir R. Šoliūnaitės vedami; 
daug padėjo D. Polikaičio pa
ruošti ir atspausdinti giesmių 
lapeliai. Savo pamoksle kun. 
V. Bagdanavičius apmąstė 
Dievo įsikūnijimo paslaptį. 
Pamokslą baigė mintimi, kad 
ne tik Dievo tapimas žmogu
mi, bet ir žmogaus buvimas 
žmogumi yra nuostabus daly
kas. 

kartu šeiminkės ruošėsi dviem 
šimtams, ir skaičių atspėjo. 
Gal būt papračiausia daryti 
taip kaip Toronte, kur daly
viai iš anksto sau užsisako vie
tą prie bendro stalo. Verta apie 
tai pasikalbėti, nes dabartinė 
tvarka, kuri leidžia apsispręsti 
tą pačią popietę apie dalyvavi
mą, dalyviams yra labai pa
togi. 

Šį ateitininkų šeimos kalė
dinį susitikimą susirinkę A.A. 
Liūlevičių namuose planavo: 
K. Pabedinskas, A. Rūgytė, M. 
Saliklienė, kun. A. Saulaitis. 
Rengėjai gali džiaugtis gra
žiai pavykusiomis kūčiomis. 

Dalyvis 
- -

KALĖDINIS 
SUSIRINKIMAS 

Šiais metais L.A. Vytauto 
Mačernio moksleivių atei
tininkų kuopa smarkiai dar
bavosi, kad L.A. ateitininkų 

Ketvirtą žvakę uždegė Aidas 
Palubinskas, jaunių kuopos 
pirmininkas. Živilė Tomkutė, 
Tauras Radvenis, Vita Poli
kaitytė ir Angelė Mičiulytė 
atliko advento mintis. Rimas 
Polikaitis grojo akordeonu 
mums giedant giesmes. Po 
programos visi vaišinomės. 
Sendraugiai kalbėjosi, o moks
leiviai ir studentai žaidė žai
dimus su jauniais ir jaunu
č ia i s . Vėl iau da l inomės 
dovanomis. Linksmai praleidę 
laiką, padraugavę, pasikal
bėję, patenkinti skirstėmės tur
t ingesni prisiminimais. 

Milda Palubinskaitė 

N A U J I E J I METAI 
ATEITININKŲ 

NAMUOSE 
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Pašto iSiaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas ?• 
nemun&ami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ jo*3 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
Vi metų 3 men. 

Chicago ir Cook County 
Kanadoje (U. S. A. dol.) 
Užsienyje 
Kitur — Amerikoje 
Savaitinis (Seštad. pried.) 

metams 
$45.00 
$45.00 
$45.00 
$43.00 
$30.00 

$27.00 
$27.00 
$27.00 
$25.00 
$19.00 

$19.00 
$19.00 
$19.00 
$18.00 

b 
I • 
E oi 

iii 
3$ 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso say» 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų-
turinį neatsako. Stelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. . t < 

13 
d 

visų lietuvių pasididžiavimu. 
Visiems svečiams, taip gau

siai atsilankiusiems, Ateitinin
kų namų taryba nuoširdžiai 
dėkoja. 

Izabelė Stončienė 

LIETUVA 
SKAIDRĖSE 

Sekmadieni, sausio 10 d., 3 
vai. p.p. Ateitininkų namų kul-

8 
tūrinėje popietėje ArvydąsD 
Tamulis pasidalins savo kelio-
nės j Lietuvą įspūdžiais, Po^ 
pietėje dalyvauti kviečiami, 
jauni ir vyresni. Ruošia :Chi^ 
cagos sendraugiai. ,a^ j 

EISI . 

Tautos laimė priklausome* 
nuo josios ginkluotų jėgųįįbe^.1 

nuo piliečių būdo. 
Lordas Baden-P&ėfėlt 

• - . . . J5Hi)| 

Lipniūniečiai meldžiasi. 
Andrius Plienas. 

Iš k.: Vėjas Iiūlevičius, Tomas Strolia ir 
Nuotr. R. Musonytės. 

Andrius Pabedinskas, Kristina NorkaitytA Viktorija Venc-
lovaitė ir Lilija Balčiauskaitė klausosi praneftimo Chicagos 
A. Stulginskio kuopos susirinkime, Chicagoje. 

Nuotr. A. P a b e d i n s k o 

Laužėme brolio P. Kleinoto, 
SJ keptas plotkeles ir linkėjo
me vieni kitiems linksmų šven
čių. Sėdome ragauti tradicinių 
Kūčių valgių, kuriuos paruošė 
gabi šeimininkė O. Norvilienė 
(jai talkino p. Kybartienė). 
Skanų kūčių kisielių paruošė 
O. Stukienė. Prie stalų valgius 
atnešti talkino ponios Barš-
ketienė, Bradūnienė, Kubilie
nė, Radvilienė, Rimkienė, Sali
klienė, Vieraitienė, Dalyviams 
bebaigiant skanėtis kūčių val
giais, j salę įžygiavo dainuo
jančių nykštukų būrys, kurie 
prie eglutės pašoko "Nykštu
kų šokį". Sie nykštukai — tai 
Pr. Dielininkaičio kuopos jau
nučių grupė. Juos paruošė glo
bėjos Lionė Bradūnaitė ir Tau
ra Underienė. Kalėdų nuotaiką 
vykusiai sukūrė jauna aktorė 
Daiva Markelytė perskaityda-
ma lietuvių rašytojų ir poetų 
kūrinių apie Kūčias ir Kalė
das. Vakaro programą užbaig
damas K. Pabedinskas pa
dėkojo dalyviams ir programą 
atlikusiems. Dar pasėdėjom, 
pasišnekučiavom, o tada bend
ra talka nuėmėm indus nuo 
stalų. 

Šiam dalyviui atrodo, kad 
šis kalėdinis ateitininkų šei
mos susitikimas yra vertingas 
ir tęstinas. Sį vakarą kartu 
meldžiamės už visus savo šei
mos narius — kartu esančius, 
ar toli iškeliavusius. Kartu 
šventes švęsdami stipriname ir 
mūsų bendruomenės ryšius. 
Gal ateityje būtų galima pa
lengvinti rengėjų darbą — iš 
anksto pranešant apie savo 
dalyvavimą; tokiu būdu šei
mininkėms būtų žinomas tik
slesnis dalyvių skaičius. Šiuo 

kalėdinis susirinkimas pasi
sektų. Šįmet buvo suplanuota, 
kad sendraugiai, studentai, 
moksleiviai, jauniai ir jaunu
čiai susirinks kartu švęsti ket
virtą advento sekmadienį ir 
ateinančias Kalėdas. Mokslei
viams buvo paskirta daug dar
bų. Turėjom suplanuoti žai
dimus, užimti j aunuč ius , 
paruošti jiems dovanėles, su
pinti advento vainiką, suruoš
ti programą, ir parūpinti ska
numynų susirinkimui. Visa tai 
suruošti reikėjo pašvęsti daug 
laiko. Tai paskyrėme net tris 
susirinkimus. Gruodžio 12 d. 
mūsų kuopa i švaž iavo į 
Shakey's valgyti pitza ir ten 
sugalvoti jaunučiams įdo
mius Žaidimus. Buvo gera pro
ga pasilinksminti atlikus pa
skirtą darbą. Gruodžio 19 d. 
susirinkome darbo susirinki
mui p. Polikaičių namuose. Su 
sendraugių nupirktais saldai
niais, ruošėm dovanėles jau
nučiams. Vėliau pynėm ad
vento vainiką. 

Pagaliau sulaukėm ilgai 
laukto susirinkimo. Visi (send
raugiai, studentai, mokslei
viai, jauniai ir jaunučiai) gruo-
žio 20 d. susirinko pas poną 
Brinkį. Programą pravedė 
Marytė Sandanavičiūtė - New-
som, moksleivių globėja. Prog
rama buvo simboliškas žvakių 
uždegimas. Kiekvieną žvakę 
uždegėm su t inkama advento 
mintimi ir giesme. Pirmą žva
kę uždegė ponas Brinkis, na
mo šeimininkas ir sendraugis. 
Antrą žvakę uždegė Gintaras 
Grušas, studentų kuopos pir
mininkas. Trečią žvakę užde
gė Ginta Palubinskaitė, moks
leivių kuopos pirmininkė. 

1981 m. gruodžio 31 d. būrys 
jaunimo ir suaugusių svečių 
sutiko naujuosius metus puoš
niuose Ateitininkų namuose. 
Šio vakaro puotą pradėjo atei
tininkų namų tarybos pirm. dr. 
A. Šležas, pasidžiaugdamas ir 
dėkodamas gausiai susirinku
siems svečiams, ypač jauni
mui; l inkėdamas Dievo palai
mos ir sėkmingų ateinančių 
metų. 

Po vakarienės, programą 
atliko dailiojo žodžio aktorė ir 
solistė Elenutė Blandytė. Po 
programos, svečiai pasipuošę 
kepuraitėmis, Havajų vaini
kais ir įvairiais skambučiais 
gana triukšmingai, bet tvar
kingai, linksmai šokdami su
tiko naujuosius metus. Besi
l inksminant akys nukrypsta į 
jaunimą. Ateitininkai šiuo tik
rai gali džiaugtis; nes kaip tik 
šiomis dienomis Ateitininkų 
namuose vyko studentų atei
tininkų žiemos kursai. Kursus 
ruošė Chicagos draugovė su 
pirm. R. Narutyte ir kitais. Jie 
ir sudarė didelę šios puotos sve
čių dalį. Nežiūrint, kad dieną 
jie r imtai klausėsi paskaitų, ta
čiau surado valandėlę laiko -
išpuošti apatinę salę, platinti 
bilietus, talkinti. O svarbiau
sia, kad tikrai pasigėrėtinu el
gesiu jaunimas džiugino suau
gusiųjų širdis. 

Gėrėdamiesi gražiai praėju
siu vakaru, puikiu jaunimu, tu
rime nepamiršti ir šių gražių, 
sakyčiau Dievo ateitininkams 
dovanotų namų. Juos įsigijo
me kelių pasišventusių idealis
tų ateitininkų ir neateitininkų 
(daugumoje gydytojų) aukų dė
ka, vadovaujant šių namų 
sumanytojai — steigėjai E. 
Razmienei. Ačiū Dievui už 
tokius idealistus kurie savo 
darbu ir rūpesčiu neša di
džiausią mūsų veiklos dalį. 

Grįžtant prie naujų metų 
vakaro, padėka tenka ir darbš
tiems talkininkams: Abromai-
čiams, dr. Rimkams, dr. Raz-
m a m s , Ate i t in inkų namų 
tarybos nariams su pirm. A. 
Šležu ir ponia, I. Gyliui, Sin-
kams, Kriaučiūnams, B. Jasai
tienei, A. Rūgytei, Tamulionie-
nei, R. Dapkutei, E. Razmai ir 
kitiems. Ypatinga padėka ten
ka šių namų gyventojams dr. 
Linui ir Rimai Sidriams, kurie 
su visa širdimi ir meilę tal
kininkavo. A. Tallat - Kelpšai 
už šių namų priežiūrą ir rū
pestingą jų sutvarkymą. Dien
raščiui "Draugui" už skel
bimus. 

Džiugu, kad visi sutartinai 
dirbame, kad Šis židinys liktų 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų l i gos 
Ginekologinė Chirurgi ja 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravtrford 
M e d i c a r B u i l d i n g ) . Tel LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 
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DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 VYest 71st Street 
Vai.: pirm . antr.. ketv ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet 

Te l of iso ir b u t o : OLymptc 2 - 4 * 5 9 } 

DR. P. KISIELIUS? ^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 5 0 t h Ave. , C i c t f aV 

Kasdien i 3 vai ir 6 8 vai vak '''į&fryVjį 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet l j '-* ti~-1 

*d 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUNDE. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - CR 6 2400 

Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1 4 n 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Ofs tel 735-4477. Rez 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG£--V sJ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien rn* 10 v ryto iki I v p p 
Ofiso tel RE 7 116S: rezid 239 :291S " 

•rN-
Ofs HE 4 1 8 1 8 : Rez PR 6 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Spec ia lybė v i daus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

( 7 1 mos ir C a m p b e l i Ave kampas) 
pgtiffifl pirma 

r 7 « a 
antrad ketvr tad 

i T^k SuS<taruS 

Ofs 742-0255 

Dr. 
Namu 584--552r-

ALGIS PAULIUJE 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRtiRGųA 

1185 Dundee Ave 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specia lybė Akiu i i gcs 

3 9 0 7 West 103rd St reet 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

va landos pagal susitar imą 

Elgin. III 60120 
Vaiandos pagai suS'tar 13 

Tel 372 5222. 236 6575 
Dr. ROMAS PETKUS, 

AKIŲLK30S CHtRURG'JA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE.'**""*' ' 

Valandos Dagai suS'tar ^ £***!»*; 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez G A 3 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd St reet 
Valandos pagai susi tar imą 

6 i 32 S Ked/ieAve Cfecara 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A.JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir bu to tel 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARI7 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 4 9 t n Court. C icero. I I I . 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst 

DR. L. D. PETREIKiŠT,', 
DANTŲ GYDYTOJA . „ , .« .v 

8104 S. Roberts Road 
rrylia vakarus nuo Harlerr Ave 

Tel. 563-0700 * ? 
Valandos pagal susitarimą"' 

W t M U f 1 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akmius r iro*"T 

"Contact lenses" „ , , r r r r 
2618 W 71st St - Te l 7 3 7 ^ 1 4 9 , 

Vai pa^ai susitarimą Uždaryta trei 

T o n t r t 
DR. LEONAS SEIBUTTS 

INKSTU. PŪSLĖS IR 
PR0STATO C H I R U R G U * r"rr'. 

2 6 5 6 W 6 3 r d Street W n T 

Vai antr | 4 poD«e' • ketv 5 7 * j w , o . 
Ofiso te l 7 7 6 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5 

Ofiso tel 434-2123. namų 4 4 $ 4 t $ 3 

DR. V. TUMASOMŠZ 
C H I R U R G A S „ , „ , , „ 

2454 West 71st Street 
pirm . antrad . ketv Vai ir penktad 2-5 
ir o / — is anksto susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St CNcago 

4762112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 Ui 
. treč 
1 vai 

-~r uit-
Ofs tel 586 3166: namv 38V.377.2 

DR. PETRAS 2LI0ftfr : 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W e s t 6 3 r d S t r e « i , ' ; 
Vai p i rm . antr ketv i r p e r i k j ^ 

2 - 7 ) šeštadieniais paRal susitarMT^ą 

Tel REhance 5 - 1 8 1 1 

DR.WALTERJ. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv H penM nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč. ir sešt 
uždaryta 

DR. K. M. ŽYMANTAg, _ 
DR. S. T. CHIRBAN „,,,„ 

DANTŲ GYDYTOJAI „ „ , , 
2654 West 63rd Street _ M ( ; 

Val pagal sus ' tanma antr . t r eč iad " 
ketvirtad 10 v r y t o i k t 6 v vaftJfo'" 

T e l . - 7 7 8 3400 fMmmt 



Sv. Kazimiero vienuolijos 

DEIMANTINĖ 

Pereitų metų paskutinį va
karą pradėjo 75-rių metų su
kaktį nuo savo įkūrimo Šv. 
Kazimiero vienuolija. Tą su
kaktį įvairia dvasine prog
rama tęs visus šiuos metus. 
Baigs vienuolija ir jų rėmėjai 
bei gerbėjai šių metų pasku
tinės dienos vakarą specialio
m s Dievui padėkos maldomis, 
kad dabar gyvenančios pri
simintų, jog tik Dievui pade
dant gali ištesėti savo vienuo
liškam pašaukime, artimo 
meilės darbuose ir pastangose 
siekti tobulybės bei Dievo gar
bės žemėje. 

Daug vienuolijų yra katali
kų Bažnyčioje. Jos visos sie
kia pirmiausia Dievo garbės, 
naudodamosios žmonių tarny
ba dėl Dievo. Jos save visą pa
veda ir pašvenčia tik geriems 
darbams. Vienos jų yra dau
giau uždaros, kitos — viešųjų 
darbų žmonių tarpe. Bet jų vi
sų tas pats tikslas — savo lai
ke ir savo aplinkoje vesti žmo
nes Dievo keliais i r tuo pačiu 
tobuliau atstovauti Dievui šio
je žemėje. 

Viena yra pirmoji lietuviš
ka, pirmoji lietuvių pasiauko
jančių, Dievo garbės trokštan
čių Šv. Kazimiero vienuolija, 
įkurta vienos pasiryžėlės, t a 
idėja degančios ir visas savo 
jėgas atidavusios Kazimieros 
Kaupaitės — Motinos Marijos 
pastangomis. Jos padėjėjos ar
ba jos sekėjos, kurias galima 
vadinti kūrėjomis kartu su ja, 
yra Judita Dvaranauskaitė — 
Motina Imacula ir Antanina 
Unguraitytė - Motina Concep-
ta (vienintelė dar gyva). 

Kai skaitai Motinos Marijos 
biografiją "The Faunding of 
the Sisters of St. Casimir" (išl. 
1981), jos raštus ir dorybes, ku
riant ir vadovaujant vienuoli
jai, tai taip ir matai, lyg rau
doną siūlą audinyje, Dievo 
Apvaizdos ranką, vedančią tą 
silpną mergaitę nežinomais, 
bet tikrais krikščioniškos to
bulybės keliais, č i a matai ir 
pačios vienuolijos sunkų kū
rimąsi, greitą plitimą, dva
sinius pagelbininkus ir jų glo
bą. Nebūtų galėjusi per 
trisdešimt trejus metus pasiek
ti to, ko yra pasiekusi vienuoli
jos kūrėja savo pasitikėjimu 
Dievo vadovavimu (mirė 1940). 

Kaip kiekviena kūryba, taip 
juo labiau vienuolijos kūrimas 
reikalauja iš žmogaus dau
giau negu paprastų jėgų, 
aukštų idėjų ir tų idėjų siekimo 
priemonių numatymo. Vie
nuolija nėra tik pati sau, tik 
vieno žmogaus kūryba. Reikia 
savo idėja uždegti ir kitus žmo
nes, reikia surasti sekėjų, 
degančių ta pačia idėja. Ku
riant vienuoliją, reikia norėti 
ne mūrų ir ramaus gyvenimo, 
bet nugalėti kančias, darbą, 
pastangas, kitų žmonių nesu
pratimą ir norėti tarnauti 
žmonėms dėl pačių žmonių 
ir Dievo. Dar labiau reikia idė
jos, deginančios iš vidaus, api
mančios protą ir širdį, kai nori 
padėti savo žmonėms, kurie 
yra apleisti ir svetimame kraš
te nelaimingi, nors yra vykę 
laimės ieškoti. 

Šv. Kazimiero vienuolija bu
vo įkurta paprastų mergaičių, 
kurios tegalėjo žinoti, kad jų 
laukia sunkus darbas, didelis 
pasiaukojimas, noras visokio
mis galimybėmis padėti ki
tiems. Anot jų dvasios vado 
kun. Antano Staniukyno, ku
ris dėjo vienuolijai dvasinius 
pagrindus, "dabar kyla dar 

SUKAKTIS 
viena institucija, kurios tiks
las yra mokyti vaikus, globoti 
našlaičius ir invalidus, rūpin
tis sergančiais". O pačios kū
rėjos Motinos Marijos žodžiais 
tariant: "Jos (seserys) džiaugs
mingai žvelgia į ateitą i r tikisi 
pasiekti joms skirtą tikslą Die
vo garbei ir savo mielų tautie
čių lietuvių gerovei" (49). 

