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LENKŲ KALINIAMS

(Tęiinųj)

Apie 14 vai. eisena traukė per 
geležinkelio liniją Šiauliai — Jo
niškis. Pasirodė artėjantis keleivi
nis traukinys, pasveikinęs trau
kiančius piligrimus sirena. Kolo
na tvarkingai išsiskyrusi į dvi da
lis, praleido traukinį. Vagonų lan
gai buvo aplipę keleiviu veidais, 
mosavo rankomis.

Visu keliu prie sodybų sutikti 
žmonės, net pravžiuojantys au
tomašinomis, kėlė kepures, reiškė 
pagarbą šiam šviesiam žygiui.

Ir štai pagaliau priekyje iškilo 
Kalnas iš tolo jau matėsi, prie jo 
susirinkusi didelė minia žmonių, 
sužinojusių ir atskubėjusių pasi
tikti ir prisijungti prie eisenos. 
Netoli Kalno būriai žmonių, išsi
rikiavę pagal kelią, buvo suklau
pę, su ašaromis akyse sveikino žy
giuojančius.

Priartėjus prie Kalno matėsi, 
kad yra nemažai sušaukta ir val
džios pajėgų — saugumiečių, mi
licija, autoinspekcija. Tačiau jie 
laikėsi ramiai ir taktiškai ir net 
nemėgino trukdyti eisenai. Ma
tyt, vykdė gautas instrukcijas. 
Sovėjo jie visi prie savo išrikiuo
tų Kalno papėdėje automąšinų ir

KATALIKAI PASAULYJE
Misijy institutas

Londone nuo 1967-ųjų metų 
veikia septynių vyrų vienuolijų 
įsteigtas Misijy Institutas, kuris 
jau yra parengęs daugiau negu 
tris šimtus misijonierių, dabar dir
bančių įvairiuose pasaulio misijy 
kraštuose. Šiuo metu Institutą 
lanko apie 150 auklėtinių iš 25- 
ių įvairių pasaulio kraštų. Moko
mąjį personalą sudaro 20 dėstyto
jų. Institutas išduoda teologijos 
if su misijine veikla susijusių moks 
lų akademinius laipsnius.

Svarbiausia — laisvė

Tikroji taika privalo būti ku
riama tiesoje, teisingume, meilėje 
ir laisvėje, pažymėjo popiežius Jo
nas Paulius III-sis, priimdamas 
naujojo Hondūro ambasado
riaus prie Apaštalų Sosto skiria
muosius raštus. Popiežius nuro
dė, jog laisvė yra kiekvieno pa
vienio žmogaus, kiekvienos tau
tos ir visos žmonijos didžiausioji 
vertybė. Todėl tik laisvės sąlygo
se tautos gali sėkmingai kurti sa
vo dabartį ir ateities pažangą.

Hirošimos paminklas
Hirošimos mieste, Japonijoje, 

yra pastatytas paminklas, prime
nantis popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo atsišaukimą už taiką, kuriuo 
Šventasis Tėvas pernai vasario 
mėnesį iš Hirošimos kreipėsi į pa
saulio tautas. Ant marmurinio 
paminklo bus uždėta bronzinė 
lenta su tokiu įrašu iš popiežiaus 
atsišaukimo: “Prisiminti Hiroši- 
mą, reiškia neapkęsti branduoli
nio karo”. Paminklą suprojekta
vo japonas skulptorius Fujieda, 
kuris išliko gyvas po atominės 
bombos sprogimo Hirošimoje.

Nauji misijonieriai
Aštuoni nauji kunigai misijo

nieriai buvo įšventinti Parmoję, 
šiaurės Italijoje. Visi naujai įšven
tinti kunigai yra Šv. Pranciškaus 
Ksavero misijy vienuolijos nariai. 
Jie yra specialiai parengti misijy 
darbui — tai yra, Evangelijos 
skelbimui ir kultūrinės pažangos 
kėlimui trečiojo pasaulio kraš
tuose. Naujų kunigų šveniti-

tik stebėjo koloną. Kažkuris iš jų, 
priartėjus eisenai, nusiėmė savo 
uniforminę kepurę... Matyt širdy
je dar neužgesusi žmogiškoji ki
birkštėlė. Valdžios stebėtojų tar
pe matėsi Šiaulių saugumiečiai: 
Zubrevičius, Ališauskas, Keruotis. 
Pastarasis buvo ypač aktyvus: nuo 
pat Meškuičių iki pat Kalno visą 
laiką fotografavo koloną bei pa
skirus asmenis.

Pagaliau atžygiavusi procesi
ja, per padarytą laukiančiųjų mi
nioje koridorių, gaudžiant gies
mėms, palengva ėmė kopti į Kal
ną. Nešęs savo kryžių ir priekyje 
ėjęs kunigas, išsekus jėgoms, su
klupo po savo našta. Minia suju
do. Tačiau jis sukaupęs jėgas, pa
kilo ir užnešė ant savo pečių kry
žių į Kalną. O minia, lyg upeliai 
pavasarį, veržėsi pasjcui jį.

Seniai jau Kalnas buvo matęs 
tiek'daug žmonių, tiek daug švie
saus entuziazmo, maldų ir ryžto. 
Čia, šio garsaus Kalno papėdėje, 
ilsisi mūsų tėvai ir protėviai — 
sukilėliai, savanoriai ir partiza
nai, dirbę, kovoję už mūsų Tėvy
nę, Tikėjimą, Laisvę. Ir ainiai jų 
neužmiršol 1$ KALĖDINĖS KALBOS
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muose, kurie įvyko Parmos mies
to sporto rūmuose, dalyvavo apie 
7000 tikinčiųjų. Šventimus sutei
kė Vatikano Misijy Kongregaci
jos sekretorius arkivyskupas Lur 
dusamy.

Bažnyčia Hong Konge 
Pagal naujai išleistą Hong

Kongo katalikų Bažnyčios Žiny
ną, iš bendro penkių milijonų gy
ventojų skaičiaus 260 tūkstančių 
yra katalikai. Hong Konge vei
kia 54-rios katalikų parapijos su 
36-iomis bažnyčiomis ir apie 20 
koplyčių. Sielovadinėje veikloje 
čia dirba 338-ni kunigai, kuriem 
talkininkauja 267-ni vyrai vie
nuoliai, 86 vienuolių pagalbinin
kai, beveik aštuoni šimtai mote 
rų vienuolių ir apie trys šimtai 
katekistų. Katalikų Bažnyčia 

Hong Konge labai gyvai reiškia
si auklėjimo srityje, išlaikydama 
daugiau negu tris šimtus mokyk
lų, kuriose mokosi apie 280 tūks
tančių mokinių, daugiausia ne
krikščionių. Krašte yra taip pat 
apie 20 katalikų išlaikomų ligo
ninių ir klinikų, senelių prie-, 
glaudų, invalidų centrų, socialinės 
globos namų.

Paminėjo Vergilijų

Italam ir kitataučiam moksli
ninkam — “Latinitas” fundaci
jos nariam, popiežiaus Jono Pau
liaus II suteiktoj audiencijoj Va
tikane buvo iškilmingai atžymė
ta žymiausiojo romėnų poeto Ver
gilijaus mirties dviejų tūkstan- 
čia metų sukaktis. Atsakydamas į 
Fundacijos pirmininko kardinolo 
Felici lotynišku hegzametru, ku
riais poetas rašė savo eiles, pa
sakytą kalbą, Jonas Paulius II- 
sis, taip pat lotyniškai, plačiau 
kalbėjo apie Vergilijų ir jo kūry
bą, ypač jo iš prigimties krikš
čionišką sielą. Popiežius pažy
mėjo, kad Vergilijaus literatūri
nis palikimas savo temomis yra 
aktualus ir dabartiniam laikam: 
Vergilijaus kūriniuose atsispindi 
nenumaldomas žmogaus troški
mas siekti taikos, meilė gamtai ir 
pagarba žmogaus darbui.

Valstybės sekretorius Alescander Haig sveikinasi su Izrae lio užsienio reikalų ministerių Yitzhak Shamir. Pasitari
muose buvo liečiamas palestiniečių autonomijos klausim as. Pagrindinį skirtumą tarp Egipto ir Izraelio sudaro 
klausimas ar Rytinės Jeruzalės arabai gali dalyvauti bal savime dėl autonomijos. Izraelis tvirtina, kad Rytinės 
Jeruzalės gyventojai yra Izraelio piliečiai.

Krikščionybės širdyje, Romoje, 
vėl pasikartojo viso pasulio tau
tų ir rasių kalėdinis susitikimas. 
Prieš vidudienį popiežius Jonas 
Paulius II Šv. Petro bazilikoje au
kojo Šv. Mišias. Kelios dešimtys 
tikinčiųjų — daugiausia maldi
ninkų iš visų penkių pasaulio 
kontinentų — iki paskutinės vie
tos užpildė milžinišką šventovę. 
Visos iškilmės per Vatikano ra
diją buvo aiškinamos ir lietuvių 
kalba. Tarptautinėje maldininkų 
minioje buvo ir būrelis lietuvių 
iš Italijos, Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos, Australijos. Vyskupų 
tarpe lietuviam atstovavo Vaka
rų Europos lietuvių vyskupas An
tanas Deksnys. Drauge su diplo
matinio korpuso nariais dalyva
vo Lietuvos atstovas prie Švento
jo Sosto Stasys Lozoraitis.