Tą tikslą vienuolija pasiekė. 
Ji pasiekė savo dvasios vado 
viltis ir savo kūrėjos užsibrėž
tus tikslus. Nuo pat pradžios 
jos rūpinosi mokyklomis. Ir j au 
po nepilnų metų nuo įsikūrimo 
atidarė pirmą lietuvišką mo
kyklą Mt. Carmel, Pa., lietu-
vių parapijoj. Tai buvo viltys, 
kad vienuolija augs, ypač, kad 
jau tais pačiais metais įstojo 
net septynios kandidatės, ku
rios padėjo dirbti namie ir mo
kykloje. O pačios naujosios Šv. 
Kazimiero seserys taip p a t mo
kėsi ir lavinosi, kad ir šiuo at
žvilgiu neatsiliktų nuo kitų 
žmonių, pasiekusių t a m tikro 
išsilavinimo. Dievas buvo su 
jomis ir laimino jų pas tangas . 

PRAEITIES STIPRYBĖS SKATINA Rimtie8 valandėlci 

Susiklausymas ir ryžtas nugali kliūtis VIENYBĖ SU KRISTUMI 

Vienuolijos y ra Bažnyčios 
tvirtovės ir sutelktų jėgų tal
kininkės atnaujinti žemės vei
dą Šventąja Dvasia. Ta ip y ra 
ir su Šv. Kazimiero vienuolija, 
kuri, dirbdama savo tautie
čiams išeivijoje, dirbo visai 
Amerikai, visiems žmonėms ir 
svarbiausia Bažnyčiai — t a m 
gyvajam Kristui. Jos vedė mo
kyklas primityviausiose sąly
gose, nes parapijos da r tik kū
rėsi arba buvo naujai įkurtos. 
Parapijos buvo neturt ingos, 
bet Šv. Kazimiero seserys, 
pasiaukojusios Dievui ir savo 
tautai, turtų neieškojo. Jos dir
bo ligonių paguodai, nes , nors 
kūrė Šv. Kryžiaus ligoninę 
Labdarių draugija, bet jau nuo 
1929 metų vadovavo Šv. Kazi
miero seserys. Taip p a t kūrė 
Labdarių draugija senelių 
prieglaudą, bet jai vadovaut i 
pasikvietė tas pačias Šv. Kazi
miero seseris, nes tiek su ligo
niais, tiek su seneliais ir inva-
l i d a i s r e i k ė j o d i d e l ė s 
kantrybės, pasiaukojimo ir 
nusilenkimo iki žmogiško tar
no dvasios. Ir tai jau buvo dar 
gyvai esant kūrėjai Motinai 
Marijai. 

Sis deimantinis jubiliejus 
nėra tik nostalgija - t ik žiūrėji
mas į praeitį ir ten m a t y m a s 
Dievo palaimos krislus. Tai 
žiūrėjimas į ateitį, pasitikė
jimas Dievo Apvaizda ir jo pla
nais, kad, kaip jis lydėjo Šv. 
Kazimiero kūrėjos darbus , ly
dės savo pagalbos r a n k a ir šio 
meto tų darbų tęsėjas ir jos įpė
dines. 

Negalima nepaminėti čia 
kun. dr. Antano Staniukyno, 
kuris atidavė šiai institucijai 
savo gyvenimą ir jėgas iki mir
ties. J i s norėjo, kad tik Dievo 
valia būtų įvykdyta ir kad tos, 
kurias Dievas pašaukė spe
cialiems darbams, turėtų sąly
gas siekti tobulybės ir dirbti 
Aukščiausiojo skirtus darbus. 
Negalima praeiti i r pro Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
įkūrimą Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Ten jos atliko ta ip pat 
didelius auklėjimo ir vargšų 
globos darbus. Negal ima už
miršti ir misijų — Argentinoje 
tarp lietuvių išeivių ir vietinių 
ar pietinėje Amerikos dalyje, 
kur įvairių tautų, ypač ispanų 
kilmės ateiviai, laukė jų pagal
bos. Ir tai yra tikėjimas, kad ta 
vienuolija atlieka Dievo dar
bus, o Dievas yra su ja. 

Pr. Gr. 

Visas žmonijos politinis ir 
kultūrinis gyvenimas yra lyg 
nuolatinis bangavimas su 
antplūdžiais ir atoslūgiais. 
Kaip po nakties išaušta rytas, 
ta ip ir tautų gyvenime po ilgos 
vergijos ir nevilties, sužiba 
laisvė. Taigi per ilgą, sklidiną 
pasiaukojimą, darbą ir ryžtin
gą kovą sušvinta gyvenime 
laisvė ir laimė, kuri sujungia 
tautoje visas vienijančias idė
jas. 

Romėnai sakydavo, kad ie 
i gyvenimo mokyi 
uvių t a u t o s a tg 

prai -•.-.: 
sak '.š i . .ūš 
te E įprylę semia". Mūsų 
taute s praeitis rodo, kad seno
sios Lietuvos didžiausia dory
bė buvo susiklausymas ir 
vienybė. 

Juk ana is laikais taip pa t 
daug k a m atrodė, kad tauta 
netekusi tautinės sąmonės ir 
laisvės, bemirštanti. Tačiau 
Apvaizda atsiuntė lietuvių tau
tai atgimimo pranašų, kurie 
išugdė didelių asmenybių, 
ryžtingai siekusių savo užsi
brėžto tikslo. Jie buvo patri-
jotai entuziastai ligi pa t pasku
tinės akimirkos. Jie švies kartų 
kartoms geru pavyzdžiu, kaip 
reikia Lietuvai dirbti, ją mylė
ti ir kovoti dėl jos laisvės. 

Gilus tikėjimas savo tautos 
ateitimi yra vienas iš stipriau
sių tautos išlikimo ramsčių. 
Kas p ra randa tikėjimą savo 
tautos, tas jau save nuo jos 
a t s i r ibo ja . Kad svet imoj 
padangėj neuždustų, kiekvie
no lietuvio širdyje turi būti vil
tis i r tikėjimas Lietuvos 
prisikėlimu. Lietuviškos sielos 
išsaugojimas svetimuose kraš
tuose drauge yra ir mūsų 
tautos išlikimo klausimas. 

Ryžtinga energija, pasitikė
jimas savimi ir savo tauta, taip 
pat drauge glaudžiais suta
rimais susieti užsimojimai yra 
tikri mūsų praeities ir dabar-

J O N A S MIŠKINIS 

ties pažymiai. Tik doras, švie
sus, valingas, ryžtingas ir 
tolregis lietuvis, eidamas iš
vien su savo tautiečiais, suge
bės iškovoti savo tautai laisvę. 
Tačiau juo mažesnė tauta, juo 
labiau savarankiškesnių , 
veiksnių ir tvirtesnių asme
nybių turi turėti. 

Kas galėjo lietuvio dvasios 
gajumą ir veržlumą užgniauž
ti vergijos laikais? Lietuvis 

j o, veržėsi į šviesesnius 
jus. Vergiško tylėjimo, 

re ;.;iškos kančios, bevalio 
pasidavimo jis niekad nežino
jo. Jo dvasia nepripažino 
nenugalimų kliūčių, nes jame 
visada gyveno paskirti bylo
janti dvasia. 

Sunkus spausdinto lietu
viško žodžio kelias ir pagaliau 
nepriklausomybės kovos davė 
lietuvių tautai visą eilę taurios 
dvasios didvyrių, kurie iško
vojo teisių nepriklausomai 
gyventi. Savo kraujo ir darbo 
auka jie pastatė mūsų tautai 
laisvės aukurą, kuris švietė 
Lietuvai 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus. 

Kilniadvasių didvyrių ir 
pasiryžėlių lietuvių tautai 
niekad negabi pristigti. Isto
rija kalba mums, kad tam 
tikrais laikotarpiais jie ateina 
sustiprinti mūsų tautos žygių 
dėl geresnės ateities, ateina 
sustiprinti ir įdiegti savo 
tau t ieč iams nepalaužiamų 
troškimų ir vilties dėl skaid
resnės tautos ateities. 

Kovoj dė l l a i svės i r 
nepr ik lausomybės lietuvių 
tauta parodė be srovių ir pažiū
rų skirtumo didelę dvasios 
vienybę ir ją parėmė ne tik 
žodžiais, bet ir ryžtingu darbu, 
krauju ir pasiaukojimu. 

Bet antrojo pasaulinio karo 
politiniai sūkuriai vėl atnešė 
lietuvių tautai sunkias ir skau
džias gyvenimo dienas. Nū

dien Lietuva pavergta sovietų 
komunizmo, tač iau mūsų 
tautos idėjos, dėl kurių daug 
kraujo išlieta, dėl laisvės šim
tai tūkstančių naujų kapų 
supilta, yra ir bus gyvos. Lietu
vių tauta nenori vergauti, ji 
nori toliau augti, veikliai ir 
sąmoningai dalyvauti lais
vojo pasaulio bendrame sūku
ryje. 

Stipri lietuvio asmenybė 
daro lietuvių tautą atsparią ir 
ryžtingą, ji atstovauja Lietu
vos garbei. Todėl auklėti lietu
vio asmenybę yra ne tik mūsų 
rūpestis, bet ir pareiga. 
Visuomeninė veikla ugdo lietu
vio asmenybę, stiprina jo 
visuomeniškumą. Pareiškia
ma gyva ir sveika lietuvių 
viešoji nuomonė yra sėkminga 
veiklos talkininkė. 

Pasaulį stebinti ir pagarba 
nusipelnyti galim tik karšta 
t ėvynės meile , t a u t i n i u 
susipratimu, nenuilstamu dar
bu - ir kimiu pasiaukojimu 
kovai dėl laisvės. Tai yra dory
bės, kurios, sujungtos su mūsų 
medžiaginiu pasiruošimu ir 
pajėgumu, padės mums tikslą 
pasiekti. 

Reikia semtis stiprybės iš 
savo tautos praeities, prisimin
ti jos vargus, kovas ir gar
bingus žygius. O juose rasime 
geriausių pavyzdžių, kaip buvo 
kovojama ir kaip reikia dirbti, 
kovoti dėl tautos laisvės ir jos 
garbės. Patirsime, koks didin
gas savo pasiryžimu, narsu
mu ir tvirtumu buvo senovės 
lietuvis, kaip jam geriau buvo 
mirti karo lauke arba šokti į 
liepsnojantį laužą ir žūti, negu 
priešui negarbingai vergauti. 
Tai ne be priežasties dr. V. 
Kudirka Lietuvą vadina didvy
rių žeme. 

Kuo labiau įtempsim savo 
energiją, kuo daugiau nugalė-
sim mums kartais nelengvų 
pareigų ir uždavinių, kuo 
daugiau aukosim Lietuvos 

nazija Nepriklan«or-yb£s laikais 

Kad pasauliečiai atliktų 
savo misiją Bažnyčioje, reikia 
visos eilės sąlygų, būtinų 
tokiam svarbiam uždaviniui. 
Pirmoji tų sąlygų, pagrindas 
visų kitų, yra vienybė su 
Kristumi, kas bendrai asketi-
koje vadinama „malonės sto
viu". 

Ir aišku dėl ko. Juk pakeisti 
pasaulį, kad jis derintųsi į 
Dievo planą, gali ne pavieniai 
pasauliečiai, ne jų visuma, ku
rią vad iname „social ine 
klase", bet Bažnyčia, ta i yra 
Kristus, kuris tam uždaviniui 
naudoja kai kuriuos Bažny
čios narius, šiuo atveju pasau
liečius. Tačiau norint būti 
tinkamais pasaulio pašven
tinimo įrankiais, būtina vieny
bė su Kristum. Taip pasau
lietis, kad galėtų būti tinkamu 
Kristaus įrankiu, turi būti su 
juo vienybėje arba malonės 
stovyje. „Nuo manęs atsi
skyrę, jūs negalite nieko nu
veikti" (Jon.15,5), įspėja Kris
tus. 

Būti su Kristum reiškia tokį 
ryšį, kuris panašus į vynuogių 
šaką, sujungtą su kamienu. 
Kol šaka yra sujungta su 
kamienu, ji gauna syvus iš 
kamieno. Nuo jo atkirsta, ne 
tik neneša vaisiaus, bet dargi 
miršta, nudžiūsta. 

Atskirtas nuo Kris taus 
krikščionis miršta, netenka 
dvasinės gyvybės. Teisingai 
tad Vatikano II susirinkimas 
tvirtina, kad pasauliečiai turi 
atskleisti Kristų kitiem „visų 
pirma savo gyvenimo liudi
jimu, spinduliuodami tikė
jimu, viltimi ir meile" (Lumen 
Gentium,3l n.). Pasauliečio 
veikla žemiškoje srityje randa 
savo veiklos centrą teologinėje 
srityje. 

Vatikano II susirinkimas 
labai tiksliai nurodo ryšį tarp 
teologinio pasauliečio gyve
nimo ir pasaulio pašventi
nimo. „Pasauliečiai, kaip Kris
tui pašvęsti ir Šventosios 
Dvasios patepti, yra nuosta
biu būdu šaukiami ir aprūpi
nami, kad juose būtų visuomet 
gaunamas gausus Dvasios vai
sius. Visi jų darbai, maldos ir 
apaštalavimo užmojai, jų 
santuokinis bei šeimos gyve
nimas, kasdieninis darbas, 

laisvinimui ir savo gimtojo 
krašto gerovei bei garbei, tuo 
labiau atsipalaiduosim nuo 
įprasto aimanavimo, neryž
tingumo. 

Ko tauta vieningai ir ryžtin
gai siekia, to visada pasiekia. 
Tik svarbu, kad jos siekimus 
lydėtų visų jos vaikų susi
klausymas, rūpestingumas, 
pasiruošimas ir vieningas dar
bas. 

dvasios ir kūno poilsis, jei 
Dvasioje atliekamas, dargi 
gyvenimo sunkenybės, jei 
kantriai pakeliamos, tampa 
dvasinėmis aukomis, priimti
nomis per Kristų (plg. I 
Petr.2,5). Eucharistijos šven
time jos pamaldžiai aukoja
mos Tėvui su Viešpaties kūno 
aukojimu. Tokiu būdu ir 
pasauliečiai, kaip visur šven
tai veikią garbintojai, pašven
tina patį pasaulį" (LG.34 n.). 
Kitais žodžiais tariant, pasau
lio pašventinimas yra rezulta
tas pasauliečio dvasinio gyve
nimo vykdymo. Visa tai, ką jis 
daro, dėl to, kad jis yra įjung
tas į Kristų ir su juo sudaro 
vieną, įgauna šventumo pobū
dį. Taigi net ir profaniška 
veikla, kaip poilsis, sportas ir 
panašūs dalykai. 

Kaip Kristaus — žmogaus 
gyvenimas ant žemės dėl jo 
glaudžios vienybės su Tėvu 
buvo nuolatinė Tėvui auka, 
taip panaš i a i krikščionio 
gyvenimas dėl to, kad jis yra 
vienybėje su Kristumi, virsta 
nuolatiniu Dievo garbinimu. 

Dalyvauti Kristaus, kaip 
Dievo garbintojo, kunigystėje 
dar nepakanka. Pasaulietis 
per krikštą ir sutvirtinimą 
d a l y v a u j a i r K r i s t a u s 
pranašiškoje kunigystėje. Ir 
tai yra reikalinga pasaulio 
pašventinimui, nes Evange
lijos jėga turi pasireikšti 
kasdieniniame šeimos ir 
socialiniame gyvenime. Kris
tus skelbė Dievo karalystę 
gyvenimo ir žodžio galia. Taip 
apreiškė žmonėms Dievo pla
ną žmonių ir daiktų atžvilgiu. 
Kas dalyvauja šioje Kris
taus galioje, turi daryti tą patį. 

Pasaulietis krikščionis gyve
na šiame pasaulyje ir stengia
si jį taip tvarkyti, kad jis 
tarnautų būsimajai Dievo vai
kų garbei. Gyvendamas šiame 
pasaulyje, pasaulietis dar
buojasi būs imajam gyve
nimui. Jis yra vilties žmogus. 
Aišku, kad tokią viltį neturi 
paslėpti tik savo širdyje, bet 
turi ją apreikšti kitiems ir 
išreikšti ją savo kasdieniniu 
gyvenimu. Visose gyvenimo 
srityse pasaulietis turi būti 
tikėjimo ir vilties šauklys. Tam 
jis turi tikėjimo gyvenimą 
nedvejodamas sujungti su 
tikėjimo išpažinimu. Kitaip 
tariant, pasaulietis, gyven
damas tikėjimu ir viltimis, turi 
tai liudyti pasauliui savo 
pavyzdžiu ir žodžiu. Toks 
liudijimas yra labai sėkmin
gas, nes vyksta įprastose 
pasaulio sąlygose, kuriose daž
nai krikščioniškai gyventi taip 
yra sunku. 

J. V. 

Prieš keletą dienų gatvėje 
mane sutiko vyriškis. Jis tarė: 
"Ar jūs Motina Teresė?" Pasa
kiau taip. Jis tarė: "Malonėki
te ką nors pasiųsti į mano na
mus. Mano žmona puskvailė, 
o aš pusaklis. Tačiau mes la
bai norime išgirsti meilų žmo
gaus balso garsą". Jie buvo 
pasiturį žmonės, visko turėjo 

savo namuose. Vis dėlto jie bu
vo bemirštą iš vienumos, be-
mirštą išgrįsti meilų balsą. O 
ar žinome, kad ko nors pana
šaus nėra šalimais mūsų na
mų? Ar žinome, k a s jie, kur 
jie? Suraskime juos, o suradę 
pamilkime juos. Paskui, mylė
dami juos, tarnausime jiems. 

Motina Teresė 
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Taigi P . Kriaučiūnas, būsimasis mokytojas, 

baigė gimnaziją jau kovojančiu lietuviu. Pirmąjį 
Tetuvišką žodį nuo scenos iškilmių 5=alė ir joje esanti 
visuomenė išgirdo iš a;ges gimnaziją, dar 

r ig mokysis, galvos, . tys. krausis mokslinį 
kraitį ir neš, kur tik galės, svarbiausia, lietuviškąją 
dalį. 

Esant dir. Adnanui Abramovičiui, Kriaučiūnas 
skiriamas į Marijampolės gimn. mokytoju ir čia 
prisaikdinamas kuo ištikimiausiai tarnauti carui, jo 
įpėdiniui, pilniausiai neribotu supratimu ir galu-
tiniausiu kraštutinumu ginti, vykdyti ir saugoti 
visus įstatymus (žiūr. priėmimo dokumerttus). Taip K. 
1881 m. rudenį grįžta į tą pačią gimn. būti lotynų, 
graikų ir lietuvių k. mokytoju, su pridedamomis 
klasės auklėtojo, knygininko pareigomis, atlygini
mu apie 300 rublių per metus. Ateina mokėdamas 8 
kalbas — lietuvių, latvių, lenkų, rusų, lotynų, grai
kų, vokiečių ir prancūzų. Išimtinai gražiai šneka 
lietuviškai, — kruopščiai nuo svetimybių apvalyta, 
savo paties naujadarais papildyta lietuvių kalba. 

Ateina giliai ir plačiai išsimokslinęs, nepapras
tai daug skaitęs, turėdamas didelį patyrimą, „lietu
viškoji retenybė". J i s atsineša Seinų kunigų semina
rijos pažymėjimą, Petrapilio dvasinės akademijos ir 
Varšuvos universiteto klasinių kalbų mokytojo diplo
mą, gautą 1881.XI.1 d. 

dvigubas aukštojo mokslo lietu i s , kalbinin-
teologaa, buvęs priėjęs prie aukuro (altoriaus) 

laiptų, bet netapęs kunigu, kad nereikėtų išvykti sve
tur atidirbti už gautą stipendiją(l), dabar atsistos 
prieš klasę vaikų, jaunuolių — kilusių daugiausia iš 
lietuviško kaimo. O ir iš jų jau yra bepradedančių 
apsitraukti svetimais maurais, paliestų nutautėjimo 
grėsmės. 

Būdamas ne tik gilaus turinio, bet ir kilnios, 
taurios patriarchiškos išvaizdos, nepriklausęs ir 
nepriklausąs jokiai partijai, kaip tik tautai, jos 
atspindys, tiesus pavyzdys, patriotas, šimtaprocen
tinis idealistas, pajėgs veikti ir kreipti auklėtinius 
reikiama linkme. 

Deja, jis gauna lygiagretes klases (tik kartais 
patenka pagrindinėn). O jos visokiu atveju pirmiau
sia gali būti uždarytos, ir jų mokytojas likti be dar
bo, ypač jeigu jis neparodys reikiamos ištikimybės 
carui, jo įpėdiniui, politikai ir bus žalingas provosla-
vijai. O Kriaučiūnas pasiliko katalikas. Jį matydavo 
per mokinių pamaldas ar per sumą tarp kaimo 
Žmonių parapijos šventovėje, atsivertusi lietuviškąjį 
Aukso Altorių. J is neišlaikė priesaika patvirtinto 
pasižadėjimo griežtai laikytis tik aukščiausios vado
vybės pripažintų vadovėlių (lietuvių kalbos), nusi-

(1) Baigęs Seinų dvasinę seminariją, nenorėjo likti eili
nio mokslo kunigu, o buvo pasiryžęs įsigyti aukštąjį 
mokslą. Pats neturėdamas tam lėšų, būdamas pažangus ir 
labai gero elgesio klierikas, tikėjosi būsiąs išrinktas studi 
juoti valstybės lėšomis Petrapilio dvasinėje akademijoje. 
Kiekviena vyskupija galėjo tenai siųsti kasmet po 3 išrink
tus geriausius klierikus, būsiančius kunigus. Seinų semina
rijos lenkiška vadovybė Kriaučiūno neišrinko. Tada jis, 
gavęs tokį paskyrimą iš Mogilevo (vysk. Bučio parodymu 
Zitomirio) vyskupijos, akademiją baigė, bet turėjo toje pat 
vyskupijoje likti kunigauti. Manoma, kad ir todėl būti 
kunigu atsisakė ir, gavęs atleidimą iš kunigų luomo dėl 
stokos pašaukimo, tapo mokytoju. 

kalto dėstydamas ne vien lietuvių kalbą, bet Lietu
vos istoriją ir skelbdamas tautinę tiesą. 

P. Kriaučiūno, mokytojo, darbo pradžia — 
priešaušris (1881). Rusijos carų sostą jau buvo 
pagraužęs sukilimas (1863). O Lietuvą už tą sukili
mą ištikęs kerštas, apsireiškęs didesne priespauda ir 
atėmimu spaudos. Tačiau pavasaris einantis 
„Karpatų kalnais" pranašavo ir Lietuvai laisvę. 
Nors tautos dalis dar tebemiegojo, kita — snūdu
riavo, trečioji atsimindavo caro vertingą dovaną: 
palyginus geromis sąlygomis Sūduvos krašto atleidi
mą nuo baudžiavos. Bet buvo ir praregėjusių ir toliau 
jų vis daugiau pradėjo rastis. Toliau žvelgiantieji 
lietuviai veikėjai, lenkiantieji laiko dvasią ir gyve
nimą, matė baltuojančius ir Lietuvos tamsius padan
gės pakraščius. Bet įsisenėjusi lenkybė Lietuvos 
didesniuose miestuose vis tebuvo veiksminga ir godi 
lietuvius suvirškinti, lenkai puikiai mokėjo naudoti 
spaudos uždraudimą savo naudai. Rusų administ
racija su jais varžybose turėjo būti budri veikėja, 
psichologė ir tikinti „ko nepadarė rusiškas kardas, 
turės padaryti raidė". Marijampolės gimnazijos 
mokymas ir auklėjimas ir dabar tebėra tvarkos ir 
drausmės varžtuose ir bus vis griežtinamas. 

P. Kriaučiūnas čia atėjo pasiryžęs laužti užtva
ras ir sklaidyti debesis, beužstojančius mokiniams 
tekančią laisvės Aušrą. Jis, atsistojęs prieš lenkų 
siekius ir Rusų imperijos galybę, susitelkė visas savo 
jėgas laimėti, pirmiausia įpustymu lietuvybės ugnies 
ir, vėliau, iš jos užsidegusia kova. Jis žinojo, kad 
„šventoji ugnis greičiausiai įsidega, įmetus jos 
kibirkštį į vaiko mokinio širdį", taip suformulavo K. 
Samajauskas vieną P. K-no mokymo šūkių. Svar
biausia, kad jis laimėjimu tikėjo pats ir tuo tikėjimu 
pajėgė užkrėsti mokinius, nes jo tikėjimas buvo 
pagrįstas darbais. 

(Bus daugiau) 

» 
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PAŽINTIS SU DR. ELIZ. DRAUGELIU. 
BERNARDAS ŽUKAUSKAS 

kit., išskyrus mažumą nepa-
slinkusių socialinės revoliu
cijos keliu) ruošė tremtinių mi
tingus norėdami rasti jų 
pritarimą užgrobti Lietuvių 

pacinis režimas žymiai sušvel
nėjo. Politinė veikla suinten
syvėjo. Kuriantis miesto 
tarybai dr. Draugelis buvo iš
rinktas jos nariu, o 1918 m. 

A.a. dr. E. Draugelis 
1981 m. spalio mėn. 13 d. 

"Draugo" 230 nr. tilpo žinia, 
kad to mėn. 8 d. Brazilijoje ne
toli Sao Paulo mirė a.a. dr. Eli-
zejus Draugelis. Velionis buvo 
gimęs 1888 m. balandžio 11 d. 
Bardauskų km., Gižų vai., Vil
kaviškio aps., kur jo tėvas Pet
ras buvo pradžios mokyklos 
mokytoju ir slaptos lietuviš
kos' s p a u d o s p l a t i n 
tojai. Baigęs pradžios mokyk-
lą,. E l i z e j u s į s t o j o į 
Mariampolės gimnaziją, kurią 
1909 m. baigęs, Maskvos uni
versitete studijavo mediciną. 
Augęs gausioje katalikiškoje 
šeimoje liko susipratusiu kata
liko. 1910 m. ten įsteigė lietu
vių stud. katalikų "Rūtos" 
draugiją, kuriai ir pirminin
kavo. 

1911 m. Pranui Dovydaičiui 
pradėjus redaguoti "Ateitį" jis 
jam talkino ir nupiešė "Atei
ties" vinjetę. 

Ęaigę gimnaziją ir atvykę į 
Maskvą studijuoti, ateitinin
kai jungėsi į "Rūtos" draugiją. 
Jon įsijungė: P. Grajauskas, 
Vyt. Endziulaitis, Zigmas 
Starkus, Kaz. Bizauskas, Avi
žienis ir kt., vėliau tapę žy
miais valstybininkais. 

Dar būdamas gimnazijoje, 
pradėjo bendradarbiauti spau
doje ir, kol leido sveikata tą 
darbą tęsė visą gyvenimą. Po 
rašiniais ir straipsniais daž
nai pasirašinėdavo K.K. Liz
deika. Ta pravarde buvo ži
nomas ateitininkų tarpe. 

1914 m. baigęs medicinos 
studijas, buvo mobilizuotas ir 
paskirtas karo fronto gydy
toju. Ištarnavęs fronte trejus 
metus, iš tarnybos pasitraukė 
ir persikėlė į Voronežą, kur bu
vę paskirtas ligoninės vedėju. 
Išėjęs iš kariuomenės dėvėjo tą 
pačią aprangą, tik be kariškų 
ženklų. 

Santykiuose su moksleiviais 
mandagus, švelnus, draugiš
kas ir ypatingai nuoširdus. 
Nuoširdumu pasižymėjo visi to 
meto vyresnieji ateitininkai: 
Vyt. Endziulaitis, kun. M. Kru
pavičius, L. Bistras. Atvykęs 
Voronežan ir juos susitikęs 
tamprius ryšius sumezgė su 
ateitininkų vadovybe. Tas nuo
širdumas mus žavėjo. Todėl, 
esant reikalui, nesivaržydami 
juos lankėme, naudojomės jų 
patarimais. Pirmon eilėn gau
sios paskaitos. Jie visi mielai 
dalinosi turimomis žiniomis. 

Po 1917 m. birželio m. Atei
tininkų konferencijos, man te
ko būti Ateitininkų centro val
dybos iždininku. Moksleiviai 
buvo neturtingi , o pinigai bu
vo reikalingi pašto išlaidoms 
bei kitiems reikalams, pvz. įsi
gyti gehtografo ir popieriaus 
spausdinti "Ateities" pakaita
lą "Inkarą". Tam reikalui bu
vo ruošiami koncertai ar vaka
rėliai su vaidinimu. Jų metu 
svečiams būdavo dalinamos 
meniškai išpuoštos prog
ramos. Atjausdami mokslei
vių reikalus, svečiai savo nuo
žiūra duodavo didesnę ar 
mažesnę auką. 

1917 m. vasarą kilo sumany
mas miesto teatre suruošti vie
šą koncertą. Koncertuoti ma
nėme p a k v i e s t i žymius 
menininkus: buvusį švietimo 
viceministrą pianistą Kolco-
vą, operetės vadovę solistę Ale-
zį Volskają, tuo metu Vorono-
že gyvenusį solistą A. Kutkų. 

Man buvo pavesta kontak
tuoti pianistą Kolcovą. Suvo
kiau, kad nedera gimnazistui 
kviesti koncertuoti buvusį ca
ro švietimo viceministrą. Krei
piausi į dr. Draugelį padėti tą 
misiją atlikti. Jis be žodžio su
tiko. Minėtas pianistas kon
certuoti nesutiko. Nesėkmė ly
dėjo A. Matulaitį, valdybos 
pirmininką su chorvedžiu A. 
Vaičiūnu, kontaktavusiais sol. 
A. Kutkų ir Alezį Volskają. Te
ko ruošti savybės koncertą, ku
rio programą atliko choras, 
moksleivių styginis orkestras 
ir mergaičių duetas bei dek
lamacijos. 

1917 m. rudeniop krikš. 
demokratų centro komitetą 
perkėlus Voronežan, dr. Drau
gelis buvo kooptuotas jo nariu. 
Suskilęs Rusijos lietuvių Sei
mas išsiskirstė, nesukūręs 
bendros politinės vadovybės. 
Lietuvių karių sąjungos cent
ro komitetas, susirūpinęs to
kios vadovybės sukūrimu, pa
kvietė tris žinomus lietuvius 
patriotus: dr. K. Grinių, Joną 
Jablonskį ir Praną Mašiotą pa-
vesdmas jiems tokią vadovybę 
sukurti iki 1917 m. rugsėjo 30 
d. Dr. K. Grinius gyveno Kau
kaze ir dėl vykstančių kovų 
baltųjų su bolševikais Vorone
žan atvykti negalėjo. Jonas 
Jablonskis - ligonis. Pranas 
Mašiotas delsė. Tuo tarpu ka
ras ėjo į pabaigą. Reikėjo rū
pintis Lietuvos laisvinimo rei
kalais ir tremtinių grąžinimu. 
Tremtinių grąžinimu ėmė rū
pintis Liaudies sąjunga šiau
rėje paskyrusi savo įgalio
tinius: Polocke - kun. S. 
Draugelį ir Sebeže - Petrą Kar
velį. Nesant kam politinę vado
vybę organizuoti, to darbo 
ėmėsi kun. M. Krupavičius su 
Vyt. Endziulaičiu. Jiedu tarėsi 
su partijų vadais. Jų rūpesčiu 
buvo suorganizuota Vyriau
sioji Rusijos lietuvių taryba. 
Jos nariu buvo ir dr. E. Drau
gelis. Tarybos būstinė buvo 
sekretoriaus ir reikalų vedėjo 
dek. Jul. Jasienskio bute. Po 
bolševikų perversmo, taryba 
kurį laiką veikė netrukdoma. 
Jos svarbiausias rūpestis bu
vo tremtinių grįžimas Tėvy
nėn. Tuo reikalu buvo paruošti 
ir atspausdinti asmens pažy
mėjimo lapai lietuvių, rusų ir 
vokiečių kalbomis .Tokie pa
žymėjimai ypač buvo reikalin
gi perėjus demarkacinę Uniją 
vokiečių pusėn. 

Dideliuose miestuose vyks
tant bolševikų perversmui, Pet-
rapilyj, Maskvoj, Kieve vyko 
labai smarkios, kruvinos ko
vos. Ypač smarkiai bolše
vikams priešinosi karo mo
kyklų junkeriai. Lietuviai 
junkeriai stengėsi nuo tokių 
kovų atsipalaiduoti. 

Du Kievo karo mokyklos jun
keriai, atsipalaidavę iš kovų, 
atvyko Voronežan. Juos patal
pinome bendrabutyje ir lai
kinai maitinome iš bendro ka
tilo. Bet taip daryti buvo 
galima tik trumpą laiką. Jų rei
kalu kreipiausi į dr. Draugelį, 
kuris juodu priėmė ligoninėn 
sanitarais. Tuo būdu buvo iš
spręstas jų egzistencijos klau
simas. 1918 m. sąvartoje buvo 
sušauktas Rusijos ateitininkų 
pasitarimas. Ta proga atei
tininkų valdyba suruošė nau
jųjų metų sutikimą. Sutinkant 
Naujuosius metus, kalbą pa
sakė dr. Draugelis. Savo žo
dyje jis prakeikė senuosius me
tus už gausiai pralietą ir 
liejamą kraują, už patirtas 
kančias, vargą, skausmą ir t.t. 
Bet čia pat juos laimino už įgy
tą mokslą, patyrimą, už varge 
užgrūdintą ryžtą kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, už viltį su
laukti laisvos Tėvynės. Lin
kėjo naujais metais visiems 
laimingai grįžti Tėvynėn, ryž
tingai ir drąsiai kovoti dėl jos 
laisvės. Jaunimo širdyse lieps
nojo viltis ir degė ryžtas. 

Toje nuotaikoje slinko die
nos. Bolševikai ir jų talkinin
kai aušrininkai (Butkų Juzė ir 

draugijos nukentėjusiems nuo gruodžio 20 ligi 1919 m. kovo 
karo šelpti Centro komiteto 23 d. — miesto burmistru 
valdomas lėšas ir turtą (spaus
tuvę, bendrabučių baldus, vir
tuvių rakandus ir t.p.). Mitin 
guose 

Jam užtarus, kitą dieną Kraš
to apsaugos minis tras pulk. K. 
Žukas įsakė Karo mokyklos 
viršininkui išleisti į laidotuves 
ne tik mane, bet ir mano nuro
dytus kariūnus. Į laidotuves 
vykome viso arti 12 kariūnų. 
Iki Vilkaviškio vykome trauki
niu, o iš ten iki Marijampolės 
— pėsti. 

1926 m. dr. Draugelis grįžo 

Kai vokiečiai kėsinosi iš
gabenti iš Kvietiškio dvaro Vo-

. . . kietijon 33 treigius kumelius, 
guuse tam buvo sėkmingai mudu su Antanu Staugaičiu 
pasipriešinta. Tą jis pasiekė nuvykę į minėtą dvarą para- prie privačios gydytojo prakti-
smurto keliu. Atėjo eilė smurtu ginam * darbininkus neleisti kos, bet greitai buvo paskirtas 
likviduoti Vyriausiąją Rusijos niokoti dvaro turto. Sveikatos departamento direk-
lietuvių tarybą. Nuo 1918 m. Mitingui vykstsuit, atvyko torium. Tuo metu ėjau Piliečių 
sausio mėn. 1 d. jos pirminin- dvaro ūkvedys vietinis vokie- apsaugos dep-te spaudos refe-
ku buvo adv. M. Sleževičius, o tis vedinas Amtsvorsteher ir rento pareigas, bet buvau 
reikalų vedėju dek. Jul . apie tuzinu kareivių. Mitinge Sveikatos dep-to kanceliarijos 
Jasienskis, kurio bute talpino- dalyvavo daugiau->*simto pajė- viršininko etate. Departa 
si tarybos raštinė ir archyvas, gių darbininkų ir didelis būrys 

1918 m. sausio mėn. 23 d. šeimos narių. Amtsvorsteher 
raudongvardiečiai kėsinosi įsakė miniai išsiskirstyti, bet 
suimti viename su dek. Jai- darbininkai jo neklausydami 

apsupo vokiečius tvirtu ratu. 
Vokiečiai matydami darbinin
kų grėsmingą nuotaiką ir pa-

_ . „«, r „ vojų, kad gali būti nuginkluo-
Krupavičiaus kambaryje, bet ti, norėdami juos nuraminti, 
ir dek. Jasienskio bute. Kratos pažadėjo ordinariją ir kitą 
metu paėmė Tarybos antspau-. atlyginimą pakelti 100%. Bet 
dus, kai kuriuos raštus, as- • tiarbininkų tuo nesuviliojo, 
mens pažymėjimų lapus. Dek. Paprašęs leidimo darbininkus 
Jasienskio neareštavo. Sausio nuraminau, juos įtikinęs, kad 
24 dienos vakare atvykę rau- smurtu nieko nepasieks. Vo- pasitraukęs iš Sveikatos dep-to 
dongvardiečiai suėmė dek. piečiai pasitraukė niekam nie- direktoriaus pa re igų , dr 
Jasienskį ir pas jį pripuolamąj: .ko nedarydami. Bet sekantį ~ " 
atsilankiusiusius dail. Adomą/.sekmadienį mane suėmė ir už-
Varną ir Liudą Daukšą. Kun;.v darė kalėjimam Miesto Tary-
M. Krupavičius sužinojęs apie /bos, ypač dr. Draugelio rūpes

čiu iš kalėjimo paleido už 

LIETUVA IŠ AMŽIŲ 
GLŪDUMOS 

Tokie buvo mūsų senoliai 
J O N A S MIŠKINIS 

senskiu, bute gyvenusi Tary
bos narį kun. M. Krupavičių. 
Laimė lėmė, kad jis nebuvo na
mie. Jie padarė kratą ne tik 

jo ieškančius nelauktus "sve
čius" namo negrįžo, nakvojo 
pas kun. A. Astrauską. Lietu
viškos dvasios aušrininkas Al
fonsas Mickevičius sužinojęs,, 
kad rengiamasi suimti kitus 
Tarybos narius, o kun. Kru
pavičius revoliucinio tribuno
lo nuteistas mirtin, painfor
m a v o s a v o s i m p a t i j ą 
ateitininkę, kuri apie tai pra
nešė ateitininkų vadovybei. Su 
valdybos pirmininku Antanu 
Matulaičiu stengėmės įspėti 
Tarybos narius apie gresiantį 
arešto pavojų. Dr. Draugelis 
slėptis atsisakė nenorėdamas 
palikti pavojuje žmonos Juli
jos su mažu kūdikiu. Tą dieną 

mento direktorius dr. Drauge
lis reikalavo m a n e grąžinti į 
turimą etatą eiti pareigas. 
Ministras VI. Požėla parti
niais sumetimais, matomai iš 
atminties jam nebuvo išdilęs 
skaudus pralaimėjimas mitin
ge Kudirkos Naumiestyje prieš 
rinkimus į Steigiamąjį Seimą, 
todėl manęs ne t ik negrąžino į 
mano turimą etatą, bet atleido 
iš tarnybos neišmokant tuomet 
įprasto mėnesinio atlyginimo. 