Mišioms pasibaigus, popiežius 
Jonas Paulius II iš centrinio Šv. 
Petro bazilikos balkono kalėdiniu 
žodžiu kreipėsi į didžiulę mal 
dininkų minią, susirinkusią Šv. 
Petro aikštėje. Savo kalboje Šv. 
Tėvas pažvelgė į šiuolaikinio 
žmogaus dramą, kada žmogus at
meta Kristų, kada jis neleidžia sa
vo širdyje užgimti Tam, kuris 
yra “tikroji šviesa, apšviečianti 
kiekvieną žmogų”. Religinės lais
vės suvaržymai, diskriminacija, 
persekiojimai, kalėjimai, prievar
tinės koncentracijos stovyklos, 
negimusios gyvybės žudymas, al
kis, vergiškas darbas. Tai vis tra
giški Kristaus atmetimo vaisiai.

Savo kalėdinius linkėjimus Jo
nas Paulius II išreiškė 42 kalbom.

Prancūzija statys
Irako reaktorių

Paryžius. — Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris Cheysson 
paskelbė, jog Prancūzija padės 
Irakui atstatyti branduolinį reak
torių, kurį sugriovė Izraelio aviaci
ja birželio 7 d. puolime. Prancū
zija prižiūrės, kad reaktorius ne
būtų naudojamas atominėms 
bomboms reikalingų medžiagų ga 
minimui. Izraelis, kaip žinoma, 
aiškinosi, kad puolimas buvo sa
visaugos sumetimais, nes Irakas 
planavęs pasigaminti “arabų 
bombą”.

Tarp jų pr. urna viduryje 21-oje 
vietoje — nuskambėjo linkėji
mas lietuvių kalba. Štai Šv. Tėvo 
lietuviški žodžiai:

“Di espressione lituana: Kalė
dų palaimos ir džiaugsmo Kris
tuje!”.

Pabaigoje ilgesniu žodžiu len
kiškai kreipėsi į savo tautiečius, 
susirinkusius Šv. Petro aikštėje ir 
į visą lenkų tautą. Šv. Petro aikš
tėje buvo susirinkę apie pora tūks
tančių lenkų su savo tautinėmis 
vėliavomis ir su nepriklausomos 
profesinės sąjungos “Solidarumas” 
šūkiais. “Noriu, — kalbėjo Jo
nas Paulius II lenkam, — noriu, 
kad šie linkėjimai pasiektų ypač 
tuos, kurie kenčia, kurie yra at
skirti nuo savo šeimų, nuo savo 
artimųjų; tuos, kurie yra patekę 
į neviltį!”. Kreipdamasis į gimusį 
Išganytoją, popiežius kalbėjo: 
“Tu Rytų išminčiam parodei ke 
lią į Betliejų, parodyk lenkų tau
tai kelią į geresnę ateitį taikoje, 
teisingume ir laisvėje”.

Bomba Varšuvoje
Varšuva. — Varšuvoje, neto

li komunistų partijos centro rūmų 
telefono kioske sprogo bomba. 
Tai pirmas sprogimas po karinės 
padėties įvedimo gruodžio 13 d.

Mieste vėl dalinami mašinėle 
spausdinti lapeliai, kuriuos pasi

rašė trys “Solidarumo” veikėjai: 
Z. Bujak, Varšuvos skyriaus pir
mininkas ir jo pavaduotojas Vik
tor Kulerski bei Ursus fabriko pir
mininkas Zbigniew Janas.

Lapeliuose, kurie pažymėti sau
sio 12 data, lenkai raginami 
vengti smurto, tačiau skatinami 
išvystyti pasyvią rezistenciją ir 
socialinį boikotą. Lenkai prašo
mi remti persekiojamus ir jų šei
mas, raginami nekalbėti, nesis- 
veikinti su išdavikais, su kolabo
rantais. Svarbiausia nebijoti, sa
koma atsišaukime, kuris prime
na Jozefo Pilsudskio žodžius: 
“Būti nugalėtiems ir nepasiduo
ti, tai — laimėjimas”. Baigiama: 
“Atsiminkite, kad jie turi tik tan
kus, šautuvus ir lazdas, o mes 
— solidarumą, kuris galingesnis 
už visas diktatūras”.

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Keleivinio lėktuvo nelaimė
je Washingtone žuvo 78 žmonės.

— Sniego audros ir šalčiai pie 
tinėse valstijose kalti dėl 195 
žmonių mirties. Šalnos pakenkė 
vaisių sodams,, viščiukų ūkiams. 
Vaisių sunkos kainos jau pakel
tos 12 nuoš.

— Sudano spauda skelbia, kad 
Libijoje sausio 3 d. sukilime prieš 
vyriausybę žuvo rytinės srities 
armijos vadas pulk. Khalifa Kha- 
dir. Susišaudyme žuvo asmeni
nis diktatoriaus Khadafio sargy
binis.

— Lenkijos vyriausybė paskel
bė, kad kai kuriuose miestuose at
gaivintas telefonų tinklas. Vy
riausybė pradėjo leisti naują laik
raštį “Rzeczpospolita”.

—Austrijos žiniomis Albani
joje premjero pareigas pradėjo vi
cepremjeras Adil Carcani, buvęs 
vicepremjeru nuo 1974 m. Sako
ma, kad buvęs premjeras nusižu
dė, tačiau kiti šaltiniai praneša, 
kad jis buvo diktatoriaus Hoxa 
likviduotas.

— Alžiro lėktuvai Sacharos dy
kumoje rado dingusį automobi
listą, Britanijos premjerės sūnų 
Mark Thatcher, 28 metų. Jo au
tomobilis sugedo ir jis su bendra
keleive prancūze bei mechaniku 
apsigyveno dykumoje pastatytoje 
palapinėje. Į Alžirą pasimatyti su 
sūnum atvylko premjerės vyras 
Denis Thatcher.

— Pakistano režimas vėl suė
mė 480 Įtariamus vyriausybės 
oponentus, kurių centras esąs Af
ganistano sostinėje Kabule.

Sovietų spauda 
Reąganę

Maskva. — Sovietų spauda iš
vystė propagandinę kampaniją 
prieš Ameriką dėl paskelbtų sank
cijų dėl Lenkijos. “Tass” skelbia, 
kad JAV siekia sunaikinti detan- 
tę, siekiant sukelti didesnius Ry
tų — Vakarų įtempimus. Ameri
kos vyriausybės sukelta “isterija” 
dėl įvykių Lenkijoje yra tik dūmų 
uždanga rašo sovietų žinių agen
tūra. Uždangos tikslas yra sustab
dyti derybas dėl vidutinio nuoto
lio atominių raketų. Lenkijos įvy-

Varšuva. — Lenkijoje užsienio 
korespondentai gavo slaptą laiš-

tyvistai praneša, kad nuo sausio 
pradžios stovykloje labai pasikei
tė sąlygos. Buvę kalinių prižiūrė
tojai pakeisti naujais, lenkų dali
nių kariais, kurie griežčiau tvar
ko kasdieninį kalinių gyvenimą. 
Maistas stovykloje esąs. neblogas, 
tačiau iš internuotųjų atimtos ša
kutės ir peiliai. Kalinių lankymas 
suvaržytas, per mėnesį kalinys 
gali pasimatyti su vienu šeimos 
nariu.

Kalėjimo kieme nebeleidžia
ma sportuoti.Anksčiau įkalintai su
sirinkę giedodavo giesmes, tačiau 
tas buvo naujų prižiūrėtojų už
drausta. Anksčiau celių durys bu
vo atidarytos, kaliniai galėdavo 
susitikti. Uždrausti visi “švietimo 
ir auklėjimo” susitikimai. Anks- 
čau, pirmomis kalinimo dieno
mis, kaliniai turėdavo kasdieni
nes Mišias. Dabar jos laikomos 
mažoms grupėms, ne daugiau 30 
kalinių.

Dėl šių naujų suvaržymų apie 
80 kalinių ketvirtadienį pradėjo 
bado streiką, rašoma laiške. Kaip 
žinoma, Bialolekos lageryje lai
komi žinomi “Solidarumo” vei
kėjai, buvęs spaudos ryšininkas 
Janusz Onyszkievvicz, A. Gwiaz 
da, Jan Rulewski. Be to, čia kali
nami KOR aktyvistai Jacek Ku- 
ron ir Adam Michnik.

Lenkų vyriausybė paskelbė, 
kad, padėčiai gerėjant, iš pradžio
je suimtų 5,000 žmonių jau pa
leisti 1,056.

Korespondentai iš Maskvos 
praneša, kad Sovietų Sąjungoje

Bonos parlamentas
apie sankcijas

Bona. — Vakarų Vokietijos par
lamente opozicija buvo pasiūliusi 
paskelbti Sovietų Sąjungai ekono
mines sankcijas, tačiau šis siūly
mas buvo atmestas. Krikščionių 
demokratų vadas Helmut Kohl 
kaltino vyriausybę, kad ji izolia
vo Vokietiją nuo sąjungininkų 
Amerikos ir Prancūzijos. Vokieti
ja tapo neutrali valstybė, susirū
pinusi tarpininko vaidmeniu tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos.