1927 m. l i e p o s m ė n . 

Draugt is ligi 1928 m. kovo 
mėn. buvo Kauno ligoninės 
vyr. gydytoju. Tuo metu iš poli
tinės veiklos buvo pasitrau
kęs. Būdamas seimų atstovu 

10.000 Rm. užstatą, kurį įnešė priklausė Ūkininkų sąjungai ir 
miesto valdyba. 

1919 m. sausio 15 d. gim
nazijos moksleiviai ir kiti jau
nuoliai išvykome savanoriais į 
kuriamą Lietuvos kariuo
menę. Dr. Draugelis persikėlė j 
Kauną 1919 m. kovo pabai
goje, kur Raudonojo Kryžiaus 
pavedimu, karmelitų apleis
tose patalpose suorganizavo li
goninę. 

1919X9 ligi . 1920.VI.19 
Laikinosios vyriausybės Vi
daus reikalų ministras E. Gal
vanausko kabinete. 1920.V.15 
Steigiamojo seimo narys . 

buvo suimti adv. M. Sleževi- "Sekančia I-jo Seimo narys ir li
čius, dr. E. Draugelis, Marty- J° Seimo sekretorias. Seimuo-
nas Yčas, mok. Juozas Voke-
taitis ir mok. Zigmas Žemaitis. 
Protestuoti prieš vykdomus 
areštus ir laikraščio "lietuvių 
Balsas" uždarymą ateitinin
kai tą vakarą sušaukė mitin
gą. Mitinge kalbėjusius moks
leivius: Antaną Kubilių, Juozą 
Gražulį, Petrą Jocį, Kazį Pašį, 
Juozą Petrušauską - Petronį, ir 
Juozą Zubricką naktį arešta
vo. Kitą dieną buvęs pasislė
pęs kun. Pr. Penkauskas pats 
pasidavė. Pasišalinęs į Koz-
lovą (dabar Mičiurrinskas) 
kun. M. Krupavičius sužinojęs 
apie jo gyvybei gresianti pa
vojų, persirengęs rusų karei
viu išvyko į Lietuvą, kurią po 
vargingos kelionės laimingai 

se pirmininkavo: Krašto a p 
saugos, Administracijos, 
Savivaldybių, Darbo socia
linės apsaugos ir kt. komi
sijoms. 

Primenant dr. Draugelio 
prielankumą ir nuoširdumą, 
kai 1920 m. VI.15 d. baigiau 
brandos atestatui egzaminus, 
per apskrities viršininką pa
siūlė Darbo inspektoriaus tar
nybą. Pasiūlytų pareigų 
atsisakiau, nes turėjau paža
dėtą tarnybą Kaune. 

Iškilus Zeligowskio avantiū
rai, antru kartu stojau sava
noriu kariuomenėn. Pradžioje 
buvau Lietuvos gynimo komi
teto žinioje, o Karo mokyklos 
IV laidos mokslui prasidedant 

pasiekė. Adv. M. Sleževičius ir 8 t 0 jau"Karo mokyklon. Jau 
Zigmas Žemaitis iš kalėjimo g ^ n t karo mokykloje, spalių 
buvo paleisti po dviejų savai 
čių, o visi kiti - po mėnesio. 

Išėjęs iš kalėjimo dr. Drau
gelis grįžo prie savo pareigų li
goninėje, nesišalindamas nuo 
politinio darbo. Minint krikš. 
demokratų partijos skyriaus 
metinę sukaktį, kurioje daly
vavo ir dr. Draugelis, savo 

17 d. Bobriškių km. lenkai 
partizanai sunkiai sužeidė 
lietuvių partizanų vadą 
Steigiamojo siemo narį lt. 
Antaną Matulaitį, kuris nuo 
žaizdų mirė ir buvo laido
jamas Marijampolės kapinė
se. Labai norėjau dalyvauti 
artimo draugo laidotuvėse 

žodyje priminiau, kad tik vie- Jaučiau, kad Karo mokyklos 
nerių metų pakako pamatyti, virš ininkas į laidotuves 
kas liaudžiai neša ne tik bau- neišleis. Išėjęs į miestą 
džiavos, bet net vergijos pan- paskambinau dr. Draugeliui, 
čius. Daktaras žodį pagyrė. pasiguosdamas noru daly-

1918 m. vasarą dr. Drau- v a u t i Matulaičio laidotuvėse. 
gelio šeima grįžo Lietuvon ir 
apsigyveno Marijampolėje. Tų 
metų liepos 23 d. buvo koop
tuotas Valstybės Tarybos na
riu. 

Grįžęs iš Rusijos, Marijam
polėje, Blaivybės name apsi
gyveno abiturientas Antanas 
Matulaitis. Jis rūpinosi katali
kų kultūrine ir politine veikla. 
Jo rūpesčiu dar vokiečių oku
pacijos metu Marijampolėje 
buvo įkurtas slaptas krikš. 
demokratų židinys. Jam pri
klausė Marijampolėje gyveną 
katalikai inteligentai. Atvy
kęs tęsti gimnazijos mokslo, 
apsigyvenau su Antanu vie
name kambaryje. Teko tal
kinti jo veikloje, atsinaujino 
santykiai ir su dr. Draugeliu. 

Po Vokietijos kapituliacijos, 
1918 m. lapkričio 11 d. oku-

Mano su a.a. Matulaičiu santy
kiai jam buvo gerai žinomi. 

buvo vienas iš jos vadų. 
Ūkininkų s-ga, norėdama 
patenkinti ūkininkų medžiagi
nius reikalus, steigė vartotojų 
kooperatyvus, liaudies bankus, 
pienines, vaisių ir linų perdir
bimo p u n k t u s , produktų 
supirkimo sandėlius, kurie 
aprūpindavo ūkininkus jiems 
reikalingais padargais , sėklo
mis, trąšomis ir pan. Kad 
sudarytų apyvartai reikalingą 
kapitalą, iš ūkininkų buvo 
paimti vadinamieji draugiški 
vekseliai ir deponuoti Lietu
vos banke. Po perversmo, susi
komplikavus politinių partijų 
santykiams, Lietuvos bankas 
nutraukė Ūkininkų sąjungai 
kredi tus . Ū k i n i n k ų s-gos 
bankas nepajėgė diskontuotų 
vekselių išpirkti. Lietuvos 
bankas išvaržė kai kurių 
ūkininkų ūkius. Prokuratūra 
iškėlė Ūkininkų sąjungos 
vadovybei ir jos banko valdy
bai b a u d ž i a m ą j ą by lą . 
Vadovybės nar iu i St. Šilingui 
byla nebuvo keliama. Po 
perversmo jis buvo Teisingu
mo ministras. Kauno apygar-
dos t e i s m a s d a u g u m ą 
kaltinamųjų išteisino. Dr. 
Draugelis buvo nuteistas ir 
kalėjime išlaikytas nuo 1929 
m. spalio iki 1930 m. kovo mėn. 
Jis buvo sufabrikuotos poli
tinės bylos auka. 

Nuo 1932 m. iki bolševikų 
okupacijos buvo Suv. Kalvari
jos psichiatrinės ligoninės 
direktorium. Pasi traukęs nuo 
antrosios bolševikų okupa
cijos, Vokietijoje, Hanoverio 
rajone kelių stovyklų UNRRA 
vyr. gydytojas. 1947 m. išvyko 
į Braziliją, kur gyveno jo sesuo 
Ap. Cemarkienė. Kol buvo 
pajėgus, dirbo Sao Paulo 
universitete medicinos fakul
tete asistentu. 

Spaudoje bendradarbiavo 
nuo 1908 m. — „Viltyje", 
„ Š a l t i n y j e " , „ A t e i t y j e " , 
„Garnyje". Po karo — „Lietu
voje", „Laisvėje", „Ryte", 
„Ūkininke", „Darbininke". Po 
rašiniais dažnai pasirašydavo 

Lietuvių, jotvingių, prūsų ir 
latvių protėviai aisčiai buvo 
gausi, galinga ir bent kalbos 

i atžvilgiu vieninga tauta. Jos 
vardas greičiausiai yra dirb
tinis padaras ir yra jai pri
mestas vakarų kaimynų, ku
riems jie atrodė rytiečiai. 
Sakoma, kad iš to kilo aisčių 
pavadinimas. Šiais laikais iš
liko tik Aisčių užuotėkio var
das, vokiškai Frishaft. "Iš ne
atmenamo meto, dar žiloj 
senovėj, kurios joks raštas nė
ra užrašęs, lietuvių padermė ir 
jų giminaičiai yra įsikūrę Bal
tijos pajūry. Todėl jų teisė ei
n a iš senų senovės ir jie yra 
tikrieji jūros tėvonys". 

Deja, šis iš pirmos pažiūros 
neturtingas kraštas viliote vi
liojo grobuoniškai nusiteiku
sius kaimynus. Tai buvo gin
t a r a s , kiek minkštesnis 
klimatas, kailiai, javai ir me
dus. Piktiems iš prigimties, 
ž iaur ios gamtos vaikams 
skandinavams ramūs ir pa
slankūs aisčiai, atrodė, esą 
lengvas grobis. J ie puolė jų 
gyvenamą krantą, kūrė čia 
savo nausėdijas, apkrovė 
duoklėmis čiagimius ir ardė jų 
apsigynimo sistemą. Kad anų 
laikų aisčiai sugebėdavo gin
tis ir gynimo tikslais burtis, 
rodo jau vėlyvos istorijos duo
menys. 

Pavyzdžiui 858 metais da
nai , sužinoję iš variagų (kiti 
juos vadina vikingais) apie ry
tų Baltijos turtus, bandė čia 
pasipelnyti. Rimberto kronika 
pažymi, jog danai bandė oku
puoti vos tik iš skandinavų 
vergijos išsilaisvinusių kuršių 
kraštą, bet nieko nepešę grįžo 
apkulti. Vėliau Švedijos kara
lius Olafas išardė Jūrpilį, kur 
išblaškė apie 700 gyventojų, ir 
Apuolę, kur jam priešinosi net 
15,000 spėjusių ten subėgti gy
ventojų. Šiauriečiai tuo nesi
tenkino ir siekė upių slėniais 
giliau, jiems rūpėjo šiltųjų Juo
dosios jūros pakraščių derliai 
ir tenykščių miestų turtai. 

Garsusis karas sujungė 
Dauguvos ir Dniepro aukštu
pius, anksčiau siekė Vislos, vė
liai Ladogos ežerų, bet nieka
d o s n e l i e t ė N e m u n o -
Pripeties ruožo. Matyt, čia jų 
buvo aptikta ryžtingas vietos 
gyventojų pasipriešinimas. Ir 
jie nepaprato tuo keliu nau
dotis. Tai gal buvo pirmas mū
sų sentėvių karo laimėjimas. 
Profesoriaus K. Būgos many
mu, tų laikų lietuviai, iš dalies 
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slapyvardžiu „K. K. Lizdeika". 
Parašė dramą „Vergas" ir 
komediją „Slidžiais takais". 

Gyvendamas Pietų Ameriko
je bendradarbiavo Brazilijos ir 
Argentinos lietuvių spaudoje ir 
retkarčiais „Drauge". 

Dr. E. Draugelis minėtinas 
ka ip a te i t in inkų sąjūdžio 
pirmūnas, vienas žymiųjų 
valstybininkų; žymų vaidmenį 
atliko sveikatingumo plot
mėje. Spaudoje įžvalgiai 
gvildeno iškilusias problemas. 
Buvo aukštos moralės nuošir-

slavų spaudžiami, iš dalies sa
vo, kaip jaunos tautos, eks
pansijos vedami, veržėsi į 
šiaurę ir buvo stipriai kolo
nizavę dabartinę Latgalą. Tuo 
žygiu jie Čia užkirto kelią pT^ 
šikiškoms vikingų iškyloms 
privertė juos naudotis nepato 
giu šiaurės Ladogos akeliu. 

Patys jie, ilgą laiką vienoje 
vietoje gyvendami, smarkiai 
kito ir kultūrėjo. Pasak K. BvT-
gos, metalų pavadinimai m1 

sų kalboje yra tiek saviti, kad, 
matyt, jie buvo mums iš seno 
žinomi. Tai nėra skoliniai nei 
iš germanų, nei iš slavų. 
Pavyzdžiui, palyginkim gele
žis — Eisen, železo, (auksas, 
Gold ir zoloto, varis — Kuper 
ir miedž. O lietuviškų žodžių 
kamienų, kaip valtis, tiltas, 
kirvis, ratas, apsčiai .aptin
kama estuose ir suomiuose. 

Mokslininkai aiškina, kad 
aįsčiams, kaip ir visiems euro
piečiams, tekdavo grumtis su 
gamtos nepalankumu, su įvai
riais gaivalais, jūros potvy
niais, viesulais, žvėrimis ir gi
riomis, tas vertė europiečius 
intensyviai, smarkiai galvoti, 
o besiplėtoję smegenys per am
žius veikė kūną ir ypač galvos 
kiaušą, praplatindami jį, kad 
kuo mažiausioje erdvėje galė
tų tilpti kuo daugiausiai, trum
pai tariant, išminties. Drauge 
su kiaušo talpa augo ir >s 
genų vaizdumas ir tai turi aiš
kios įtakos dvasinių savumų 
išlavėjimui. Juo didesnis ir su
dėt ingesnis y ra ž m o g a \ s 
vadovaujamas organas — gafc 
va, juo įvairesnė ir turtinges-
nė yra jo galvosena, jausmai 
ir ryžtingesnė jo valia. 

Žvelgiant į šlifuoto ir poli
ruoto akmens įrankių epo
chos, bronzos ir geležies gjnjĮ-
lų laikotarpį, iMi&ę gausūs 
radiniai liudija,., kad lietuvių 
krašto žmonės palengva tobu
lėjo, kai tik užmezgė ryšius su 
tolimesnių kraš tų gyven
tojais. Juk tų laikų milžinka
piai, urnos su mirusių pele
nais, laidojimo apeigos *>nv< 
visas tas išnykęs pasaulis^ 
kiek jis lietuviams po kelioljr^ 
kos šimtmečių yra prieinama** o 
ir suprantamas, rodo, jog pria&&a 
istorinių laikų Lietuvos gjfvo 
ventojai nebuvo žmonės^, 
šiurkštūs, laukiniai ba rba ra i ^ 
Greičiau yra teisybė, ką apie^ 
juos rašė šiaurės apaštalas ̂  
Bremos Adomas: "Aisčiai būa»t 
tų visiškai tobuli, jei jie bų$j%^ 
krikščionys". T s ^ 

Pasak dr. J. Basanavičiau*,,.,. 
jei arijų tautos laikytinos kil į , 
niausiomis ir tyriausiomis, %ai^ 
lietuviams tarp arijų tektų pja?p» 
pažinti pirmoji vieta, nes tįk,^ 
mūsų skiemuo "ar" įeina į tos-o 
kius kilnius ir reikšmingus 4or,r 
džius, kaip artojas, arklas, arti. 
Artojų tarpe tie žodžiai turėjo 
neabejotinai didžiausią pagar
bą ir artimai buvo susiję su rja'-"* 
čios lietuvių tautos vardu. LjF?" 
giai taip pat žodžiai ugnis,™ 
ratas, bitė, alus, midus yra Kfc-** 
bai senos, priešbaltiškos kfPP 

mes. ~~°" 
Po daugelio amžių di asmenybė. Po daugelio amžių kratF-

Buvo vedęs Juliją Čepulytę, jomaišos apie lietuvių tarifą^ 
tėvo Kazimiero Čepulio, OFM pasakoma beveik tas pats: ra?~ 
seserį- Mirė išgyvenęs 93 mūs, rimti, svajingi, susivaT^ 
metus. dą judėjimuose, ryžtingi žygy 

je, nors žygiui sunkiajjj 
sukeliami, ir tarp savųjų gana 
kalbūs. Linkę į muzikinę kū-
rybą, pasižymv išlavintu skov 
niu, su kaimynais labai nuo-
širdūs ir svetingi, patikim^ 
draugystėje ir tvirtai prie sa^ 
vo žemės prisirišę. Tai tojūe^ 
buvo mūsų senoliai. :'Am& 

it/v 

*** 

Muz. Fausto Strolios vadovaujamas muzikinis 
ir vaidybos vienetas "Vaiva" gruodžio 6 d. New 
Yorke. Iš kaires: Regina Ruesch-Tumevičiutė, 
muz. Faustas Strolia, Vincas Olšauskas, An

tanas Kivėnas, Vita Radzevičiūtė, Laura I^auciu-
tė, Dalia Kiudulaitė ir Viktoras Kelmelis. Gėles 
įteikia Lietuvos Vyčių pirm. Loreta Stukienė. 

Naujų Metų sutikti keliasiHP 
numirėliai. Pasakojama, \Orif 
Švenčionyse esąs namas, kf»! 

kadaise pietus valgęs NapoteO" 
nas. Dvyliktą valandą jis tėti' 
dabar pasirodąs kaip šmėklai 
švaistosi rankomis ir korgteįg, 
duoja savo kariuomenę. ***** 

Domas Veličkai 
*tuA 
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Gmos Capkauskienės koncerto 
belaukiant: pokalbis su soliste 

Sunku būtų surasti lietuvį 
Chicagoje, ar net Šiaurės 
Amerikoje, kuris nežinotų 
iškiliosios solistės Ginos 
Capkauskienės. J i yra visų 
vertinama ir laukiama. Apie 
ją daug buvo rašyta ir dar 
daugiau būtų galima parašy
ti. J i apkeliavo visą laisvą 
pasaulį ir visur koncertavo 
kur tSk yra lietuvių kolonijos. 
ToKrilbje Australijoje ji viešė
jo dlr kartus, nepamiršo Eu
ropos, lietuvių, o Šiaurės 
Amerikoje su dainom ir ari
jom , praskambėjo skersai ir 
išilgai. J i pati viena yra išlei
dusi savo plokštelę ir sėkmin
gai ją išplatinusi. Jau kuris 
laikas spaudoje pasirodo žinu
tės, kad Chicagoje yra sudary
tas komitetas išleisti josios 
antrą "plokštelę su orkestru. 
Šia proga, iškilus įvairiems 
k laus imams , užka lb inam 
pačią, solistę Giną Čapkaus-
kienę. 

— Kas paskatino tave, Gina, 
šiam dideliam užmojui įrekor-
duoti ir išleisti antrą plikštelę 
su orkestru? 