Kancleris Schmidtas atmetė šį 
kaltinimą, sakydamas, kad taip ra
šo Amerikos ir Prancūzijos laik
raščiai, tačiau tai netiesa. Nato 
sąjunga turi visą sąrašą politinių 
ir ekonominių žygių, kurie turės 
įtikinti Varšuvos karinę tarybą ir 
Sovietų Sąjungą, jog Vakarai rūpi
nasi dėl įvykių Lenkijoje. Nato 
nariai imasi įvairių, kad ir nevie
nodų priemonių, jei to pareikalaus 
įvykiai. Kancleris užtikrino, kad 
šiuo metu negalima kenkti sąjun
gininkų vienybei ir susiklausymui.

Po piktų debatų bundestage vo
kiečių politikai priėmė rezoliuci
ją, kuri patvirtina vyriausybės po
ziciją, paskelbtą Europos Rinkos 
ir Nato ministerių konferencijose 
bei Reagano — Schmidto pra
ėjusios savaitės deklaracijoje.

kiai Amerikai buvo proga atgai
vinti Vakarų Europos “paklus
numą”, rašo “Tass”.

“Sovietskaija Rosija” tvirtina, 
kad Amerika labai išsigando Eu
ropos taikos demonstracijų, euro
piečių protestų prieš naujas rake
tas. Todėl Amerikos politikai stvė
rėsi Lenkijos įvykių, lyg skęstan 
tis šiaudo. Bus bandoma patei
sinti naujų raketų atvežimą Len
kijos padėties pasikeitimais, rašo 
laikraštis.

vis daugiau pasireiškia mėsos, 
sviesto ir kity maisto produktu 
.Sioka- Bjjvo nemažai -nepatvir~«& 
tintų žinių, kad viename ar kita-
me mieste įvyko darbininkų strei
kai. Sovietų spauda skiria daug 
vietos žemdirbystės problemoms, 
daug raginimų didinti darbo na
šumą. Pats valstybės prezidentas 
Brežnevas lapkričio mėn., pasa
kytoje komunistų partijos centro 
komitete kalboje pabrėžė, kad 
“Maisto problema, politiniai ir 
ekonominiai, yra centrinė viso 
ateinančio penkmečio problema”.

Sovietų spauda nemini žodžio 
“normavimas”, tačiau nemažai 
rašoma apie atskirų rajonų ban
dymus prižiūrėti, kad visi gyven
tojai gautų lygiai maisto. Kai ku
rie miestai įsivedę “kuponus”.

Sausio 8 d. sovietų laikraštis 
“Trud” rašė apie maisto padėtį 
Lietuvoje, kuri laikoma pavyz
džiu kitoms respublikoms. Čia 
įvesta maisto padalinimo sistema. 
Laikraštis rašo, kad Klaipėdoje 
darbininkai gauna nustatytas 
maisto normas per savo profesi
nes sąjungas. Kovojama prieš 
spekuliaciją, prieš maisto parda
vinėjimą “per užpakalines du
ris”. Todėl Klaipėdoje ir visoje 
Lietuvos respublikoje, rašo 
“Trud”, jei nėra vienų maisto ga 
minių, yra pakankamai kitų. Mė
sos atsargos nėra didelės, bet pa
kankamos, kiekviena šeima gau
na 1.5 — 2 kilogramus mėsos 
per savaitę, rašo “Trud”.

Krizė paveiks
kongreso rinkimus

Washingtonas. — JAV vyriau
sybė planuoja pakelti natūralių 
dujų kainas, o vėliau numatoma 
visai atšaukti dujų kainų kontro
liavimą, tuomet kainos dar dau
giau pakiltų.

Komentatoriai mano, kad eko
nominė padėtis šių metų pradžio
je turi greit pagerėti. Jei bedarbių 
skaičius augs ir ekonominė krizė 
nepalengvės, ateinantieji lapkri
čio mėn. Kongreso rinkimai at
neš daug pasikeitimų. Pralaimėti 
gali ne tik respublikonų partijos 
kandidatai, bet ir ilgamečiai at
stovai demokratai. Manoma, kad 
krizės išvarginti balsuotojai pa
keis didelį skaičių ligšiolinių Kon
greso narių.

Nepavyko Haiti
pabėgėlių žygis

Miami. — Pakrančių Sargyba 
suėmė JAV-se įsikūrusį Haiti pa
bėgėlį, kuris surinkęs būrį vyrų 
buvo okupavęs Tortuga salą, iš 
kurios bandė pradėti žygį prieš 
Haiti diktatorių. Haiti valdžia at
siuntė į salą kariuomenės dalinį, 
sugavo 5 “sukilėlius”, kiti pabėgo 
laivu. Šis jūroje sugedo ir Pakran
čių Sargybos laivui teko sukilė
lius gelbėti. Suimti 2 asmenys, 
jų tarpe du amerikiečiai. Jiems 
gali būti keliama byla už Ameri
kos neutralumo įstatymo laužy
mą.

KALENDORIUS

Sausio 16 d.: Marcelis, Prisilė, 
Jovaras, Gedanė.

Sausio 17 d.: Šulpioijus, Leoni
lė, Dovainas, Vilda.

Sausio 18 d.: Leobardas, Pris- 
ka, Darius, Ragnytė.

Saulė tėka 7:16, leidžiasi 4:45. 
ORAS

Debesuota, temperatūra die
ną 5 1., naiktį minus 15 1.

i
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 6522 So. Rockwell Avė., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852

AUKOS „ATEITIES“ KONGRESUI

Po 1,000 dol.
Dr. Ambrazaitis Kazys, Chesterton, IN; dr. Brinkis Zigmas, N. 

Hollywood, CA; dr. Gineitis Romas, Dayton, OH; dr. Kisielius Petras, 
Cicero, IL; dr. Meškauskas Juozas, Chicago, IL; dr. Razma Antanas, 
Joliet, IL; dr. Valatka Bronius, Chicago, IL.

Po 600 dol.
Milčienė Agota, Manchester, CT; dr. Starkus Jurgis, Chicago, IL. 

Po 462 dol.
Pabedinskas Kazys, Chicago, IL.

Po 300 dol.
Polikaitis Antanas, Los Angeles, CA; dr. Zalubas Romualdas, 

Silver Spring, MD.

Po 200 dol.
Balsys Stasys, Brooklyn, N Y; Baltakis Pranas, Silver Spring, MD; 

Clevelando Ateitininkai Sendraugiai; Kelečius Jonas, Chicago, IL 
(„Ateičiai“); Vembrė Juozas, So. Boston, MA.

Po 160 dol.
Prel. Kučingis Jonas, Los Angeles, CA; dr. Masilionis Juozas, 

Dayton, OH.

Po 140 dol.
Kun. Kardas Antanas ir sesuo Marija, New York, NY.

Po 126 dol.
Bičkienė Prudencija, Evanston, IL; kun. Dabufiis Viktoras, Eliza- 

beth, NJ.

Po 120 dol.
Dr. Rimkus Kazys, Chicago, IL; kun. dr. Trimakas Kęstutis, Forest 

• Park, IL; dr. Vygantas Vytautas, Dalias, TX.

Po 110 dol.
,. Alkaitis Antanas, Cleveland, OH; kun. Račkauskas Antanas, 

Brooklyn, N.Y.

Po 104 dol.
Prapuolenytė Aldona, Gicero, IL.

Po 100 dol.
Ateitininkų Šalpos fondas; prel. Balkūnas Jonas, St. Petersburg, 

FL; dr. Belickas Antanas, Evergreen Park, IL; vysk. Brizgys 
Vincentas, Chicago, IL; dr. Čepulis Algirdas,. Willoughby, OH; dr. 
Damušis Adolfas, Southfield, MI; Janušonis Vytautas, Dousman, WI; 
dr. Jucaitis Pranas, Rocky River, OH; dr. Jusionis Jonas, Santa 
Monica, CA; Kaladė Petras, So. Boston, MA; dr. Kasakaitienė Birutė, 
Chicago, IL; Kaufmanaitė Lucina, Alexandria, VA; Kriaučiūnas 
Kazys, Clarendon Hills, IL; dr. Laucis Augustinas, Mt. Olive, IL; 
Laučka Juozas, Bethasda, MD; dr. Majauskas Vytautas, Northville, 
MI; dr. Marčiukaitis Antanas, Gillespie, IL; Mikalauskas Petras, 
Omaha, NE; Mikonis Juozas, Cleveland, OH; dr. Plikaitis J. Chica-

'■L go, IL; kun. Pugevičius Kazimieras, Brooklyn, NY; dr. Reinys Jonas, 
<■“ Oak Lawn, IL; dr. Stankaitis, Alfonsas, Wethersfield, CT; Stepaičiai 

ir Smolenskai, Chicago, IL; Šoliūnas Vytautas, Lemont, IL; dr. Šležas 
Adolfas, Flossmoor, IL; dr. Šukys Kazys, Kankakee, IL; dr. Tumaso- 
nis Vaclovas, Palos Park, IL; dr. Valiūnas Juozas, New Rochelle, NY.