— Turiu prisipažinti, jog iš
leisti .antrą plokštelę nebuvo 
mano idėja. Kada baigiau 
platinti savo pirmą plokštelę, 
gavau daug pareikalavimų 
sekančiai plokštelei. Gerai 
žinodama, k k \ daug išlaidų 
susidaro leidžiant plokštelę, 
ir kiek daug darbo bei laiko 
reikia pašvęsti, didelio entu
ziazmo neturėjau, bet, kaip 
sakoma, moteriai pakeisti 
savo nuomonę yra leistina. 
Mhtfis išleisti plokštelę su 
simfoniniu orkestru kilo po 
k o n c e r t e Chicagoje, kuris 
būva surengtas vietos Moterų 
Federacijos klubo. Daug dirbo 
B. Kožicienė, sudarant komi
tetą.-* rMBCP 

— Esikanadiškė, nors ir JA V 
lietuviam* nesvetima, kodėl 
komitetas buvo sudarytas 
Chicagoje? Kas jį sudaro? 

— Kadangi visi dideli ir 
svarbūs darbai vyksta Chica
goje, tad ir šis planas kitur 
negalėjo būti įvykdytas. Komi
tetą * sudaro šie asmenys: 
pirmininkas — Jonas Talan-
dis, vicepirmininkė — Alina 
Lipskienė, sekretorė — Birutė 
Kožicienė, iždininkas — Juo
zas šulaitis, muzikinės dalies 
vadovas. — Alvydas Vasaitis, 
rečitalio ir banketo komisija — 
Marytė Remienė ir Matilda 
M a r į į n k i e n ė . A u k ų i r 
prenumeratų komisija — Biru
tė Bagdonienė, Aldona Šulai-
tienė> Danutė Korzonienė, Ona 
Abromaitienė ir Kazys Pa
bedinskas. Spaudos ir radijo 
koordinatorius — Rimantas 
Dirvenis, o techninio paruoši
mo vadovai — Vladas Stro
pus ir Anatolijus Siutas. 

— Šiais infliacijos laikais, 
kiek tokios plokštelės išlei
dimas, kainuos? Kaip sekasi 
korniteįūi telkti lėšas? Ar 
padeda kokie fondai, Kana
dos valdžia? - Ar prisideda 
kitos lietuviškos vietovės ir 
kaipl ua 

— Kiek plokštelė kainuos, — 
sunku šiuo metu tiksliai pasa
kyti." Didžiausios išlaidos, 
žinoma, yra orkestras. Tiki
mės gaut! pagalbos iš fondų. 
Gauti "pašalpos iš Kanados 
valdžios nėra vilčių, nes tai 

Solistė Gina Capkauskienė koncerto metu. Nuotr. V. Maželio 
pageidavo, kad publika manęs 
pasiilgtų. Atsiprašau, bet turė-

asmeninis reikalas. Kanadoje 
jau sudaryti pagalbiniai komi
tetai. Mažesnėse vietose pavie
niai asmenys renka prenume
ratas ir aukas. 

— Kas koordinuos visus 
plokštelės techniškus darbus? 

— Visa muzikinė našta 
tenka maestro Alvydui Vasai-
čiui: susitarimas su orkestru, 
tvarkymas muzikos ir Lietu
vių operos choro paruošimas. 
Techniški darbai — Vlado 
Stropaus ir Anatolijaus Šluto 
rankose. 

— Gal dar per anksti kalbė
ti apie repertuarą, bet turbūt 
jau planuoji. Kuo jis skirsis 
nuo pirmosios plokštelės reper
tuaro? 

— Repertuaras jau sustaty
tas. Šį kartą turėsime orkestrą 
ir operos chorą, tad ir planai 
didesni. Vienoje pusėje bus 
arijos iš operų, kurias daina-
vau tir iš jų publika mane prisi
mins, k.a. „Traviatos" Viole
ta, „Lucia di Lammermoor" 
Lucia ir kitos operos. Antroje 
pusėje bus lietuvių kompozito
rių dainos, dainuotos koncer
tuose. Kompozitoriai jau 
ruošia dainoms orkestracijas. 
Kur bus reikalinga, prisidės ir 
Lietuvių operos choras. 

— Ar plokštelė bus tik lietu
vių ka*ba? Ar galvoji platinti 
ir amerikiečių tarpe? 

— Plokštelėje viskas bus 
įdainuota lietuvių kalba. Ar 
plokštelė bus p la t inama 
amerikiečių tarpe, šiuo metu 
dar nežinau, bet kanadiečių 
tarpe tai tikrai. 

— Jau dveji metai, kai 
negirdėjome tavęs Chicagoje, 
kodėl toks ilgas laiko tarpas? 
Ar šio koncerto, kuris bus 
sausio 24 d. Jaunimo centre, 
pelnas bus plokštelės išlai
doms dengti? 

— Chicagoje nesirodžiau 
ilgesnį laiką, nes komitetas 

jau porą koncertų atsakyti, 
kad šis koncertas tikrai pasi
sektų. 

— Kada galima tikėtis 
plokštelės sutiktuvių? 

— Kaip greitai plokštelė 
pas i rodys , p r ik lauso nuo 
prenumeratų skaičiaus ir 
mecenatų dosnumo. Norime ją 
išleisti kaip galima greičiau, 
šių metų pabaigoje. Dar norė
čiau pridėti, kad plokštelę 
stengsimės padaryti gerą ir 
įdomią. 

Solistės Ginos Capkauskie
nės koncertas Chicagoje įvyks 
sausio 24 d. 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Visas komi
tetas rūpinasi, kad šis koncer
tas pasisektų ir dalyvių 
p r i s i r i n k t ų p i l n a s a l ė . 
Capkauskienė niekad neapvy
lė. Ją visur spaudoje tiek lietu
vių, tiek amerikiečių kritikai 
gerai ver t ina . J i v i s ada 
atvyksta puikiai pasiruošusi 
su gera programa. Tai pirma 
šių metų koncertinė - kultū
rinė popietė. Komitetas nuošir
džiai kviečia lietuvišką visuo-

Būk 
Atverčiant naujų metų lapą, 

žmonėse įprasta paskelbti 
įvairias rezoliucijas, stengtis 
būti geresniais, pametant blo
gus įpročius, pasipuošti dory
bėmis. Žodžiu, senoviškasis 
hamletiškas "būti a r nebūti" 
vis dar yra šiuolaikinė mintis. 
Taigi... 

Būk objektyvi savo prie
šams. 

Būk lojali savo draugams. 
Būk pakankamai stipri kas

dien žvelgti pasauliui į akis. 
Būk tiek silpna, kad supras
tum, jog negali atlikti viską 
viena pati. 

Būk dosni tiems, kuriems 
reikalinga tavo pagalba. 

Būk taupi savo pačios at
žvilgiu. 

Būk gerokai išmintinga su
prasti , kad nesi "visažinanti". 

Būk kartais kvailoka ligi to
kio laipsnio, kad tikėtum ste
buklais. 

Būk visados greita dalintis 
savo džiaugsmais. 

Būk daug greitesnė dalintis 
kitų vargais. 

Būk vadove, kai pamatai ki
tų apleistą taką. 

Būk sekėja, kai esi apsupta 
netikrumo rūkais. 

Būk pirmoji pasveikinti opo
nentą, kurį laimi. 

Būk paskutinioji sukritikuo
ti kolegę, kuri klysta. 

Būk tikra, kur statai savo 
sekantį žingsnį, kad nesu
kluptum. 

Būk tikra dėl savo finalo, 
nes galbūt žengi į priešingą 
pusę. 

Būk mylinti ir suprantanti 
tuos, kurie tave myli. 

Būk mylinti ir kantri tiems, 
kurie tavęs nemyli, ir jie gali 
pasikeisti. 

O, svarbiausia, būk, kas esi 
— natūrali . 

Išskirtinos moterys 
Kaip ir kiekvieneriais me

tais , taip ir praeitų metų pa
baigoje, Gallup Poli paskelbė 
dešimtuką moterų, kuriomis 
amerikiečių publika labiau
siai žavisi. Pirmoji yra Nancy 
Reagan, o ją seka brite prem
jerė Margaret Thatcher. 

1981 m. i š sk i r t i nos ios 
1. Nancy Regan 
2. Margaret Thatcher 
3. Sandra Day O'Connor 
4. Motina Teresė (iš 

Calcuttos, Indijos) 
5. Betty Ford 
6. Jacqueline Kennedy 

Onassis 
7. Rosalynn Carter 
8. Barbara Walters 
9. Karalienė Elzbieta II 
10. J ane Fondą 

NEGALIU... 
Negaliu linkėti niekam 
Laimės, džiaugsmo ir 

linksmybės, 
Kai visi užgauti liekam 
Tos didžiausios neteisybės... 

Kai banditai silpną 
smaugia 

Ir, jo ašarom apsvaigę, 
Pergalės kantatą staugia, 
Kruvinos taurės nebaigę... 

To l imas 

menę nepraleisti progos jos 
išgirsti. Bilietus prašome 
įsigyti iš anksto Gifts 
International (J. Vaznelio) 
prekyboje — 2501 W. 71st Str., 
Chicago, IL 60629 arba pas 
komiteto narius. 

Marija Remienė 

Malonus trijų pokalbis: Mari ja Remienė , G i n a Capkauskienė ir Stasys 
Baras 

Pianistė prof. Julija Rajaus-
kaitė, dr. Stasio Petrausko 
našlė, trumpas Kalėdų atosto
gas praleido Miami Beach, 
Floridoje. Prieš grįždama dirb
ti į savo piano studiją, ji papa
sakojo mūsų korespondentei 
savo įdomią biografiją. 

Red. 
Kai mamytė iš JAV-ių 

nuvežė mane studijuoti Kau
no konservatorijoje, buvau 
p a a u g l ė i r n e b l o g a i 
skambinau Chopino etiudus. 
Muziką be galo mylėjau. 
Kauno konservatorijos direk
toriumi tada buvo komp. Gruo
dis. Išgirdęs mane skambi
nant, tarė: „Tamstai labai 
pritinka skambinti". Vėliau 
gyvenime patyriau, jog jis 
sakė teisybę: fortepijonas tapo 
mano pačios tąsa: forte
pijonas ir aš — tai vienas 
kūnas. 

Kauno konservatorijoje 
b u v a u s t i p e n d i n i n k ė i r 
patekau į prof. Ružickio klasę. 
Jis rūpestingai pasirinkdavo 
pažangiuosius studentus. Dar 
tebebūdama konservatorijoje, 
pradėjau viešai koncertuoti, 
viena ir kaip akompaniatorė. 

Konservatoriją baigus, karo 
metu su mamyte vargingai 
traukėmės arkliais į Vakarus. 
Naciai, mane pagavę, pristatė 
apkasų kasti. Mamytė žuvo 
bombardavimo metu. 

Muzikos dėka 
— poilsis 

Netoliese išvydau didelį dva
rą, išdrįsau užeiti ir pasižiū
rėti, ar yra ten fortepijonas. 
Dvarininkai fortepijoną turė
jo ir leido man skambinti. Jie 
buvo sužavėti mano muzika ir 
pakvietė mane su kitais ten 
buvusiais lietuviais nakvoti ir 
pailsėti. Po to laimingo nuoty
kio pasiekiau Klagenfurto 
miestą Austrijoje ir ten pradė
jau mokytojauti konservato
rijoje. Vėliau ten pat koncer
tuodavau, viena ir su čelistu 
Dabšiu. Kai naciai mane 
paklausė, ką aš mėgstu 
skambinti, nesakiau jiems, 
kad mėgstu Chopiną, bet atsa
kiau: Schumanną. Savo tikro
jo favorito jiems neatsklei
džiau. 

Laimingai sulaukusi karo 
pabaigos, vėl sėkmingai 
koncertavau ir susipažinau su 
inž. šušiu, kuris mane tiesiog 
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Nausėdaitė 
Mae West rolėje 

Blondinė aktorė Ann Jillian 
(Jūratė Nausėditė), trumpai 
atsilankiusi Chicagoje su sa
vo buv. čikagiškiu vyru Andy 
Murcia, pareiškė amerikiečių 
spaudai, kad ji pradės vaidin
ti Mae We8t gyvenimo filmą 
pirmadienį Hollyvvoode. Jūra
tė vaidins svarbiausią vaid
menį. 

Filmas pasirodys televizijoje 
bal. ar gegužės mėn. per ABC. 
Taipgi filmas bus rodomas Eu
ropos teatruose. 

Ann Jillian vaidino televi
zijos serijose "It 's a Living", 
kurios dabar jau nutrauktos. 
Ann turėjo numesti svorį (ką ji 
ir padarė, nubraukdama 17 
svarų) minimoms serijoms, o 
dabar turėjo pridėti (13 s v. su
grąžindama) Mae We8t rolei. 

Ann Jillian vaizduoja Mae 
West nuo 17 m. ligi per 40 m. 
(Mae mirė 1980 m. lapkričio 
mėn., būdama 88 m.). 

Jillian pamėgo Mae asme
nį, įsigilinusi į rolę. Anot Ann, 
Mae buvo pirmoji, kovojanti 
už moterų teises Hollywoode, 
ji suprato humorą, nebūdama 
vulgari, ir ji perduodavo min
tis su stiliumi. 

Nėra golfininkių 
Sov. Rusijoje 

Labai pamėgtu vyrų sportu 
— golfu pradeda užsikrėsti ir 
moterys. Netgi lietuvaitės. 
Palikusios "šiaudinėm naš
lėm" dėl golfo, jos jungiasi į tą 
sportą kartu su savo vyrais ir 
sūnumis, kadjgesintų ugnį su 
ugnimi". 

Sov. Rusijoje — t a m e 
komunistų išgirtame "rojuje" 
dar ligi šiol nėra golfo lauko — 
nei vieno. Amerikiečių spauda 
paskelbė, kad pirmasis golfo 
laukas visoje Rusijoje yra kaip 
tik šiuo laiku rengiamas 20 
mylių už Maskvos — prie
miestyje. Ir ne kas kitas, o 
amerikiečių golfo architektas, 
Robert Trent Jonės, tą lauką 
projektuoja "visa turintiems" 
proletarams. 

Kvailumas ir grožis 
Baudelaire išreiškė vieną 

gražumo ironijų, kai jis paste
bėjo: "Kvailumas visad išlai
ko grožį — jis neišvagoja vei
do r a u k š l ė m i s — t a i 
aukščiausia kosmetika". 

Vargas negrįžtančiai 
Nesvarbu, kaip turtinga, 

garsi, talentinga a r graži gali 
būti. visi gailėsis tavęs su pa
nieka, jei nenorėsi sugrįžti į 
savo vargingą tėviškę. 

Lietuviška eglutė puošiama šiaudinukais Zinos Sinkevičienės (k.) ir 
Reginos Barauskai tės Melrose P a r k o viešojoje bibliotekoje, kurioje ve
dėju yra Raimundas Lapas. Melrose Parke lietuviškoji kolonija yra 
mažytė (bet labai aktyvi), o didžiuma vra i talai , su kur ia i s lietuviai la
bai gražiai sugyvena ir bendrauja . Šia nuot rauka buvo papuoštas The 
Herald žurnalo (gruodžio mėn.) viršelis Melrose P a r k e prie Chicagos. 

Pianistė J. Rajauskaitė 
apie meilę muzikai 

„dievino" dėl mano muzikos. 
Mudu susituokėm. 1945 m. 
išvykau į JAV ir čia turėjau 
savo piano studiją. Metams 
bėgant, iš mano studentų 
tarpo priaugo gabių pianistų, 
jų tarpe Veblaitytė iš Eliza-
beth, N.J., ir Frances Covales-
ky. Koncertuodavau viešai. 
Likus man našlei, muzika 
padėjo išsiblaškyti, pamiršti 
netekimo skausmą. 

Pianis tė Jul i ja Rajauskaitė 

C a r n e g i e salėje 
i r P r ince ton 
un ivers i t e te 

Po koncerto Carnegie Kali 
buvo gerų recenzijų. Prince
ton universitetas pakvietė 
mane dėstyti fortepijoną. Dir
bau ten trejetą metų su dide
liu pasisekimu. Antrasis mano 
vyras, dr. Stasys Petrauskas, 
mylėjo ir gerbė muziką ir 
skatino mane kuo daugiau 
skambinti. Profesoriavimas 
man taip pat teikė didelio 
džiaugsmo ir pasitenkinimo. 
Mano pažengę studentai man 
prisipažindavo, jog aš pirmoji 
atvėriau jiems technikinių 
paslapčių, kurių jie anksčiau 
nė nežinojo. Aš pati visada 
siekiau technikinio tobulumo, 
ir, be prof. Ružickio, dar 
tobulinausi pas prof. Isidore 
Philippe, Steuermanną ir 
kitus. Tačiau šiame krašte 
visada pabrėžiau esanti 
Kauno konservatorijos absol
ventė. Muzikos mylėtojai tada 
pradeda mane klausinėti apie 
Lietuvą. 

Iš visų aistrų galingiausia 
yra meilė, nes ji apima galvą, 
širdį ir visą kūną. 

Voltaire 

N e m i r š t a n t i 
mei lė muzika i 

Nors Princeton un-te buvau 
labai aukštai įvertinta ir 
buvau vadinama geriausia 
mokytoja, vyrui sunkiai susir
gus, mečiau profesoriavimą, 
kad galėčiau nuolat būti prie 
jo. 1981 m. birželio mėn. nete
kau jo. Sunkiai pergyvenau šį 
smūgį. 

Po truputį mano studijon 
susirinko pažangūs mokiniai, 
ir vėl duodu pamokas. Teprii-
mu aštuonetą ar dešimtį metų 
studijavusius, su kuriais gali
ma intensyviai dirbti. Pedago
ginis darbas, prie kurio nuolat 
mane ska t indavo m a n o 
brangusis velionis, teikia man 
paguodos. Jaučiuosi laimin
ga, matydama savo studentų 
pažangą, jausdama jų pagar
bą ir dėkingumą, — baigė 
pasakoti simpatingoji pianis
tė prof. Julija Rajauskaitė-
Petrauskienė. 

Danutė Norutienė 
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Jaunimo centro vakarienes metu. 
M. Mackevičius. 

Prie stalo Aleknienė, Lieponiai ir prof. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

D R . JONĄ IR ALDONA 

SANDABGUS APLANKIUS 

Kalėdų nuotaikos i r p r ie At 
lanto vandenyno. Daytona 
Beach ir apylinkių Amerikos 
lietuvių klubo valdyba kviečia 
visus j pirmąsias bendras lietu
vių kūčias. Prieš aštuonerius 
m e t u s vasari čia tesutikome t ik 
.porą šeimų lietuvių — tai dr . 
Joną ir Aldoną Sandargus, 
Adolfą ir Viktoriją Andrulius, 
prie jų jungėsi viengungis Juo
zas Jacikas. Tada šnekėjome, 
kad reikia suorganizuoti gražią 
lietuvių koloniją. Rezul ta tas — 
jau tur ime gražią lietuvišką ko
loniją, kuriai vadovauja klubo 
valdyba. 

Stabtelėjome aplankyti šios 
kolonijos pirmųjų pradininkų ir 
organizatorių dr. Jono ir Aldo
nos Sandargų Ormond Beach. 
Pasidaliname švenčių linkėji
mais. Deja, šį kar tą dr . Joną 
Sandargą randame lovoje. Sun-

dalis j a u buvo salę apleidę. Ta
čiau likusieji greitai reagavo. 
Klubo valdybos pirmininkas P. 
Žemaitis ir iždininkas Bložds su
rinko 325 dol. Lietuvos pasiun
tinybei Aukojo dr. Jonas San-
dargas i r Viktorija Andrulienė 
savo vyro Adolfo atminimui, 
Jurgis Janušaitis, V. ir S. Ra
manauskai, B . ir D. Mackialos, 
Juozas Bar tkus , kun. dr . Kazi
mieras Ruibys, Romas Žemai
tis, S. Bumelis, A. Bružėnas, T. 
Ilekienė, H. Katavičius, Antanas 
Ramanauskas, B. Lukas, A. Su
bačius, Aldona Regis, V. i r G. 
Balčiūnai ir Povilas Bložis. 