Po 75 dol.
Vaitiekūnas Vytautas, So. Orange, NJ.

Po 70 dol.
Balčytis Antanas, Chicago, IL; Pabedinskas Jonas, Glen Ellyn, IL. 

Po 60 dol.
Barauskas Leonas, Melrose Park, IL.

Po 50 dol.
Prel. Balčiūnas Vytautas, Thompson, CN; Barzdukas Arvydas, 

Falls Church, VA; Damas Jurgis, Naperville, IL; Dėdinas Juozas, 
Chicago, IL; dr. Juzaitis Rimas, Los Alamos, NM; kun. Kijauskas 
Gediminas, Cleveland, OH; Kliorys, Petras, So. Euclid, OH; Kojelytė 
Daina, Chicago, IL; Laniauskas Vacys, Cicero, IL; Leimonas Sigitas, 
Arlington, VA; Merkelis Adolfas, Cicero, IL; Nekalto Prasidėjimo 
Seserys, Putnam, CT; kun. Pakalniškis Jonas, Brooklyn, NY; Polikai
tis Bronius, Chicago, IL; dr. Prūsas Zenonas, Chillicothe, OH; kun. 
Radvina Vincentas, Cloverdale, CA; Rudys Stasys, Worchester, MA; 
kun. Ruokis Jonas, Waterbury, CT; Schanel-Zenčiūtė Helen, Wood 
Dale, IL; dr. Sidrys Rimas, Streator, IL; Skrupskelienė Alina, Chica
go, IL; dr. Skrupskelytė Virginija, Chicago, IL; Spetyla Petras, Chica
go, IL; dr. Sungaila Juozas, Toronto, Canada; Surdokas, Cezaris, 
Baltimore, MD; Šklėrius Jurgis, Hot Springs, AR; dr. Šomkaitė 
Rozalija, So. Orange, N J; Tėvai Marijonai, Chicago, IL; dr. Užgireinė 
Audronė, Highland Park, IL; Vaičiulaitis Antanas, Bethasda, MD; 
Vaitkus Viktoras, Waterbury, CT; Valavičius Antanas, Chicago, IL; 
Vitėnai Juozas, Ona, Asta, Washington, DC; prof. Vitkus Balys, 
Chicago, IL; dr. Zundė Pranas, Atlanta, GA.

45 dol.
Norvilą Povilas, Chicago, IL.

Po 40 dol.
Dr. Gustainienė O., Toronto, Canada; dr. Masaitis Česlovas, 

Thompson, CT; Masionis Antanas, Fair Lawn, NJ; Pabedinskienė 
Bronė, Toronto, Canada; dr. Repšienė Elena, Chicago, IL; Vadeišienė 
Alina, Chicago, IL.

Po 35 dol.
Dr. Šilgalis Eugenijus, Euclid, OH; Kundrotienė Valerija, Pigeon, 

MI.

Po 30 dol.
Gylienė Marija, Manlius, NY; Gražulis, Valerijus, Westland, MI; 

Kazlauskas Vitas, Chicago, IL; Lukas Joseph, Orange, CT; Paliulis 
Bronius, Dorchester, MA; Sakas Jonas, Chicago, IL; Saulis A., Toron
to, Canada; Vaitkus Jonas, Haytsville, MD; Žukauskas Bernardas, 
Chicago, IL.

Po 25 dol.
Ateitininkų Sendraugių Baltimorės skyrius; Babickienė Aušra, 

Cleveland, OH; Balčiūnas Petras, Hot Springs, AR; Barzdukas 
Kazys, Chicago, IL; Briedis Juozas, Chicago, IL; Bureikienė Rita, Los 
Angeles, CA; Dulskis Adelė, Palos Park, IL; Dumbrienė Albina, 
Chicago, IL; kun. Gleveckas Alfonsas, Albany, NY; Grincevičius 
Česlovas, Chicago, IL; Grušas Pranas, Agoura, CA; Idzelis Henrikas,

Cleveland, OH; Jodelė Julius, Los Angeles, CA; Jucienė Stasė, Hot 
Springs, AR; dr. Kazlas Petras, Hot Springs, AR;’ Kleiva Kazys, St. 
Petersburg, FL; Kleiza Vaclovas, Chicago, IL; dr. Kriaučiūnas, 
Romualdas, Lansing, MI; Kungienė Regina, Los Angeles, CA; dr. 
Kuodis Jonas, Arlington, VA; Kuprionis Jonas, Van Nuys, CA; 
Laniauskas Simonas, Cleveland, OH („Ateičiai“); Lukas S.K., Brook
lyn, N Y; Maldeikis Petras, Hot Springs, AR; Medžiukas J., Los Ange
les, CA; kun. Memėnas Vytautas, Joliet, IL; Mickevičius Kazys, Cice
ro, IL; Mikaila Jurgis, Troy, MI; Motiejūnas Jonas, Los Angeles, C A; 
dr. Musonis Vytautas, Oak Lawn, IL; kun. Patlaba Petras, Hot 
Springs, AR; kun. Petraitis A., Rexford, NY; kun. Pikturna Vytautas, 
Riviera Beach, FL; dr. Pikūnas Justinas, Detroit, MI; Polteraitis 
Pranas, Detroit, MI; Prižgintas Vacius, Los Angeles, CA; dr. 
Račkauskas Jonas, Oak Lawn, IL; Radžius Aleksandras, Baltimore, 
MD; Rauckinas Stasys, Chicago, IL; Rociūnas Vacys, Independence, 
OH; dr. Sidrys Linas, Palios Hts., IL; Sinkus Vladas, Westem 
Springs, IL; Sužiedėlis Simas, Brockton, MA; dr. Šilkaitis Raimon
das, South Bend, IN; šv. Pranciškaus seselės, Pittsburgh, PA; kun. 
Tautkus Juozas, Putnam, CT; Tumosa Antanas, Wayne, IN; Tuskenis 
V., Palm Spring, CA; Vaičeliūnas Charlotte, Cleveland, OH; dr. 
Vaišnienė Ilona, North Haven, CT; dr. Valis-Labokas Vaclovas, St. 
Petersburgh, PA; Vasaitis Kazys, Beltsvillem, MD; dr. Vasiliauskas 
Edmundas, Glen Ellyn, IL; Žadeikis Jonas, Chicago, IL; Žumbakis 
Povilas, Chicago, IL.

24 dol.
Kun. Kūra Francis, Spring Valley, CA.

Po 20 dol.
Kun. Babonas A., Detroit, MI; Bajorūnas Leonas, Southfield, MI; 

Bublys Vladas, Birmingham, MI; Cyvas Vladas, Cleveland, OH; 
Domanskis Rimas, Chicago, IL; kun. Grauslys A., Chicago, IL; 
Gruodis Petras, Chicago, IL; Iešmantas Giedrė, Richmond Hts., OH; 
Jasaitienė Elena, Dės Plaines, IL; Jasaitytė Aušra, Chicago, IL; 
Jokubka Petras, Chicago, IL; Kairys Anatolijus, Chicago, IL; dr. 
Keblys Kęstutis, Southfield, MI; dr. Kyras Irena, Riverside, IL; 
Kontrimas Ričardas, Mission Viejo, CA; Kungys Stasys, Hacienda, 
CA; dr. Marchertas Algirdas, Hickory Hills, IL; Neverauskas Bene
diktas, Sterling Hts., MI; Norkevičius Povilas, Livonia, MI; kun. 
Palubinskas Vytautas, Paterson, N J; Paulėnas Julius, Cicero, IL; 
Prunskis Jonas, Chicago, IL; Pupius Petras, Chicago, IL; Riekutė 
Stefanija, Cicero, IL; Rudis Antanas, Blue Island, IL; dr. Skrupskelis 
Kęstutis, Columbia, SC; Staniškis Bronius, Detroit, MI; Surdokas 
Linas, Baltimore, MD; Sušinskas Albertas, Clevęland, OH; dr. 
Sužiedėlis Antanas, Rockville, MD; Šaulytė Dalią, Chicago, IL; 
Sefiplaukis Alfonsas, Chicago, IL; Šilkaitis Mečys, Seminole, FL; 
Valukonis Jonas, Ėuntington Beach, CA; Viliušis Adomas, Chicago, 
IL; Zubinas Feliksas, Westchester, IL; Žitkevičius Leonardas, 
Brooklyn, NY. ’ ' ‘ 1 ‘ 't ‘ . t j ■ ‘ T

Po 15 dol.
Abromaitis Petras, Lemont, IL; Bublys Algimantas, Birmingham, 

MI; Jokubka Jonas, Chicago, IL; kun. Karalevičiuš V., Newark, NJ; 
Laučkaitė Izabelė, Arlington, VA; Lęlis Vacius, Sterling Hts., MI; 
Paulikienė Eglė, Lisle, IL; Prakapas Jonas, Bakersfield, CA; 
Raulinaitis Algis, Glendale, CA; Razimnas Pranas, Chicago, IL; 
Valiuškis Antanas, Barrington, RI; Valaitis Antanas, Eastlake, OH; 
Zaranka Pranas, Livonia, MI; kun. dr. Žiūraitis Tomas, Washington 
DC; kun. Žuromskis John, Lowell, MA.

14 dol.
Kliorytė Ona, So. Euclid, OH.

Po 10 dol.
Adomaitis Jonas, Prescott, AZ; Aleksis Aleksandras, Waterbury, 

CT; Aleksoms Tadas, Braintree, MA; Arštikys Juozas, Cicero, IL; 
Bagdonas Apolinaras, Chicago, IL; kun. Balčys Kęsturis, Amster- 
dam, NY; Bitlierienė Stasė, Detroit, MI; Bradūnas Kazys, Chicago, 
IL; Brazdžionis Bernardas, Vista, CA; Bridžius Romas, Cleveland, 
OH; Brizgys Petras, Chicago, IL; Čuplinskai E. ir J., Toronto, 
Canada; Damašius Gediminas, Libertyville, IL; Daugirdas Andrius, 
Chicago, IL; Dubauskaitė Genė, Worth, IL; Dunčia Jonas, Southfield, 
MI; Fileding-Damaitė Onutė, Naperville, IL; Garbonkienė Laima, 
Clarendon Hills, IL; kun. Gidžiūnas V., Brooklyn, NY; Giriūnas 
Ladas, Ottawa, Canada; Gliaudą Jurgis, West Covina, CA; Grikinai- 
tė Julė, Los Angeles, CA; Juška Alfonsas, Sterling Hts., MI; 
Kamantauskienė Irena, Wheaton, IL; Kasiulaitis Algirdas, Euclid, 
OH; kun. Katarskis Vaclovas, Dayton, OH; Keblinskienė Kunigunda, 
St. Petersburg Beach, FL; Kuprienė Marija, Cicero, IL; Kuras P., 
Windsor, Canada; Landsbergienė Teresė, Upper Malboro, MD; dr. 
Liulevičius Arūnas, Chicago, IL; Mačiukevičiūtė Vida, Palos Hts., IL; 
Mališka P. Montreal, Canada; Masilionis Juozas, Chicago, IL; 
Matušaitis V., Livingston, NJ; Mikrut Sigutė, Lake Bluff, IL; Mikulio- 
nis Linas, Sterling Hts., MI; Milišauskaitė Onutė, Kenosha, WI; 
Noreikienė Marija, Baltimore, MD; Orvidienė Vaclovą, Cicero, IL; 
Petrauskas Bronius, Boca Ra ton, FL; Petronienė Rozalija, S. Boston, 
MA; Pleinys J. Hamilton, Canada; Plienas Juozas) Chicago, IL; dr. 
Reklaitienė Janina, Crown Point, IN; Smilga Aleksas, Chicago, IL; 
dr. Šmulkštys Albinas, Gibbstown, NJ; Sušinskas Kęstutis, Vilią 
Park, IL; Tijūnėlis Augustinas, Chicago, IL; Udrys Narimantas, 
Birmingham, MI; kun. dr. Urbonas Ignas, Gary, IN; Valiulienė Gailu
tė, Chicago, IL; kun. Velutis Jonas, Chicago, IL; Viliamienė Regina, 
Camp Springs, MD; Vilimaitė Emilija, Chicago, IL; Zailakaitė Aldo
na, Cicero, IL; Žebrauskienė Juzė, Chicago, IL; Žilinskas Petras, 
Lyndhurst, OH.

7 dol.
Lungiai B. ir J., Chicago, IL.

6 dol.
Bielskytė Ramona, Glen Ellyn, IL.

Po 5 dol.
Abromaitytė B., Toronto, Canada; Alenskienė T., Lemont, IL; 

Augienė Danutė, Chicago, IL; Baleišis Irena, Chicago, IL; Balytė 
Rūta, Cleveland, OH; Budrytė Gražina, Chicago, IL; Čepaitė D., 
Toronto, Canada; Čepaitytė Giedrė, Chicago, IL; dr. Damušis 
Vytenis, Oak Forest, IL; Damušytė Gintė, Woodhaven, NY; Dėdinaitė 
Vilija, New York, NY; Garūnaitė Dalia, Chicago, IL; Gražulis 
Rimantas, Hazelcrest, IL; Gudelienė Ldūda, Cos Cob, CT; kun. Yla 
Stasys, Putnam, CT; dr. Jankauskas Saulius, Redford, MI; Kavaliū- 
nienė Ona, Beverly Shores, IN; Kaknevičiūtė Renata, Toronto, Cana
da; Kižienė Agnė, Chicago, IL; Kolyčius V. Toronto, Kanada; 
Kripavičiūtė Zita, Timberlake, OH; Kulbis Tadas, Brockton, MA; 
Kuraitė Rūta, Windsor, Canada; Lieponienė Janina, Orland Park, IL; 
Lukošiūnienė Nijolė, Chicago, IL; Mačiūnienė Genovaitė, Phila
delphia, PA; Mateika A., Toronto, Canada; Narutis Pilypas, Chicago, 
IL; Palubinskas Linas, Chicago, IL; Paulikonis Rimas, Downers 
Grove, IL; Požeraitė Karolė, Cicero, IL; Prakapaitė Z., Toronto, Cana
da; Saliklytė Dana, Chicago, IL; Šatinskas Henrikas, Syosset, NY; 
kun. Savickas Alfonsas, Vokietija; Sirutis Aloyzas, Santa Monica, 
CA; Slivinskaitė Violeta, Scarborough, Canada; dr. Šimutis Leonar
das, Evergreen Park, IL; Tutinas Petras, New York, N Y; Vardytė 
Rūta, Norman, OK; Vasiliauskas Erikas, Glen Ellyn, IL; Žemaitaitis 
Rimantas, Chicago, IL.

3 dol.
Gaižutis Bronius, Chicago, IL.

Po 2 dol.
Pautienienė Stasė, Cicero, IL; Valiulienė Gailutė, Chicago, IL.

Bronius Polikaitis, 
Finansinio komiteto iždininkas.

ATEITININKŲ
FEDERACIJOS

VALDYBOS
PADĖKA

Sukaktuvinio “Ateities” 
kongreso rengimo komitetas 
buvo sudaręs atskirą komisiją 
pravesti finansiniam vajui, 
kuriuo siekta sutelkti lėšų 
kongreso rengimo išlaidoms 
padengti ir Ateitininkų fede
racijos veiklai paremti. Lėšų 
telkimo vajus buvo pratęstas 
iki šių metų pabaigos, sutei
kiant progą ateiti talkon ir 
tiems ateitininkams, kurie 
nesuskubo atsiliepti į vajaus 
komisijos prašymą prieš kong
resą, jam vykstant ir jau pasi
baigus. Džiugu pranešti, kad 
atsiliepė žymus ateitininkų 
sendraugių skaičius.

Kongreso renginiai pravesti 
labai taupiai, vajaus komi
sijos prašymas paskleistas 
plačiai... Ateitininkų veiklai 
paremti sutelkta keliolika 
tūkstančių dolerių.

Sutelktoji ateitininkų finan
sinė parama jau žymia dalimi 
panaudota būtiniems organi
zacinės veiklos reikalams. Štai 
keletas stambesnių išmokėji
mų per paskutinius tris mėne
sius:

“Ateities” žurnalo leidimui 
— 5,000 dol., Šalkauskio var
do kūrybinei premijai — 1,500 
dol., Pietų Amerikos ir Euro
pos ateitininkų veiklos rei
kalams — 3,000 dol., Mokslei
vių ateitininkų sąjungos veik
lai paremti — 500 dol.

Ateitininkų federacijos val
dybos vardu nuoširdžiai dėko
jame visiems aukotojams, 
Kongreso rengimo komitetui ir 
jo darbščiajai Finansinio va
jaus komisijai. Mūsų sendrau
giai ir vėl ištiesė dosnią pa
ramos ranką savai 
organizacijai. Šiemetinis va
jus sudarė sąlygas ir kong
resą sėkmingai surengti bei jį 
pravesti ir ateities veiklos pla
nams tvirtą pagrindą padėti.

Su dėkingumu ir ateitinin- 
kiškais linkėjimais,

Milda Čižiūnienė 
Federacijos iždininkė

Juozas B. Laučka 
Federacijos vadas
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

* Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel ofiso HE 4 5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11.30 

t vai ryto iki 3 vai. popiet.

Tel ofiso ir buto: 0LympičP*?-4159

DR: P, KISIELIUS^
. , GYDYTOJAS IR CHIF}Ufį£AS 

1443 So SOth Ave . Cicero
Kasdien '13 vai ,ir 6 8 vai vak Sskyrut 
treč SėŠt '12 rki’4 vSI popiet^5''!
----------- -------—r----- f ■ »■ ."įrfffnf-------

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ.’

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDIČaLBŪILDING 
3200 W 81stktreet

Ofiso 
Ui

tel RE7 TICT: rezid 239 i
v C p

2919
n.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 5lst Street 
Tel - GR 6-2400

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

A. STULGINSKIO 
’ KUOPOS

SUSIRINKIMAS

Moksleivių ateitininkų A. 
Stuginskio kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio 
22 d. Dainos, Rasos ir Aro 
Tijūnėlių namuose, 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Nega
lint laiku atvykti, praneškit 
tel. 537-7949.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

ft

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Aki® ligos 

3907 VVest 103rd Street
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DR. FERD. VYT. KAUNAS
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DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
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DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St.. Chicago

Tel. 476 2112
Valandos pagal susitarimą — Pirm., 

antr., treč. ir šeštad.