Klubo valdyba šiam reikalui 
iš savo kasos paskyrė 25 dol. 
Dr. Joną ši žinia pradžiugins. 
Sandargų šeimai, besisielojan
čiai šios lietuvių kolonijos rūpes
čiais, nuoširdus ačiū. 

Jurgis Rimtautas 

DALILOS IR BALIO 

MACKIALLI NAMUOSE 

Praėjusią vasarą iš Los ange
les į Ormond Beach, Fla., persi-

ki i r ilga, j au ketverius metus j kėlė nuolatiniam apsigyvenimui 
kamuojanti liga, gerą šios kolo- Į Dalila ir Balys Mackialai. Cia įsi-
nijos organizatorių paguldė lo- i gijo erdvią, puošnią rezidenciją 
von. Jį rūpestingai globoja jo) i r ketina džiaugtis užtarnautu, 
gyvenimo palydovė ir šios kolo
nijos organizatorė Aldona San-
dargienė. 

K a d ir sunkios ligos slegiamas, 
d a k t a r a s Jonas juokauja, sielo
jasi šios lietuvių kolonijos liki
mu, dalinasi išgyvenimais. 

Norėčiau pirmose kūčiose būti 
d rauge su jumis visais, šios ko
lonijos lietuviais, — kiek susi-

nors dar ankstyvu, poilsiu. 
Dalila Mackialienė lietuvių vi

suomenei seniai gerai pažįstama. 
]i aktorė, režisierė, dailaus žo
džio menininkė, ilgai vadovavu
si Los Angeles lietuviškam teat
rui su puikiai paruoštais vaidini
mais dalyvavo Teatro festivaliuo
se, keliavo po lietuvių kolonijas ir 
aplankė net tolimą Australiją. 

tėvelius KauŠevičius. 

Dalila Mackialienė pasveikino 
susirinkusius prietelius į jų nau
jus namus, pažymėdama, kad šią 
Floridos vietą pasirinko kaip gerą 
ir malonią gyvenimui. Kvietė pa
buvoti drauge su šeimininkais, 
pasidžiaugti kalėdinėm nuotai

kom ir arčiau vieni su kitais su
sipažinti. 

Kaip dera tokia proga, Dalila 
Mackialienė paskaitė Jurgio Glau-
dos labai įdomų feljetoną apie 
įkurtuves, kuriame atsispindi nau-
ijųjų ateivių kūrimosi epizodai bei 
ankstvesnių laikų nuotaikos. 

Naujuosius gyventojus ir naujų 
namu šeimininkus Dalila ir Ba
lį Mackialas svečių vardu pasvei
kino Jurgis Janušaitis, pasigėrė
damas ypač Dalilos kultūrine ir 
visuomenine veikla, palinkėjo šio
je kolonijoje ta ip pat šiai šeimai 
aktyviai įsijungti į lietuviškos 
veiklos darbus bei daugelį metų 
džiaugtis užtarnautu poilsiu šioje 
gražioje lietuvių kolonijoje Sve
čiai jų garbei sugiedojo Ilgiausių 
metų. 

Ragaudami malonių šeiminin 
kų patiektus valgius, vaišinomės 
tauriais gėrimais, svečiai su šei
mininkais pasidalino mintimis 
ir apie ateities gyvenimo planus 
bei šios kolonijos rūpesčius. 

KELIOS SUKAKTYS 

KAŠUBŲ ŠEIMOJE 

Daytona Beach kaimynystėje, 
Deltonoje, prieš keletą metų gra
žiai įsikūrė Angelė ir Antanas Ka
šubai iš Chicagos. Šiais metais 
Kašubų šeima atšventė net tris 
prasmingas sukaktis ir jas pami
nėjo gruodžio 26 d., antrą Kalė
dų dieną. Ta proga į jų svetingus 
namus suvažiavo gražus būrelis 
sukaktuvininku artimųjų bei iš 
Chicagos atvyko dukros Rimvy
dą H Viktorija su vyrais ir vaikai
čiais. Buvo visų nuoširdžiai pri
siminta Angelės 65 metų, Anta
no 70 metų amžiaus ir jų vedybi
nio gyvenimo 15 metų sukaktys-

Sukaktuvininkus ir jų nueitą 
gyvenimo kelią trumpu nuošir
džiu žodžiu aptarė Jurgis Janušai
tis, drauge išreikšdamas geriau
sius linkėjimus ateičiai, o svečiai 
sugiedojo Ilgiausių metų. Visų 
svečių ir artimųjų vardu sukaktu -

dail. Juozo Sodaičio kalėdinių 
nuotaikų paveikslas. 

Šeimos vardu visiems padėko
jo Antanas Kašubą. 

J. Rimtautas 

jaudinęs tar ia daktaras . N e g a b i a i neišsemiamos energijos kul 
lesiu. Bet Jurgi, perduok mar'> tūrininkė, savo gyvenimą skirian-
geriausius švenčių unkėjimus.ti kultūrinių vertybių ugdymui 
kūčių dalyviams ir paprašyk ir saugojimui. Tad Daytona Beach 
mano vardu, kad kūčių daly- ir apylinkių lietuviai nepeprastai 
viai Kalėdų švenčių proga pa- j džiaugiasi sulaukę tokios šeimos 
dovanotų dovaną ir Lietuvai — į ir turi vilčių, kad Dalila Mackia-
kad sumestų kiek pinigų Lietu- j lienė ir šioje kolonijoje stipriai pa
ves pasiuntinybei Washingtone j judins organizacinį ir kultūrinį 
atremontuoti . Juk mes dovano- į gyvenimą. Pirmuosius pragiedru-
mis keičiamės savo ta rpe , ar liūs ta kryptimi jau sutinkame. 

Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų dieną nebūtų gražu, kad nepamirštu-
me ir savo tautos reikalų. į savo jaukius namus Dalila ir 

Atsisveikinome vieni kitiems į Balys Mackialos susikvjetė savo 
palinkėdami sveikatos ir malo- Į artimųjų bei šios kolonijos lietu-
nių švenčių. Kokia graži lietu-1 vių į įkurtuves. Gražus būrys sve-
vių šeima kūčiose. Salėje žiba | čių iš Palm Coast, Daltonos, Or-
eglutės žvakutės. Prisimename Į mond Beach, Port Orange, ku-
ir d r . Joną Sandargą ir priima- Į rių tarpe Daugėlai iš Juno Beach, 
me jo linkėjimus ir j o prašymas | Daytona Beach ir apylinkių Ame-
— dovaną Lietuvai. Nemaža; rikos Lietuvių klubo pirm. R. 2e-

JEWELRY - OLD GOLD 
IF YOU ARE NOT WEARING IT.... SELL IT!!! 
T h e F i r m s L i s t e d H e r e A r e D e p e n d a b l e . . . R e p u t a b l e . . . 

A N D Will P a y The H i g h e s t P r i c e s . 
K e e p T h i s H a n d y L i s t And U s e 

I t F o r Your N e e d s . 

We pay top dollar for old gold if you 
mušt sell. See US I^ast. Keep the Lord 
First. 

(Romaną Chapter 10:9-10-13) 
1660 N. Wel ls 

2 8 0 - 1 9 8 8 

CASTRONOVO - P AGNI 
ESTATES P U R C H A S E D 

Gold Buyers 
2 9 E. Madison 

3 3 2 - 3 6 3 6 
Suite 1104 

E L E N A ' S J E W E L E R S INC. 
Finest in wholesale, and costume 
jewelry — engraving — watch and 
jewelry repairs. "We specialize in 
design of string beads". 5 N . Wabash. 
7 8 2 - 9 0 8 8 - 9 or 7 2 6 - 8 6 2 5 . 

D A N I E L S JEWELRY 
Gold bought. Finest in field for dia-
mond setting, remodeling, repairing. 
"We care" 2 8 2 5 W. Touhy Ave . 761-
5057. 1436 Waukegan Rd. 998-
5222. 

A N T I Q U E S 
JULIAN & ELLENS ANTIQUES 

2154 N. Halsted — TeL 883-9843 
Buyers and dealers of fine European & 
American furniture, china, glassware. 

"Appraisal Service Available" 

THE ANTIQUARY WAREHOUSE 
"Moka aukščiausias kainas" 

už senovinius baldus, gTažhis senoviš
kus daiktus, kilimus, porcelano in
dus, sidabrą., aukso monetas. 

PATRICK. GIBBONS, Sav. 
2050 X. Halsted St. — TeL 5x.t-3l2l 

T R I O S H O P P E, L T D . 
583 Central Highland Pk., IL 
Elegant Resale Gently use i furn. 

Antiąues-Arti facts- Paintings 
, Brick-A-Brac-China-Silver-Crystal 

4 S 3 - 7 5 0 0 
Consignments Buy/3ell 

Phyllis Reifman—Myra Straus, Props. 

Kiekviena kova turi galą. Bet 
moralinė kova galo neturi. Ji tę
siama visada — ir tęsis, kol pa
saulyje gyvens žmogus. 

Kun. M. Krupavičius 

VENTURE FAMILY RESTAURANT 
Daily Specials on Fresh Sea Food 

Scrod — White Fish — Red Salmon 
Open 24 hours — 7 days a week 

7600 W. Madison SU, Foresi Park 
TeL — 366-9090 

FARE PLUMBING 
Leaks, poor water pressure, slow 

drains and sewers corrected. 
Need a new or extra bathroom? 

Call: 795-8480 

1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
i š Bostono / New Yorko 

Kaina nuo #995.00 
GRUPĖS IŠVYKSTA: 

Kovo. 24 
balandžio 7 
gegužes 5 
gegužes 12 (su Ryga) 
gegužes 24 
birželio 2 
birželio 16 

I 
o 

spalio 6 
gruodžio 27 

liepos 5 
liepos 19 
rugpiūčio 4 

rugpiučio 18 (su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 

iš VISAS GRUPES LYI>£S VADOVAI. Prie šių grupių galima jungtis 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ. 

REGISTRUOJAME JAU DABAR: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, ING. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 
Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo 
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir 
į kitas pasaulio šalis. 

Įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IŪNAS 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A . V E O U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980 

miii i i i it i i i i i i i iMtiti i i i i iMlii i iuii i i i i i imii 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTAHY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VEKTIMAL 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PIUIETTBfi8 PRAŠYMAI Jr 

Kitokie blankai. 
įHiiimnTnnnTniimiiiiiuuuuiiuiiiiiiiiii 
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A T V E R A S I 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES = 

Pardavimas ir Taisymas ~ 
E 2646 West 69th Street — TeL RE 7-1941 | 

?ill l l l i l l l i l l i l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l lIll l l l l l | | | | l l l l i l l i l l lHIIUIIilli l l l i i l l i i l l l imillll l l l l l l^ 

lllllllllllllllllllllllllllinilllllllllHIIIHUIIII 
.Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPRES8 
2501 W. 69th S u Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVį 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiujiuiiiiiiiiniii 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

A N T I Q U E H A V E N 
We buy ąuality furniture, Jewelry. 
Bric-A-brac. clothing from the 40's 
era and before. 
Hours Tues. thru Sat 12:00 to 6:00 

AJMN TATLOR, Drop. 
6977 N. Sheridan TeL 262-3811 

z.MIHIIIIIlIUIIIIIIIilIilIlIlIiilHllllililIilIlilIiilIIIiilIlIlUlllilIlIililIlIlIlIlHilIimililIllUi: 

! COSMOS PARCELS EXPRESS j 
f C O R P . i 
| Iicensed by VNESHPOSYLIOBG = 

| Gerai pažįstama firma, kuri, per daugeli metu f 
| skubiai ir tiksliai aptarnauja § 
| savo skaitlingą klijentūrą siunčiant | 
i DOVANAS-SIUNTINIUS | LIETUVA UTVIJį I 
I ESTOMIJĄ, UKRA1N1JĄ ir 1.1. | 
1 GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. = 
| TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI § 
1 VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI 5 
| GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS | 

5 Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos E 
E kokybės prekių prieinamomis kainomis E 

i Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje E 
E įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose = 

! COSMOS PARCELS EXPRESS I 
C O R P . | 

40 East 49th Street. (Oorner of Madison Ave J | 
į NEW YORK, N.Y. 10017 | 

Tel.; (212) 758-1150, 758-1151 i 
SKYBIAI: 1 

i i t i i i i i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i iui imiii i i i i i i i i i i i i 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

MIGLINAS TV 
2346 W. 6 8 S t , teL 776-1486 
IHIHIIIIIIIlilIlIllIlIlIlHllllllllllllllUUUIIB 

tlItlIlltllIKtilIMUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIilIlIlIlI 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k L plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
MtlHll l l l l i i t lUl l i i iuninimi. i l . . , , , . I ,H l f u | 

QUERCUS ANTIOJTES 
Finally restored Amertcan-Victorian 

furniture — bougrht and sold. 
"Your Best makes us liest*' 

John G. Greene — Oebra J. McKarns, 
Proprietors 

281-2616 2148 N. Halsted 

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

Telef. — WA 5-8063 

UiilIl I l I l I l I l I l I l I l I l I ltl I lHItlI l I l I l I l I l IMIIil I 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 a r b a 376-5996 
iiimiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiimiinmmiiHiiiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208'/2 Wes t 95th St ree t 

Telef. GA 4-8654 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

niiiiiiimiiimimiiMiimimiMKiiiiiiiiiti 
BUTŲ NT'OMAVDLAS 

Draudimas — VaJdym&s 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 & Kedzie Ave. —Į 778-2231 

«UIIUiiillllltlllllliilllUIIIIUIIIIIIMtU»IIM 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENĮ 

ISNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
vyresnio amž. žmonėms. Marąuette 
Parko apylinkėj. Skambint PR 6-9180. 

D t M E S l O 

SIUVIMAS R RŪBŲ PATAISYMAS 
Kreiptis į DAIVĄ 

TeL — 4764561 

l'ACKAGE E X P R E 8 8 AGENCY 
MARIJA NOREUKIENS 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros ruslss 

prekSs. Maistas ii Europos sandeliu 
2608 W. 0»th St., Chicago. UI. 60C99 

TeL 925-2787 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

H. COHN & CO. 
Buyers of old gold. Dealers in finest 
diamonds, watches, jewelry. Repair
ing. Bring this ad — 20% discount on 
anypurchase. 1704W. Chicago . 666-
6468. 

BALFOUR CO. 
"The Best for the Best" 

Žiedai, Trofėjos, "Awards" 
TOM YOUNG; Rep. 

101 S. P i n e 
M r. Prospect — 3 9 8 - 6 9 1 1 . 

DEMETRI COVEOS WHOLESAL£ 
JEWELERS 

Buy and Sell Old Gold, Jewclry. Dia
monds, Sterling Silver, Antiaues and 
Coins. "Check with ufl Lašt". 

Please Mention Draugus ad. 
5 So. Wabash, Chicago 346-»484 

FURNITURE - ESTATES BOUGHT 
"We Care Becauae You Care" 

HIGHEST PRICES PAIO 
We wiU come to you, or why not 

visit us tor personai service. 
THE BARN DOOR 

7349 XV. Madison, Forcst Park 
TEIi. — 771-2M8 

Apple-Vauey, M b u . 55124 
New York. N . Y. 10063 
New York, N . Y. 10011 
Hackeosaek, N. J- 07601 
So- Boston. Mass. 02127 
Chicago, m. 00620 
CleveUnd, Ohio 44134 
Fort Waynt Iad. 46008 
Grsnd Rapids, Mieh. 40504 
Brtdgeport. Conn. 00610 
lartford, Cona 06106 
Lakewood, S. J. 08701 
Los Angeles, CaBf - 00022 
Mlami Beach, Fla. 33139 
New Havea, , Conn. 06511 
Newark, N- J. 67100 
FaBadetpUa, Fa. 10122 
PnaadetpMa, Fa. 10141 
Plttsburgh, Pa. 15203 
W«tert»ury. Conn. 00710 
Werc«stcr, Msss 01014 
Irvtngton. N. i . 07111 
Yoencstown, Ohlo 44503 

72 County Road No . 42 
45 Second Avenue 
135 W. !4th Street 
112 Maln St 

393 West Broadway 
2501 West 09 St. 
0080 State Road 
1007 Beteeke Rd. 
636-38 BridgeSt. N W 
1880 Seaview Ave. 
1839 Park S t 
241 Foartb S t 
000 S. Atlantic Rrvd 

1352 WashingtonAve. 
1320 Boulevard 
008 Sanford Avenue 
1214 N. M S t 
4025 Old York Rd. 
1307 E. Canon Street 
555 Coofc S t 
144 Mlllbury Street 
1082 Sprlngflsld Ave. 
500 W Foderal S t 

TeL 612—432-3039 = 
AL 4 - 5 4 5 6 E 
CH 3 - 2 5 8 3 § 

201—542-9110 = 
017—268-8764 | 

WA 5 - 2 7 3 7 I 
884-1738 5 

432-5402 1 
GL 0 - 2 2 5 6 = 

203 — 367-286* = 
TeL: 203-232-6600 = 

FO 3 . 8 5 0 0 2 
AN 1 -2004 H 

305—532-7026 S 
LO 2 - 1446 | 

373-8783 S 
FO 3 - 4 8 1 8 I 
GL 5 - 0 5 8 6 S 
RU 1-2750 S 

750-1088 H 
SW 8 - 2 8 6 8 : 

3 7 4 - 6 4 4 0 r 
RI 5-0440 E 

iiiiiiiuimiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiim 

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

Kas scstadlenj iŠ WEVD Stoties 
N'«w Yorke nuo 8 Iki 9 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7 , 0 vai. 
vakaro, iŠ Seton Hali Universite. ) s to
ties, 89.6 FM. (WSOU) 

Dlrekt DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunllt Driva 

Wstehung. N. J. 07000 

TeL — (201) 753-5636 

'HimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiimmiiimiiiiiiiic' 

uiiiuiuiiimiiiHiiitiitiniiimiMiiiiiHimi 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų dainos yra vi

siems prieinamos. 

'iiiitmiiiinfuiimiiiHiiimiimiiMttiHitii 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkj 
TeL 5854624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioni 

THE FORTY YEARS 
0 F D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaiinora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
J anglų kalba, išvertė 

Juozas BolevUSos 
Minkštais viršeliais. Kaina $255 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 St . 

Chicago, m. 60629 
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Popular Lithuanian 
RE C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Joozanina Daužvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvo 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. DauŠvardis-
ne vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paniošimaia. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrtns 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60620 

Kaina su persiuntimu 55.65 

niinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

TilUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliUlilllllUlilUlUiliiiiiiiiiUiiiiiillliiiiiiiiUliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuS P L A T I N K I T E "DRAUGĄ: 

Remldte tuos biznierius, ku

rte skelbiasi dien "Droagt" 

i f i 
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n s ryžimas ne tik kariuomenės, bet i 
ir atskiriems žmonėms padėjo lai 
mėti ne vieną žygi, nors buvo i 

Sių dienu politinio gyvenimo j Trumpai tariant, Europos keliu didžiausių kliūčių, pastojusiv kelią. 