į Ofs586 3166; namų 3*1,»772

DR. PETRAS ŽLtDRA
* ’ GYDYTOJAS IR CHltfMfcAS
'■ ■■ 6745 Wes« 63rd Str.417*

'" Vai pirm , aihtr kėtv',ir‘|WHHt 
2-7) šeštadieniais pagat susitarimą

.. DR. K. M. ŽYMANTĄ^
DR. S- T, CHIRBĄjSCn

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Strem r

Vai pagal susitarimą: antr., uečiad.. 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v

Tel. - 778-3400
p" ...............

gav.ua


Vienybė dvasioje —

KRIKŠČIONIŲ
VIENYBĖ

Jau keleri metai, kai 
katalikų, protestantų ir rytų 
krikščionių skelbiama vieny
bės savaitė. Tų savaitę (sau
sio 18-25 d.) krikščionys su
eina vienon ar kiton 
šventovėn kartu melstis ir kar
tu pralyti, kad Dievas padėtų 
rasti būdus labiau vieni kitus 
mylėti, vieni kitų skirtybes pa
žinti ir 'as suprasti, įsižiūrėti į 
Kristų, kuriuo visi tiki ir ku
riame savo viltis sudeda. Tai 
nėra tik išorinis vienybės pa
rodymai. Jį turi lydėti ta pati 
dvasia, tos pačios malonės, 
kurios, šv. Pauliaus žodžiais 
tariant, ii vienų padaro mo
kytojus, ii kitų Evangelijos 
skelbėjus, dar ii kitų prana- 
lūs. Jei ne su tokia dvasia ei
na vieni pas kitus, tai išorinis 
brolilkumo pripažinimas tėra 
tik labai menka šviesa, nepa
naikinti istorinių šešėlių.

Kristaus įkurtoje instituci
joje — Bažnyčioje veikia die
viškas ir žmogiškas pradas. 
Jie eina neatskiriamai, bet jie 
ne visuomet veikia tinkamai. 
Žmogus savo valia, savo užsis
pyrimu, kartais ir žmogišku iš
didumu nori be dieviškos pa
galbos atlikti ir tai, ką gali 
atlikti tik Dievui padedant. 
“Jūs be manęs nieko negalit 
padaryti”. “Aš esu vynmedis, 
jūs vynmedžio šakelės”. Tai 
pasakė Kristus apaštalams. 
Bet lųikotarpy po Kristaus 
įžengimo į dangų ne vienas 
krikščionis, nors ir užim
damas Evangelijos skelbėjo 
vietų, ne visuomet atsiminė, 
kad jis yra tik vynmedžio ša
kelė ir nuėjo paskui savo klai
das. Krikščionybė savo -esmė
je nepasikeitė. Bet krikščionis 
pasikeitė, kartais pakeitė ir ke
lio kryptį — ėjo ne paskui 
Kristų, bet priešingu keliu.

Šiandien specialios teologų 
komisijos praeitį tiria istoriš
kai ir teologiškai. Bet ne ty
rimas čia yra svarbiausias 
žingsnis, o tik dvasia, krikš
čioniškas supratimas žmo
gaus klystamumo, laiko pap
ročių ir netinkamų sprendimų 
savo laike, kuris pereina ir į 
vėlesnį laikotarpį. Jeigu tik 
istorijos pakartoti sueinama, 
tai nesueinama krikščioniška 
dvasia mylėti vienas kitų.

Negalima botų sakyti, kad 
Krikščionių vienybės savaitė 
ir tos maldos nepadėjo geriau 
vieniems kitus suprasti ir nuo* 
širdžiau kalbėtis. Pokalbis ar* 
ba, kaip dabar įprasta sakyti, 
dialogas suveda du skirtingų 
papročių, skirtingų tikėjimų 
žmones kartu. Juk jie ne prie
šai. Jie nekalti, kad kadaise 
tas ar kitas atsiskyrė nuo 
krikščionybės ar savo Bažny
čios. Kurie išauklėti pagal sa
vo tikėjimų ir jo laikosi, jie tų 
tikėjimų yra perėmę iŠ tėvų ar 
aplinkos, ir tas tikėjimas yra 
jų gyvenimo dalis. Dialogas 
čia negali boti tik proga nuga
lėti kitos konfesijos savo bro
lį, o kaip tik suprasti vienas 
kito skirtybes ir panašumus. 
Tie panašumai bus didesni ne
gu skirtybės, nes esmėje jie 
abu seka Kristų ir išpažįsta jį 
Dievo Sūnum. ♦

Šiems metams ir parinktas 
visų sutartas šūkis “Kad visi 
rastų savo namus Tavyje, Die
ve”. Jo gili prasmė yra ieško
ti, kad tikėjimo darbai ir jų 
vaisiai visus nuvestų į tėvo 
namus, kurie yra kiekvienam 
skirti, kaip buveinė. O jų Die
vas turi daug ir kiekvienam 
skiria pagal jo darbus, nuo

Alkoholis yra bjauriausias 
apgavikas savo dviem paža
dais: kad jis pašalina gyveni
mo vargus bei rūpesčius, ir 
kad jis atneša jėgų ir 
džiaugsmų.

W. Keppler

pelnus, Kristaus sekimų ir gy
venimų jo suprasta Evangeli
jos dvasia.

Čia vėl jungia tie bendri na
mai, kurie yra visų troškimas. 
Visi žino, kad žmogus žemėje 
gyvena tik laikinai ir savo gy
venime tik laikinai vykdo net 
gerus darbus. Tas laikinumas 
turi sujungti visus dialogui, 
kuriame būtų mažiau žmogiš
kų žodžių, o daugiau įsiklau
symo į Dievo balsų, kų jis pa
sakys vienam ir kitam 
krikščioniui atskirai. Tai gali
ma tik bendroje maldoje ir tik 
krikščioniškoje dvasioje.

Jei komisijos ir studijuoja, 
kaip būtų galima nepaliečiant 
papročių ir neužgaunant gi
lios tradicijos, sujungti vienus 
krikščionius su kitais, kurie 
buvo priešingi vienas kitam, 
tai malda ir jiems tegali tik 
padėti, nes dieviškoji Bažny
čios ir tikėjimo dalis veikia vi
suose ir visiems duoda Šven
toji Dvasia savo dovanas. 
Reikia ir savo dvasinį nusitei
kimą atremti tomis Sv. Dva
sios dovanomis, kurios duoda 
panašumus ir skirtybes.

Ekumeninis judėjimas 
suvienyti visas krikščioniškas 
konfesijas prasidėjo jau se
niai, bet .tik per ilgų laikų ir di
deles pastangas davė vaisių. 
Ir tai ne tokių, kokių gal ti
kėjosi vienybės šalininkai ar
ba tik prisijungimo palaikyto- 
jai. Praeities kovos, 
suskilimai, įsivyravusios tau
tinės ir vietinės tradicijos, 
atskiri tikintieji į tas vienybės 
pastangas žiūrėjo su abejin
gumu ir nenorėjo prarasti sa
vo, kas jiems buvo esminė gy
venimo ir tikėjimo dalis. Tai 
istorija, kuri truko pusantro 
tūkstančio metų rytuose, kuri 
truko kelis šimtus metų vaka
ruose, bet ji yra įaugusi gy
venime, papročiuose, pamal
dumo praktikoje ir tikėjimo 
aiškinimuose.

Istorija gali būti pamoka, 
bet gali būti ir šaltinis gin
čams, vienų kitais nepasiti
kėjimui ir nesutarimui. Viršū
nės, kurios studijuoja 
skirtybes ir panašumus, jas 
derina ir aiškina Šv. Rašto 
šviesoje, lengviau gali sutarti 
ir vieni kitus suprasti. Bet tie 
tūkstančiai ir milijonai tikin
čiųjų, kurių tikėjimas remiasi 
ne studijomis, o gyvenimo pa
gal tikėjimų praktika, ne taip 
lengvai gali suprasti, pri
pažinti, pataisyti ir pakeisti ti
kėjimo dalykus. Gyvenime 
kartais lemia tradicija dau
giau negu tiesa, einanti iš stu
dijinių pastangų. Gyvenime ti
kėjimo praktika taip pat eina 
daugiau iš įsitikinimų, jei ir be 
gilių ir stiprių argumentų, ne
gu skirtybių panašumai ar 
panašumų skirtumai.

Krikščionių vienybės savai
tėje ir lietuviai ekumenistai 
melsis į Šventąją Dvasią, ku
rios veikimu žmoguje visi pasi
tiki, kad ta vienybė būtų bent 
tinkamas dialogas. Ji turi bū
ti nuoširdus kalbėjimas ir dar 
nuoširdesnė bendrą malda, 
kad Dievas veiktų žmoguje. Į 
šia Krikščionių vienybės sa
vaitę ir tą savaitę atliekamas 
bendras maldas reikia eiti su 
krikščioniška dvasia, su meile 
vieni kitiems, užmiršus isto
rijos nelemti ir Dievo įžei
dimus. Nėra kito kelio susivie
nyti kaip tiktai kelias 
krikščioniškos meilės, kurią 
paliko Jėzus Kristus ir gai
vina Šv. Dvasia.

Pr. Gr.

Mes turime daugiau vertinti 
tuos, kurie mus perspėja, kaip 
tuos, kurie mums pataikauja. 
Pirmieji mus pažadina, antrie
ji mus žlugdo, prisitaikydami 
prie mūsų pomėgių.

Plutarchas

KLAIPĖDOS KRAŠTAS 
IR MAŽOJI LIETUVA

Rimties valandėlei

DARBAS BAŽNYČIOJE
Greta daugelio istorinių įvy- 

Jjįių prabėgančioje laiko tėkmė
je dera susikaupti prie Klaipė
dos krašto išlaisvinimo 
dramos, kurios 59 metų sukak
tį vakar minėjome. Atsižvel
giant į to istorinio momento 
karines ir politines aplinkybes, 
tai buvo retos drąsos žygis. Jis 
negalėtų būti pilnai suprastas, 
neprisiminus, kad menkos 
sukilėlių pajėgos, apsiginkla
vusios, galima sakyti, tik 
ryžtingu idealizmu matyti 
Lietuvos 'pajūrį laisvą, išėjo 
nuginkluoti Pasaulinį karą 
laimėjusių ir Klaipėdoje šeimi
ninkaujančių išdidžių santar
vininkų karines pajėgas. Jeigu 
tokios aplinkybės susikurtų ir 
vėl, tai šiandieniniai techno
kratiniai strategai palaikytų 
tokį žygį beprotiškai nerimtu, 
savižudišku, juo labiau, kad 
Lietuva tuomet dar neturėjo 
viso pasaulinio pripažinimo.

Bet momentas buvo lem
tingas. Lenkų kariniai laivai 
jau laukė įsakymo įplaukti į 
Klaipėdos uostą, kurių įgu
loms prancūzų kariniai 
daliniai buvo pasirengę san
tarvininkų vardu perduoti 
krašto valdžią. Neveltui buvo 
baiminamasi, kad militarinis 
konfliktas su karą laimėjusių 
didžiųjų valstybių ginkluo
tomis pajėgomis ir nuolatinės 
lenkų klastos gali užgesinti ir 
tą silpną laisvės prošvaistę, 
įžiebtą geriausių tautos sūnų 
didžiu pasiaukojimu tėvynei.

Tautų istorija tačiau paliu
dija, kad savęs atsižadantis 
idealizmas ir ryžtinga 
pastanga kartais įveikia net ir 
nenugalimas kliūtis. Šiandien 
dera vertai pasididžiuoti tais 
negausiais, menkai aprūpin
tais savanoriais, kurie, žiemos 
pūgoms siaučiant ir gyvybę 
skinančiom kulkoms zvim
biant, praradę daugiau 100 
kovos draugų žuvusiais ir 
sužeistais, vis dėlto įveikė 
labai rimtas kliūtis išlais
vindami Lietuvos pajūrį iš 
kietų amžių pražūtingos 
nelaisvės.

Džiaugdamiesi šia sukak
timi, tačiau nusikalstume 
Mažosios Lietuvos istori
jai, nesusimąstydami prie 
skaudaus fakto, kad didžioji 
Mažosios Lietuvos dalis su 
Tilže, Labguva, Stalupėnais, 
Gumbine, Tolminkiemiu, 
Karaliaučiumi ir daugeliu kitų 
brangių vietovių, kur šimtme
čiais vyko šio krašto gyventojų 
lietuvių kova prieš vokie
tinimo politiką, kur reiškėsi 
gyvybingas tautinės kūrybos 
gyvenimas, nepasiekė laisvės.
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MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 

1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

„VII-VIII kl. nebuvo reikalo slėptis su lietu
viškomis knygomis ir rašymu, bet vadovėlių neturė
jome. Kartą mok. M. Endziulaitis minėjo, kad yra 
išleista Kriaušaičio gramatika, bet neragino jos 
įsigyti. Taip ir palikome mažai raštingi. Vėliau 
mokęsi lietuvių kalbos pas mokytoją Petrą Kriaučiū
ną išėjo iš gimnazijos už mus raštingesni“.

M. Endziulaitis, atidavęs gimn. lietuvių kalbos 
pamokas Kriaučiūnui, Marijampolės pradžios 
mokyklos vedėju išbuvo iki (1915) Sūduvą užėmė 
vokiečiai (per karą gyveno Voroneže). O pradžioje 
nepriklausomybės jis, ir į pensiją išėjęs, dar dėstė 
aritmetiką ir dailyraštį Rygiškių Jono gimnazijoje 
laisvai samdomojo teise.

Būdamas visada drausmingas, pareigingas 
tarnautojas, sugebąs prisitaikyti, auginęs ir mokinęs 
gausoką savo prieauglį, taip ilgai išsilaikąs vienoje 
vietoje, kaip pats yra sakęsis, todėl „nereikia kam 
nors girdint, kritikuoti valdžios“. Nebuvo girdėti (per 
visą jo gimnazijoj buvimo laiką), kad jis būtų kritika
vęs bet kurią mūsų valdžią. Jo nuomone, gerai, kad ir 
1926 m. mūsų vyriausybė pasikeitė: mat, iki šiol būda
vusi labiau pabrėžiama religija, o dabar bus tautybė. 
Paskutinės dr. K. Griniaus vyriausybės neminėjo.

Iš čia aiškėja, kodėl Endziulaitis, grąžinus

ALGIS A. REGIS

Lietuvių tauta niekuomet 
negalėtų išjungti savęs iš tų 
didžių Mažosios Lietuvos kūry
binių pasiekimų, nors ją taip 
pat spaudė ir griovė nuola
tinės vokietinimo bangos per 
administraciją, mokyklas, 
kariuomenę ir kiekvieną viešo 
gyvenimo pasireiškimą.

Karaliaučiaus universitetui 
įsisteigus bent keletą metų 
anksčiau Už Vilniaus univer
sitetą, nuo pirmųjų metų čia 
profesoriavo Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos lietuviai. 
Tilžė ilgainiui buvo tapusi 
politinės veiklos, visuo
meninių idėjų ir spausdinto 
žodžio centru, atlikusiu didelį 
vaidmenį kovoje prieš spau
dos draudimą. Duomenys rodo, 
kad vien tik caro žandarų 
konfiskuotų spausdinių per 
pirmuosius šio šimtmečio dve
jus metus buvo rasta 56,000 eg
zempliorių. Kelis kartus tiek 
buvo išplatinta tautoje, kovo
jusioje prieš rusinimo graž
dankas. Neišskaičiuosi kitų 
Prūsų Lietuvos vietovių, iš
kalbingai prabilusių aktyviais 
lietuviško gyvenimo įvykiais 
krašto istorijoje. Argi reikia 
dar ką pridėti paminėjus šio 
krašto lietuviškoje kultūroje 
išaugusį genialų pirmąjį poetą 
klasikine lietuvių kalba Kristi
joną Donelaitį arba šimtmetį 
vėliau iškilųjį tautinių verty
bių puoselėtoją filosofą Vydū
ną, kad įvertintum to krašto 
lietuvininkų didingą įnašą 
visai tautai. Tai įvykiai ir 
žmonės, praskaidrinusieji tau
tos istorijos niūrius šimt
mečius ' rusų priespaudoje ir 
lenkų dvasinio vėžio smaug- 
tyje. To viso akivaizdoje argi 
gali šis mielas kraštas dar ir 
toliau likti už Lietuvos ribų ir 
kaipgi būtų; pateisinama už
merktomis akimis praeiti pro 
šiandieninę Mažosios Lietuvos 
tragediją.

Vargu ar gali įvykti didesnė 
nelaimė už tą, kuri ištiko šio 
krašto žmones, be perstojo 
kovojusius už teisę gyventi 
savoje žemėje. Trys baisūs įvy
kiai nusiaubė jų gyvenimo 
likimą: pora šimtmečių 
besitęsę tautžudiški kryžiuo
čių puolimai, sugriovę jų 
savitą gyvenimo būdą, didysis 
maras, sunaikinęs didesnę dalį 
likusių gyventojų ir iššaukęs 
masinę vokiečių kolonizaciją, 
ir pagaliau paskutiniojo karo 
rusiškojo komunizmo 
„išvadavimas“ su jo beatodai
riškom žudynėm, trėmimais ir 
besitraukiančios vokiečių

kariuomenės priverstiniu visų 
likusių lietuvių gyventojų 
iškėlimu iš krašto, gyvento 
tūkstančius metų.

Prašalaičiai šio krašto lan
kytojai šiandien randa tik 
karklais ir piktžolėmis apau
gusius tuščius laukus ir nusu
susius sovietinius kolonistus, 
suvarytus iš tolimiausių komu
nistinės imperijos vietovių. 
Tačiau lietuviui ši vieta yra 
brangi ir šventa — čia mūsų 
tautos žemė. Laisvės kovotojai 
Lietuvoje nenuleidžia akių nuo 
šio skaudaus tautos likimo. 
„Keliauji per šį kraštą ir negali 
užgniaužti skausmo. Neju
čiomis prisimeni istoriją, kan
čias ir nelaimes, be perstojo 
alinusias vakarinę lietuvių 
žemę...“ rašo Lietuvos 
pogrindžio spauda „Per
spektyvose“.