DIDĖJANT SPAUDIMUI, BŪKIM OPTIMISTAI 
įtampa žmonijai kelia pagristą 
usirūpinimą, nerimą ir net baimę. 

tūkstančiu metų istorija yra pil
na visokiu sukrėtimu. Nuo jų 

skriaudžiamieji neberanda drau-! nesaugi ir jos ateitis. 
gU> Nėra žodžio ir rašto tesėjimu- Pasak žinovu, baisiame pasau-
Vieną dieną pasižadama, pasira- i lio tautų gyvenimo verpete tas iš-
Šoma, kitą — griaunama. Pre- į ners į paviršiu ir turės saugesnes, 
kiavimas svetimu kailiu virsta j geresnes sąlygas, kas bus labiau 
pasauliniu dėsniu. Smurtas išky-, pasirengęs visokiems atsitiktinu-
la virS teisės. j mams, kas bus stipresnis ne tik fi-

Sekdami Sovietų Sąjungos gy- j zine ir ginklo pajėga, bet ir dva
sios savybėmis. 

Merei Jane Byrne Goodwill Industries prezidentas įteikia "žymiausios metų 
moter^^aSymėjimą, stebi Donald Peter, labdaros pirmininkas ir tarptauti
nis šoferiu vicepirmininkas. 

i»««* ^«» 

J 
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KAIP PASIRINKTI VERSLĄ 
JONAS MIŠKINIS 

Nerelnjf" sakoma, kad žmogui j bas yra kur kas lengviau ir ma-
kiekvįttM»-«pašaukimas yra reika- loniau, nei primestas ir nemėgia-
lingas meilės ir sugebėjimo. Suge-
bėiirra ""^lirna įsigyti gabumais 
ir mokslu bei praktika, tačiau mei
lę darbui reikia atsinešti su savi
mi. Jeį, jos trūksta žmogui, nie
kad žmogus netaps geru savo 
amato specialistu. Pasak žinovu, 
pritvrjm,u| įPBHft drauge turi 
žmoguje Qi%ti ir prisirišimas prie 
pasirirn^lo~*3arbo. Bet liūdna, jei 
esti 'a'tvif'kščiai. Žmogui verstis 

mas. 
Prieš galutinai pasirengdami 

profesijai, iš kurios gal visą gyve
nimą teks semti naudą ir paguo
dą, nuodugniai reikia apsigalvoti, 
su vyresniais pasitarti ir galuti
nai apsispręsti. 

Tačiau vengtina tik vieno: su
maišyti amatus — greit nuo vie
no amato ar verslo pereiti prie ki-

venimą ir jos pavergtų tautu bui
tį, mes, pirmiausia esame tikri, 
kad Maskvos Kremliaus despo
tams nepasiseks iš lietuviu, lat
viu, estu, ukrainiečių ir kitu pa
vergtu tautu žmonių padaryti 
medžiagą savo komunistinei idė
jai ugdyti ir galutinai įsitvirtinti 
pavergtuose kraštuose. Nors so
vietai visomis priemonėmis smau
gia tautinį ir kultūrinį, ne komu
nistinį gyvenimą, okupuotųjų gy
vybės instinktą jiems nepasiseks 
numarinti. Didėjant spaudimui, 
didėja ir atsparumas. Vokiečiai, 
austrai ištisus šimtmečius laikė 
savo rankose daugybę slavų, bet 
ju neišnaikino. 

Graiikai atgavę nepriklausomy
bę, šimtą metu kovojo dėl visu 
savo žemių laisvės, prancūzai 50 
mėty neišsižadėjo Elzaso ir Lote-
ringijos, danai ir be karo po pu
sės šimto su viršum metu susi-

Tačiau lietuviai, kurie iŠ pra
eities semiasi stiprybės, turi žiū
rėti į skaidresnę ateitį. Privalo sa
vyje ugdyti optimizmą. Ne liki
mas mus tevaldo, bet mes jį. Bū
kime ryžtingi ir kovingi. Mūsų tau 

Tad neveltui yra sakoma, kad pa 
siryžimas nugalėti yra pusė kovos, 
o galvoti apie pralaimėjimą reiš- į 
kia, kad jau yra pusiau pralaimė- Į 
ta, nors kova dar ir neprasidėjo. 
O baubu, kurie mus gąsdintų, yra j 
visokiu- Tačiau didžiausias bau- į 
bas tai neviltis. Jis stabdo mūsų 
veiksmus, nes atima drąsą. 

/. Mškns. 
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Mūsų mielai narei 

A. f A. KONSTANCIJAI STANKUS 
mirus, sūnums LEONUI ir ANTANUI su ŠEIMOMIS, 
GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS nuoširdžią užuojautą 

Rusams 1940 m. okupavus Lie
tuvą, paskutinis Nežinomojo ka
reivio pagerbimas įvyko 1940 m. 
birželio 26 d. 

Pagerbimo šalininkai buvo 
tinė ir kultūrinė veikla tegu įtiki! profesorius Krėvė - Mickevičius, 
na pasaulį, kad Lietuvos okupa- j inžinierius Galvanauskas ir div. 
vimo byloje įsisenėjimo teisės nė- į! Vitkauskas. 

mėgiamu darbu, ypač amatu,' 
, .. . ., i , ! verslas vertas pagarbos ir atlygi-

nuoląLJureti reikalą su tuo, kas; • v • • - i -i A°-jam Ja^C'̂ yYu, tai tikriausia kan
kynė t»k*iam, tiek kitam, su kuo 

nimo. Kaip painiame laikrodžio 
mechanizme nėra svarbiu ir ne-

. svarbių rateliu, o visi maži ir di-tunmf.-aoejidrauti. Pažymėtina, , ,- . , - , - . . . . , , . 
*» -*yr~ / » dd^ yra vienodai butini ir be bet 

kad tok»tt atvejais dažnai ir pats ^ g . v f a a s m e c h a n l z m a s g a u s 
aarb^s- nntencia. ^ ^ { y g i a i ^ ^ ^ yįe_ 

K; -kvjeaenais mokslo metais n o d a i s v arbūs vairininkas ir irk-
pradžfcrfer vidury ar pabaigoje iu o t o j a i , taip ir visuomenės orga-
daugelis jaunuoliu sprendžia vie
ną rimčfaasiŲ klausimu: kuo bū-

grązino is galingos Vokietijos to. Kiekvienas padorus amatas ar f T - » \ *, - -
_j„_. j kadaise jiems paveržtų Slezvigo ir 

Holšteino dalį. Kas žino, kiek lai 
ko teks mums kovoti dėl Lietu

siu.- m fmu darbininku, amati-

ra ir nebus. Tuo mes patys pir
miausia turime tikėti, ir tą mū
sų tikėjimą turime nuolat jausti 
mūsų tėvynės okupantas. 

Kiekvienam žmogui pasaulis 
atlygina tuo pačiu, kuo žmogus 
jam: jei nusišypsosi, jis tau nusi 
šypsos; jei surauksi kaktą, ir jis 
niauriai pažiūrės į tave; jei dai
nuosi, tave priims linksma drau
gija, jei mąstysi, tave užkalbins 
mąstytojai; jei myli pasaulį ir rim 
tai ieškai jame gero, būsi apsup
tas malonios draugystės, ir gam
ta papils tau pasaulio lobiu" — 
rašo Zimmermanas. 

Per iškilmes prof. Krėvė - Mic
kevičius pasakė tokią trumpą kai-
bą: 

"Pirmieji mūsų žingsniai yra 
pagerbti Nežinomojo Kareivio 
kapą, kuris visai Lietuvai yra sim
bolis Nepriklausomos Lietuvos. 
Prie šito kapo, kuris kaip ir liudi
ja mums visas kovas dėl Lietuvos 
liaudies gerovės, mes pasižadame 
rūpintis įvykdyti visa tai, dėl ko 
šis kareivis žuvo ir paaukojo sa
vo gyvybę: liaudies gerovę, visos 
Lietuvos gyventojų gerovę. Tai 
yra mūšy darbo simbolis, ir dėl 
tų idealu, dėl kurių žuvo pirmieji 
kovotojai, —dėl Lietuvos laimin-

nizacijoje visi jos nanai, jei yra 
savo vietoje, sukasi, pluša, dirba 
gal ne tiek savo kiek visumos 
naudai. Tačiau ne vienas jaunas 
žmogus negali sutikti su tuo, kad 
jis jau visiškai išsitobulino savo 
versle. Tuo metu kada jis mano, 
kad pagerinimas nebegalimas, 
prisideda jo verslo žlugimas. To
dėl neveltui sakoma: mąstyk ir 
dirbk. Tai turtingo, pasisekimą tu
rinčio žmogaus turininga taisyklė. 
Ji yra tikras naujosios išminties 
ir visu gabumu branduolys. 

KURIAM GALUI MOKĖTI 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

ninku, techniku, inžinierium, mo
kytoju, buhalteriu, gydytoju, ra
šytoju... Gyvenimas toks platus 
ir jame raizgosi tokia daugybė 
keliu, o visgi i a u n ųol] uį reikia, pa -
sirinkti tik'vienas kelias ar ta
kelis, kuris ateity jį ir jo šeimą iš
maitintu ir suteiktų jam laimės. 

Žodžiu, visi amatai ir darbai 
naudingi ne tik dirbančiam, bet 
tautai j r . plačiai visuomenei. Ta
čiau-visiems darbams reikia pasi-
engtf'ir'fuose specializuotis. Ge-
iausįi^sVkarto pasirinkti vieną, I š Vera Kruzo kalėjimo Meksi-

:ikrą, kuriam jaučiama gabumo h ^ p a;)^g0 52 kaliniai, 
ir t U H M rfekalingu ištekliu. Bet I Bijodamas bausmės, pabėgo ir 
jei šokinėsim nuo vienos darbo j l ie j imo viršininkas. 
ar mokslo šakos prie kitos, tai iš 
karto Neapgalvoję, paskui tik lai
ką gaišinsime. 

Šį aktualų reikalą svarstant, 
reikalinga^r'ėrntis pavyzdžiais. Ste
bėdami vyresniųjų gyvenimą ne 
tik bešaiiškai, bet ir kritiškai jį 
vertiądamj, pastebėsim daug ydu 
ir sp rag i O įsigilinę, ju priežas
tis, rąsjm.nepasitenkinimą savimi, 
savo -aptinka, savo verslu. Tiesa, 
kartafsHar-priklauso nuo asmens 
išsibl^kj}-mp ir nervingumo. To 
kiam"flMMTdos niekur nebus ge
rai ia»jis4okiam dabui netiks il-
gesnį£Jai?Š. Vadinasi, yra tokios 
nekūrybingos prigimtys. 

Ren-gTafiKs ateities darbui, rei
kia būti geriausių mostų ir vilties-
Bet juk taip pat buvo ir prieš 
mus. **odėl kitiems nepavyko 
įkūnvti tokių idealų? Taigi gal ir 
su mumis atsitikti. Todėl ir reika
linga- -saugotis kartoti kitų išgy-
ventas-Maidas. Būtina ryžtin
gai ir auk#tai nešti savo pašau-
kimo „vėliavą ir jo garbei nesigai
lėti iiįesniy dar neapmokamu va
landa, -save galvos ir raumenų 
triūsos';;'. ' 

Prisiminkim, kad lietuviu tau
ta yra .negausi, išblaškyta po visą 
pasauli nelaiminga, vienintelis 
jos turtas tai mes patys, jos vaikai, 
mūsų.-gaįvos, širdys ir rankos. 
Tad stenkimės, kad visi tėvynės 
vardan^įįsų dirbami darbai bu
tu stropus, sąžiningi ir kilnūs. 
Reikia mylėti savo profesiją, visa-
pusišfcšrf "pffžinti jos savumus ir 
sistemos palengvinimus ir, jei tu
rime progos darbą patys pasirink
ti, atidžiai klausimą apsvarstę, 
rinkimės^ae vien tą, kuris šiuo 
metu atrodo mums pelningiausias, 
bet LuIMHAi mus traukia. Gali
me spėti, kad nepaliaujamai 
trauks ir ateityje. Pamėgtas dar-

Tačiau viskas kreiptina valios 
:s :5:a:sv:r.:rr..-. V. aus \??^*™™ Į Į g % būtent:! gos, nepriklausomos mes kovosi

me* patys negalime nustatyti. Ta- Į g S a I l u ' a s n o n u • T o k s ^ i m e i r J« n a u d a i dirbsime'. 
čiau kiek bebūtų tu metu, mūsų] 
pastangos dėl to tegali turėti tiki 
vieną kryptį; kaskart augdamas! 
vis į Lietuvos išvadavimą. Šian
dien -juk visas kultūringas pasau
lis žino, kad klastingu būdu so
vietiniai bolševikai pavergė Lie
tuvą. 

Pasaulio istorija ne nuo mūsų 
priklauso. Pasaulio valstybės ir 
tautos yra sudarytos ar bent va
dovaujamos ne tokiu žmonių, ku
rie visa aukotu šventai ramybei. 
Priešingai, esame liudininkai nuo 
latiniu didžiųjų įvykių, kuriu pa
sėkos sunku pramatyti. Visuotinė 
tarka kol kas tebėra nepasiekia
mas idealas. Mes negalime nu
matyti, kada sukeltos audros Af
rikoje, Azijoje ir kitur gali atsi
liepti kur nors Baltijos krašte-

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
-U WILL LKE US" 

4030 Archer — VI 7-1515 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicago j** 

$93.00 
C i e e r o j e 

(lO/aO/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ju. reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir totvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
VirS 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5610 So. Pidaski Rd.. Chicago 

Phone - 581-4111 

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

ROPESTTNOAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

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

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

Tel. - 4 7 6 - 2 2 0 6 
2 E 

A . f A. 
KONRADUI KARNAUSKUI mirus, 

skausmu dalosi su liūdinčia žmona GENOVAITE, il
galaike draugijos na rą ir visą SEIMĄ bei ARTI
MUOSIUS nuoširdžiai užjaučia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

BRONIUS KVIKLYS 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

i-mas tomas. Telšių Vyskupija 
TelSiu vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamu, knygų. 
Leidinys gerai paruostas Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knyg<« jvad>je. 

"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivik>je. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 

UhaaJcymus silĮsth 

DRAUGAS, Ą5)5 West 6Srd St-. Chicago, IL 60€t9 
tllinots gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

reiškiame. 
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SA-GOS 
CHICAGOS SKYR. VALDYBA IR NARIAI 

Aeronautikos inžinieriui 

A. t A. LAISVŪNUI SKEiVALUI mirus, 
didelio skausmo prislėgtus tėvus, LIONĘ ir AN
TANE SKEIVALUS giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Ona ir Stasys Predkeliai 
Elena ir Vytautas Ramanauskai 
Stasė ir Rimantas Ramanauskai 

A . f A . O N A I V A I Š N Y T E I 
Lietuvoje mirus, nuoširdžia užuojautą reiš
kiame jos broliui, Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto lektoriui kun, Juozui Vaiš-
niui, S.J. 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS 

A. + A. 
Vet, dr. KONRADUI KARNAUSKUI 
mirus, jo žmonai Genovaitei, dukrai Silvi
jai ir visai šeimai bei artimiesiems reiškia
me nuoširdžia užuojauta ir drauge liūdime. 

BIRUTĖ IR JUOZAS BRIEDŽIAI 

E U D E I K I S 
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 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LTTUANICA AVENUE TeL YAnli 7-U3S-M 

STEP0MAS C. LACK <LACKAWICZ) k SOMOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubtte 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos HlDs. Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAUFORiNTA AVENUE Tel. LAfayette 3-3572 

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

VASAITIS • BUTKUS 
1444 SO. 50th AVE.. CICERO. TLL. Tel. OLympic 2-1003 

1 



s DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 9 d. 

x Romas Kasparas, buvęs 
"Pasaulio Lietuvio" redaktorius 
ir PLB valdybos narys, išvyk-

[ sta į Washingtoną, D. C , dirbti 
"Amerikos Balse". Jo atsisvei-

i kinti pereitą trečiadienį D- Va-
į lentinaitės bute susirinko arti-
• mieji ir bendradarbiai, painf or-

X JAV nuolatiniai gyventi j mavo Lietuvių Bendruomenės 
turinčia teise svetimšalių (ne j ateities ir kitais su lietuvybe 
piliečių) metinė sausio mėnesio i susijusiais reikalais. 
registracija šiemet nebus vvk-1 
doma. Pasiteiravus JAV Immi-1 x Jaunimo rekolekcijos nuo 
gracijos ir natūralizacijos į s t a i - ! š e š t o **y™»w ^ aukštesniąją 
goję sužinota, kad sve t imša l i a i ! " 1 0 ^ 1 ^ baigiančių klasės mo-
tur i užpildyti atitinkamą žinių 
lapą vietos pašto įstaigoje tik 
gyvenamos vietos (adreso) kei
t imo atveju. 

kinių bus Ateitininkų namuose 
nuo kovo 20 d. 2 va i p. p. iki 
kovo 21 d. 5 vai. p. p. Rekolek
cijas ves kun. J. Bacevičius ir 
kun. A. Saulaitis. 

X Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus rengia privačią paro-

X Chicagos Lietuvių dramos 
grupė, praėjusiais metais įsistei
gusi Akademinio Skautų sąjū
džio iniciatyva ir vadovaudama j * * vaikams. Paroda bus sausio 
akt. Jono Kelečiaus, rudenį pa-1 3 1 d- • b u s Pakartota vasario 
s t a tė su dideliu pasisekimu pra-1 7 ir 14 dienomis įėjimas nemo-
ėjusį Vinco Krėvės "Raganių" . ; k a m a s -
Dramos grupė yra pakviesta ir I x Petras ir Ona ŽiBnslcai, 
ateinanti pavasari vyksta gastro- Lyndhurst. Ohio, kar tu su pre-
lėms Į Clevelandą ir Bostoną, j numerata atsiuntė ir 27 dol. au-
Taip pat yra gavusi kvietimą į ką. P. ir O. Žilinskus skelbia-
vykti į New Yorką. Chicagos į m e garbės prenumeratoriais, o 
Lietuvių dramos grupę globoja j už lietuviško žodžio vertinimą 
ir administruoja Akademinis \ labai ačiū. 
Skautų sąjūdis. Grupės gastro- ' 
lių reikalus tvarko administra
torė Danutė Korzonienė. 

Kryžiaus ligoninšs rėmėjų valdybos ir komisijų pirmi ninkės prieš "mažąjį bazarą". Nuotraukoje matyti: Vera 
Paukštis — pirm., Aurelia Reinhardt, Anne Marie Juraitis, Elinor Johnson, Bernice Gulli. 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Jadvyga Juras, Westches-
ter, TU., aplankė "Draugą", pra
tęsė prenumeratą ir jteikė 13 
dol. auką. Labai dėkojame už 
lietuviškos spaudos rėmimą. 

X Kun. J . Znotinas, Temple 
Hills. Md.. už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Ačiū už lietuviško žodžio 
vertinimą. 

x Inž. Vytautas ir Mirga Kup-
cikevičiai, Chicago, UI. už ka
lėdines korteles atsiuntė 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

PABLOGfiJO 

KARINOLO SVEIKATA 

Kardinolo J- Cody sveikata 
pablogėjo ir j is buvo perkeltas į 
specialios priežiūros širdies ligo- i „ . . . . . " , 
*. , . . . , ?. > Nelaime įvyko sausio o d x Kun. Augustinas Sabas, \ 

St. James The Greater Church, j 
Blind River, Ont., Kanada, mū-' 
sų nuolatinis ir nuoširdus rėmė- j 
jas, atsiuntė 100 dol. auką su, 
laiškučiu: "švenčių proga noriu j 
padėkoti už taip gražiai leidžia

mų skyrių, atsiradus neregulia 
rūmui jo širdies plakime. Kard.! t 

SLŽETDE KELIOLIKA V AKŲ 
Mokyklos autobusas, kuriuo 

buvo vežama 20 vaikų, trenkė į 
stulpą. Vaikai pirmajai pagal
bai buvo nuvežti į dvi ligoninei, j 

prie 

Cody yra 74 m., turi širdies su
trikimą., diabetį. 
BAISUS ŠEIMOS LIKIMAS 

Vyras ir žmona, kuri dirbo 
j sargyboje, praleisdama skers-

jElston ir SDivision, Chicagos 
šiaurėje, vežant vaikus j šv. šei 
mos liuteronų mokyklą, 
buso šoferiui James <y§wope, 
54 m., policija išrašė 4 pabau-1 
das. Jam jau dukart buvo atim- . 
tas vairuotojo leidimas už va

rna dienraštį. Linkiu ir toliau!"~"0, ĮT~ "7" 7. .žiavimą įsigėrus. 
. . . . . . . į gatviuose vaikus, einančius j m o ^ ^* ' 

MOTOCIKLISTAS 
PADEGĖJAS 

taip sėkmingai darbuotis Die-, k y k l a r a s t i n e g y v l ^ - ^ 
X Vacius Prižgintas, Los An- i ™ . i r Tėvyne. Ta pačia proga į ^ ^ 3 8 p l ^Aczgoje. Poli-

geles, Cal.. mūsų bendradarbis, j £ " " " * ! auką pridedamas p n e j c i i o s d € t e k t y v a i nusprendė, kad 
atsiuntė už kalėdines korteles i " ^ S 0 ' toku* * * * ! w l M d ų j vyras Sorniy VVoods. 65 m., nu-

paaengimo''. Kun. Sabą ^ \ S o ^ m i m i m f m ą 9 K l A a ^ ^ f 
Diame garbės prenumeratorium,; ^ 
o už gražią iparamą dienraščiui 

13.50 dol. auką. Labai ačiū. 
X Virginia Smith, Chicago.; 

TJL, J. Inčiūra, Toronto, Kana- i 
da, pratęsdami prenumeratas, ! 
atsiuntė gražius linkėjimus j 
"Draugo" adresu. Ačiū. 

X Lidija Petravičienė, Chica- Į 
go, UI., pratęsdama prenumera- į 
tą, atsiuntė ir 20 dol. auką dien- į 
rasčio stiprinimui. L. Petravi- i 
čienę skelbiame garbės prenu- į 
meratore, o už paramą tariame 
ačiū. 

X Liet. Mot Fed. Chicagos 
klubo narių susirinkimas įvyks 
š. m. sausio mėn. 17 d., sekmad., 
1 v a i popiet Jaunimo centro ka
vinėje. Programoje einamieji 
reikalai ir dail. Vanda Balukienė 
kalbės apie dailininką Praną 
Domšaitį ir jo kūrybą. Narės ir 
svečiai prašomi gausiai daly
vauti, fpr.). 

X Banio Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, M . 476-2882. 
Vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje. Nelaukite 
pavasarinio kainų pakilimo, už
sakykite dabar. Prieinamiausios 
kainos lengviausiomis sąlygomis. 

I s k ) . 

X St. Petersburg Beach par
duodamas 2-jų miegamų ir 1% 
vonių Condonrinium. Prašoma 
85,000 dol. Galima perimti 10 rr 
morgičių. Skambint Floridoje 
813-367-3810; Chicago je 312 — 
425-7160. (sk.). 

SIAURINA SUSISIEKIMĄ 
Taupymo sumetimais siauri-

nuoširdžiai dėkojame. 

Dail. Ilona T. Brazdžioniene su pasise
kimu turėjusi dailės darbų parodą Los 
Angeles, Calif., atvyks su paroda j 
Chicagą ir Jemiimo ceentre parodys 
naujausių darbų. 

X Stepas Blynas, Bridgeport, 
Conn.. Vincas Levickas, Crowns-
ville. Md., pratęsdami "Draugo' 

ir pats nusišovė. 
APDRAUDOS FIRMA 

SUNKUMUOSE 
Ulinois valstija konfiskavo fi-

j nansinius dokumentus National 
Health Care Trust firmos Chi-

I cagoje. kur apdrausta apie 80 i 
1 Chicagos slaugymo narnų ir jų i 
j tarnautojų. Firma neįstengia | 
į mokėti apdraudų ir veikia ne-
I teisėtai. 

MAŽIAU PARAMOS 
LIGONINĖMS 

Valdinėms Chicagos ligoni
nėms, kur gydomi daugiausia 
neturtingesni, šiemet bus skiria
ma paramos 84 mil. dol. mažiau. 
Sumažinimas paramos 14*7 pri
vers kai kurias ligonines mažin
ti personalą, patarnavimus, ati
dėti naujų mediciniškų įtaisų 
pirkimą. 

MUŠEIKA 

taupyti 5.5 mil. dol. per metus. 

MIRTYS DEL GINČŲ 

Chicagoje, susiginčijus dėl 
moters, buvo nušautas Charles 

i Cook. 19 metų. Areštuotas kal-

sipažino, kad jos vyras 1980 m. 
padegė gyvenamąjį treflerį gau
ti už jį apdraudą. 

AREŠTAVO PSICHIATRĄ 

buvo nušautas Abe Taylor, 24 
m., kai jis susiginčijo su kitu 
žmogumi, kad buvo pastatytas 
automobilis ne vietoje. Policija 
įvykį matė, kaltininką vijosi, bet 
šis pabėgo. 

SUVAŽINĖJO 
Chicagos miesto autobusas 

Archer gatvėje suvažinėjo Pa
triciją Harris, 23 m. Ji grįžo 
iš tarnybos ir išlipusi iš auto
buso parkrito gatvėj. Autobu
sas ją pervažiavo. 

Bedarbis M. 
teisme buvo 

Pozwoski. 26 m., 
apkaltintas, kad 

VOKIEČIAI NUPIRKO 
SPIEGELĮ 

PABAUDA DĖL MOKESCIC 
Chicagos policijos seržantas 

L. Higgins, 42 m., turės sumo
kėti 40,000 dol. atsilikusių mo
kesčių, palūkanų ir pabaudų ir 
dar 6 mėnesius atlikti bausmę 
pataisos namuose su teise išeiti 
į tarnybą. Jis neužmokėjo 1977 
ir 1978 metų mokesčių. 

NORI TARNAUT 
PAITSUOTIEMS m 

MIRŠTANTIEMS 

pakviestas saugoti vaiką Chica- ; r.aštu pardavinėjančią firmą 
gos pietuose, užpyko, kad vai- j Spiegei nupirko vokiečių Otto 

paramą dienraščiui. 
dol. aukų. Labai dėkojame u ž : v e r K e - r oP°J°- E „ , , . _ , , _ „ - __„:«,£ ,H H ; t o j 

! mušimo. Areštuota ir vaiko mo- bendrovės centras yra Chicagos Į - vyKuaina ji pareisite virų, Kan 
tina Debbie Pantozzi. 22 m... 
nes ji nežiūrėjo vaiko, o minė
tas Pozworski buvo jos vaiki-

IŠ ARTI IR TOLI 

VANDALAI BIBLIOTEKOJ 
Mt. Prospect priemiesty pen-! 

ki jauni vandalai nusiaubė Dem-1 
i pster aukšt mokyklos bibliote-
i ką, nugriaudami lentynas, su-
j gadindami audio vizualinius įtai-
į sus, išpildami gaisrų gesintuvus, 
į išbarstydami katalogus. Kalti
ninkai susekti. Jie nuo 13 iki 16 
m. amžiaus, du tos pat mokyk
los mokiniai. Mokyklos vado-

Auto- I ^ k ė ieškos, kad jų šeimos atly-
i gintų nuostolius, kurių susida
rys apie 5.000 dol. 

Eva Casey, kuri buvo pasiva 
dinusi savotiška ragana, su savo i 
vyru John prisipažino už 1,500 į 

, dol. pasamdė motociklistų Inva-! 
namas patarnavimas 31 Chica- j d e r s H u b o v a d ą R p Boy^ J r 
gm autobusų linijose, 3 greitojo j padegū ^ k o n k u r e n t o te! 
susisiekimo linijose ir keliose „ ^ ^ ^ jKfcybos įmonę Ham-

Tikimasi su- m o n d e E ^ Casey teisme pri-j 

_ Areštuotas ilvanstono psi- • 
tininkas V. Garth, 20 m. Tą pa- j c h i a t r a s ^ pj^p c G r a d o i p h i 
cią sausio 2 d. kitoj miesto daly 54 ^ į t i n a m a s pardavinėjęs 

narkotikų tabletes. 

X Bruno Macianskas, Chica
go, 11]., Bruno kepyklos savinin
kas, mums rašo: 'Trąšom pri
imti mano nuoširdžiausią padė
ką už pasinaudojimą visų lietu-

; priemiesty Oak Brook. Jos pa- ! m o t i n a T e r e s ė paskers ją glo-
! 1 «. . • *.• - ! K A * " T r o i i T v c n A t n r i C i n c o r l v a n o f i r _ 

U A. VA1STYIE9E 
— Los Angeles šv. Kazimiero 

parapijoje Kalėdų šventėse mi
rė net t r y s parapiečiai. Gruodžio 
22 d. imirė a. a. Emilija Mitkie
nė, sulaukusi 94 m. amžiaus. J i 
buvo lietuvių parapijos pionierė. 
Mirė a. a. Bernardas Naginis iš 
Sun City, Calif. Kūčių vakare 
mirė a. a. Vincenta Mieželienė, 
gyvenusi West Covina, Calif. 

— "Bangos" sporto klubo var
žybų laimėtojų pagerbimas bus 
sausio 29 d., 8 vai. vak. Tautinių 
namų salėje, Los Angeles, Calif. 
Jaunimui įėjimas veltui, suau
gusiems — su bilietais. 

— Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas šiemet bus 
vasario 21 d. Phoenixe, Ariz. 
Atvyks gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas iš Los Angeles, 
Calif., ir pasakys pagrindine kal
bą. Meninę programą atliks 
taip pat iš Los Angeles sol. Vita 
Polikaitytė, akompanuojama O. 
Metrikienės. 

— Joyce Izabelė Vardauskaitė, 
Juozo ir Marijos Teresės Var-
dauskų dukrelė, kun. A. Valiuš-
kos buvo pakrikštyta Phoenbce, 
Ariz. Krikšto tėvai buvo Simo
ne ir Kazys Brazauskai iš Flo
ridos. Paskui buvo jaukios kr i
kštynų vaišės. 

— Patt i Grimaila, buvusi 
Phoenixo lietuvių choro narė, 
dėl darbo išsikėlė j Oklahomą ir 
dabar dirba su Cheyenne Arapa-
ho indėnais kaip jų gailestingoji 
sesuo. 

— Kun. Ladas Budreckas iš 
Providence, R. L, buvo nuvykęs 
į a. a. kun. J. Aleksiūno laido
tuves Brooklyne, N. Y. Jis taip 
pat tarėsi dėl išleidimo jo pa
ruošto ir suredaguoto veikalo 
— kompozitoriaus kun. Teodoro 
Brazio kūrinių, kurie iki šiol 
niekur nebuvo paskelbti. 

— Lietuviškos kūčios buvo 
Phoenixo lietuviams jų kapelio
no kun. Antano Valiuškos na
muose. Buvo paruošta ir deko
ruota, kad sudarytų galėdinę 
nuotaiką ir išlaikytų lietuviškas 
tradicijas. Dalyvavo ir poezijos 
pluoštus deklamavo Juozas Bo-
levičius - Boley iš New Yorko, 
taip pat vietinė Viktoria Zaka-
rienė. Kūčių metu buvo supa
žindinta su svečiais iš kitur, kaip 
su Ant. Adomėnu ir Mira Bly-
niene iš Santa Monica, Calif., 
Bronium ir Birute Dirsėmis iš 
VValsington, Kanados, Gvidu ir 
Juozu Duobais iš Chicagos ir kt . 

VOKIETIJOJ 
— Gimnazijos tautinių šokių 

grupė gruodžio 13 d., sekmadie
nį, popiet gražiai išpuoštoje Ro
muvos pilies salėje suruošė ka
vutę - bazarą. Atsilankė Romu
vos gyventojai, vienas kitas to
liau gyvenantis tautietis ir ke
letas vietos vokiečių šeimų su 
vaikučiais. Tautinių šokių gru
pės vedėja mokyt. Joana Vaifiu-
laitytė, atidarydama renginį, pa
aiškino, kad iš jo gautu pelnu 
norima sutvarkyti tautiniai šo
kėjų drabužiai, kuriais buvo ap
sirengusios beveik visos moki
nės, šokėjos vaišino svečius ka
va ir arbata, skaniais pyragais 
bei tortais ir pardavinėjo Kalė
dų atvirutes, pačių gamintas 
eglutes ir kitus papuošalus bei 
rankdarbius. Mergaitės pašoko 
abrusūlį i r audėjėlę, o berniu
kai — oželį. Akordeonais šokius 
palydėjo mokyt. Mečys Buivys 
ir mokinys Arvydas Herbstas. 
Jie yra nuolatiniai grupės akor
deonininkai. Gimnazijos tauti
nių šokių grupėje šoka 24 moki-
nės,-iai: 16 vyresniųjų ir 8 jau
niai. Jaunių grupę moko moki
nė Lidija Kairytė. Su tautinių 
šokių grupe J. Vaičiulaitytei 
dirbti padeda mokyt. Dalia Gry-
binaitė ir buv. Vasario 16 gimna
zijos mokinė Aldona Guenther-
Pauliukonytė. Ateinantį pava
sarį grupė žada surengti pasiro
dymą platesnei visuomenei. Po 
Velykų iš JAV-bių atskrenda 
patyrusi liet. tautinių šokių mo
kytoja ir New Yorko taut. šokių 
grupės ''Tryptinio'' vedėja Ja
dvyga Matulaitienė patobulinti 
šokėjų choreografiją. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nn?ijHiniinniinmiiinnniwmHmniinn 
*> " o o : 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Ulinois 60629 

Tel . — 776-8708 
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki l vai. d. 
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Gailestingoji sesuo Jo~ephine 
Smialek. 60 m... turėdama pra-

Ketvirtą savo didumu prekes į bangias gyvenimo sąlygas Nor-
I wocd priemiesty, pasiryžo vykti I 
« Kalk'itos, Indijoje varguome- Į 

ės rajoną ir ten įsijungti j. mo-Drenmreratas atsiunti no -!7lk a s- 8 mėnesių, draskė eglutę, jVersnnd. Vakarų Vokietijos fir- ;LS r ^ o n a i r *en įsijungei l mo- 5 
p r e n u m e r a t a s , a t s i u n t ė p o K . _ . . , . „ _^ . . . . , , „ . , t inn« T^re^J^ tarn\-Ka PTHP.5 = 

dol. aukų. Labai dėkoiame už v e r k e - r oP°J°- ^ m u s e A l u z " ™- už 50 murjenų dol. Spiegei ^ " • Teref* , ^ > ' ™ Ę 

nas. 

'dalinys yra Bridgeporte. Šioje !b°*\ raupsuotuosius arba patar 
1 firmoje yra dirbę ir nemažai lie
tuvių tarnautojų. 

vių geriausiu laikraščiu "Drau-
X lietuvių Fronto Bičhnių j gu" j ^ r j g a udavau kasdien šv. 

1982 metų studijų bei poilsio sa- Krj^žiaus ligoninėje — veltui, 
jaučiu pareigą atsilyginti — pri-vaitė jvyks Dainavoje š. m. lie

pos mėn. 24-31 dienomis. Re
gistruotis: Balys Raugas. 415 
Main S t , Delran. N. J. 080,75. 
Registruojantis įmokama 20 dol.. 
kurie bus įskaityti j poilsio-stu-
dijų savaitės mokestį- (pr.) 

dedu čekį 15 dol.'* Nuoširdus 
ačiū už auką ir malonų laiškutį. 

X Vladas Garsys, Worcester, 
1 Mass., atsiuntė 30 dol. auką ir 
s kartu pratęsė "Draugo" prenu-
! meratą. V. Garsj skelbiame gar-

X SoL Gina čapkauskienė, po î ės prenumeratorium, o už pa-
ilgesnės pertraukos, koncertuos į r amą dienraščiui tariame ačiū. 
Jaunimo centre sausio 24 d.. I 
3 vai. Bilietus j koncertą pra-! x I**tuvos Vyčių ohoro meu-
šoma įsigyti iš anksto J. Vazne-; " ^ » * a * M**** &• m. sausio 
Uo prekyboje. (Pr.) . p 3 d - ^"štadierų, 7 vai. vak. Vy

čių salėje 2455 W. 47 St. Nau-
X Akiniai siuntimui J IJeta- j ų d a i n ų p r o g r a m ą a t l iks Vyčių 

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 h'2 W. U-
thuanian Plasa Ct. C69th St.) 
Chicago, m. 60629. Telef. — 
778-6766 f ak ) j tel 4344M64, 

choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. Po programos 
šokiai. Rezervacijoms skambinti 
po 3 vai. popiet — Betty Ubas, 

Profesorius Vainys (Viktoras Kelmelis) moko Elzę Mažadarę (Regina 
Ruesch-TurneviCiutė) su pyrago gabalu lietuviškai kalbėti. . . Iš "Vaivos" 
vokalinio vieneto Lit. Ped. instituto užbaigos iškilmėse. 

Nuotr. A. G. Placo 

r.auti mirštantiems skurdei-
voms. Užtruko dveji metai, kol 
ji gavo motinos Teresės sutiki
mą, kad ji priimama. Jos vyras 
mirė prieš pora metų. 

UŽTROŠKO AUTOMOBILY 
Andrea Dix( 19 m., ir Burn-

side Cunningham, 22 m. buvo 
rasti nebegyvi automobily, už
darytame garaže, 1718 W. 91st 
St.. Chicagoje. Juos rado Cun-
ninghamo tėvas apie 8:30 vai. 
ryto atidaręs garažo duris, kai 
išgirdo tebeveikiantį automobi
lio motorą. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCšIU STOGUS 

U i mįo darbą garantuojame 
ir Mtane apdrausti. 

Skambinkite — 
AKVVpUI MELAI 

T€«.: 434-9655 arte 737-1717 

I Prisimenant arkiv. Jurgio MutulaiSio mirti, nuo į 
\ sausio 18-os iki 26-os dienos marijonų koplyJioie \ 
I Romoje bus laikoma f 

1 MIŠIŲ NOVENA I 
I UŽ SUNKIAI SERSAMIUS UfiONIUS. I 

i Norintieji prie lių mifią i pralomi ra$yu: 

Rev. Josepb Dambrauskas, M.I.C 
1575-A So. lOth s t 
Milwaukee, Wisc 53204 

Vardai ir pavardė 

Adresas 

g Intencija 
3 

mš 711! 

Auka 
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