Mums šis kraštas nelieka 
visų apleistas — jame ir toliau 
pasilieka dalis mūsų tautos 
istorijos ir lietuviško gyvenimo 
relikvijos. Ten ir toliau pasi
lieka neatskiriamai susijungę 
su ta žeme jos laisvės kovotojai 
ir herojai, kronikų neatžymėti, 
bet šimtmečiais savo krauju 
užrašę šio krašto palikimą tau
tai ir jos ateities kartoms. Ten 
pasilieka kultūrinių dar
buotojų ir lietuvybės 
puoselėtojų kapai ir jų 
gyvenimo pėdsakai. Niekas 
neišdildins iš lietuvių tautos 
istorijos Liudviko Rėzos, Sta
nislovo Rapalionio, Abraomo 
Kulviečio, Fridriko Kuršaičio, 
Martyno Mažvydo, Enzio 
Jagomasto, Kristijono Done
laičio, Vydūno ir didelio skai
čiaus kitų žinomų ir nežinomų 
pasišventusių šio krašto tau
tos sūnų ir dukterų.

Faktai ir įvykiai iškalbingai 
kalba apie . didį Mažosios 
Lietuvos lietuvių įnašą tautai, 
kuriuo jie įprasmino savo' 
gyvenimo vertę ir meilę bend
rai tėvynei. Klaipėdos krašto 
atvadavimo sukaktis po ilgų ir 
tamsių tautos išgyvenimo 
šimtmečių šiandien byloja ne 
vien žodžiais bet ir pasieki
mais, kad ryžtinga pastanga 
yra neužtvenkiama. Šios 
sukakties gilioji prasmė šian
dieninėse aplinkybėse nėra 
vien prisiminimas didvyrių, 
bet daug daugiau — įsiparei
gojimas vykdyti ir praplėsti jų 
gyvybės kaina praskintus 
kelius. Prūsų lietuvių sentėvių 
kapai nuo Klaipėdos iki Kara
liaučiaus šiandien įsakmiai 
kalba, kad čia yra mūsų žemė 
ir kad šis kraštas turi grįžti į 
bendrą mūsų tautai skirtą 
gyvenimo erdvę.

spaudą ir mokinių sukilimų metais, nė vieno to laiko 
mokinio kitaip nežinomas, kaip tik einąs klasėje 
mokytojo pareigas, nors jo laikotarpis audringas.

Lapinskas, Buinauskas, Valneris, Pa vaikis.
Be lietuvių mokytojų, dėsčiusių lietuvių kalbą, 

paminėtini keli dėstę kitus dalykus.
Lapinskas, muzikos mokytojas, choro vedėjas, 

buvęs tylus, ribotas, atsargus. Saugodamas savo 
vietelę, neprasikišdavęs kokiu lietuvišku darbu. 
Šnekėdavęs (iš reikalo“ lenkiškai arba rusiškai. 
Tačiau buvęs gyvokos lietuviškos dvasios. Mokinių 
klausiamas, kodėl nemoko groti armonika, atsaky
davęs, kad armonika ne lietuviškas įrankis, bet atneš
tas iš rytų. Lietuviški — tai pučiamieji ir styginiai. 
Atrodė jis mielai norėjęs lietuvybės sužydėjimo. 
Sąmoningesni mokiniai suprasdavę, kiti ne. 
Mažesniuosius mokydavęs kokią ir bešališkesnę 
dainelę, bet dažniausiai, žinoma pagal programą, 
apie Rusijos gamtą, žmones, jų gyvenimą. O vyres
niuosius — kariuomenės patriotinių maršų ir tolygių 
šiaip dainų.

Buinauskas, Veiverių mokytojų seminarijos 
muzikos mokytojas išgarsėjęs tenai, savo orkestru. 
Lenko mokytojo Ostrovskio sumanymu, jį pradėjo 
kviestis koncertuoti Mar. gimnazija, o vėliau diri
gentą ir visai prisiviliojo. Čia suburti, pasirodžiusieji 
turį muzikai gabumų, mokiniai ir sukurtas styginis 
orkestras. Jis pasiekęs neblogos aukštumos. Daly
vaudamas gimnazijos savybės ir viešesnių parengi
mų programose, tapo muzikos kultūros kėlėju. Ypač 
jis turėjo įtakos jame grojusiam V. Kudirkai, brandi
nusiam tenai ir muzikos talentą.

Prieš 1892 m. vokiečių kalbą dėstęs Valneris.
Dr. B. Pavalkis, gimnazijos gydytojas ir higienos 

mokytojas, geras, plačiai žinomas gydytojas. Tačiau 
ligoniams pas jį būdavo sunku prieiti: jis mėgdavo 
naktimis, lovoje gulėdamas, skaityti ir miegodavo iki

Pasaulietis geriausiai gali 
būti liudininku tame luome, 
kurį pašvenčia specialus sak
ramentas, būtent vedy
biniame gyvenime. Jame 
susituokusieji krikščionys gali 
parodyti, kaip tikėjimas gali 
perimti visą kasdieninį gyveni
mą ir jį transformuoti, • per
keisti. “Ten (šeimoje) sutuokti
niai turi uždavinį, kad būtų 
vienas kitam ir vaikams Kris
taus tikėjimo ir meilės liu
dininkais. Krikščioniškoji šei
ma garsiai skelbia ir 
dabartinės Dievo karalystės 
dorybes, ir palaimintojo gy
venimo viltį” (L.G.35). Pašven
timas šeimos, kuri yra visuo- 
menės ląstelė, negali 
neatsispindėti visose struktū
rose, kuriose tenka gyventi ir 
veikti. Tvarkyti šeimą pagal 
Dievo planą, reiškia sudaryti 
sąlygas, kad ir visas bendruo
meninis gyvenimas būtų pa
lenktas Dievo planui.

Tačiau gyvenimo ir žodžio 
liudijimo dar nepakanka pa
saulio pašventinimui. Pasau
lis nėra sudėtas iš paskirai gy
venančių individų, ar šeimos 
židinių. Žmogus gyvena visoje 
eilėje institucijų, kurios ne
mažai sąlygoja jo egzistenciją 
Ir tai turi būti pašventinta. 
Tam tikslui Kristus suteikia 
dalyvavimą jo karališkoje 
kunigystėje, kuriai “pajungė 
viską, kad Dievas būtų visame 
kame” (I Kor. 15,28). Todėl 
Bažnyčia turi tęsti šį visų da
lykų pajungimą Dievui, kuria
me pasauliečiai užima pirmą 
vietą. Jie privalo jungtis su vi
sais tvariniais, kad galėtų juos 
pajungti Dievui.

Tam reikalinga “įžvelgti 
giliąją visos kūrinijos prasmę, 
vertę ir paskirtį tarnauti Die
vo garbei” (L.G.36). Kitaip ta
riant, pasauliečiai, kad galėtų 
palenkti visus daiktus Dievui, 
kreipdami juos Dievo jiems

Dr. Martynas Brakas, Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas.

vidudienio. Savo geromis pažintimis su rusais, ypač 
su vietine administracija yra padėjęs lietuviams, 
įkliuvusiems į bėdą. Gelbėjęs nuo policijos, žandarų ir 
net išgelbėjęs kartą nuo kalėjimo dr. K. Grinių. O jo 
žmoną Pavalkytę, savo seserį, pečiais užstodavo nuo 
kylančių pavojų.

Dra minimas lietuvis mokytojas Grinkevičius, bet 
apie jį tik tiek surasta (pakol kas) žinių, kad jis buvo.

Antrasis P. Kriaučiūnas grįžta į 
Marijampolės gimnaziją

„Ypatingai vertinome P. Kriaučiūno pamokao. 
Jis buvo tikra Lietuvos istorijos ir jos literatūros 
enciklopedija. Viena valanda apie tai kalbėti jam 
visada buvo pertrumpa. Jis stengėsi mums įskiepyti 
ne tik pasididžiavimą savo garbinga praeitimi, bet ir 
meilę savo tautai ir jos kalbai. Gal jis mus ir neišmokė 
pakankamai lietuviškos gramatikos, nes per maža 
tam turėjo laiko, bet jis išauklėjo mus susipratusiais 
ir tvirtais lietuviais. Tik per jo pamokas mes, kaimo 
berneliai, lyg ir atradome Lietuvą — kaip tie nustebę 
karaliai Čiurlionio paveiksle“ (dr. J. Abraitis, lankęs 
gimn. 1903-11 m.).

P. Kriaučiūnas, šiuo metu dirbąs Marijampolės 
teisme, kitų raginamas, ryžtasi prašytis atgal į 
gimnaziją po 10-ties metų. Nuosaikesnis dir. Bobru- 
kas, pakeitęs revoliucijos karštmečio dir. Valkovskį, 
Kriaučiūną priima 1906.11.15. „Mat, pirmiau išvengi
mas vartoti „graždanką“ dabar nenusikaltimas. O 
lietuvių kalbos mokytojo reikėtų turinčio teisę, cenzą 
dėstyti ir kitas kalbas. Kriaučiūnas grįžta tikriau 
pažinęs ruso tarnautojo Lietuvoje psichologiją, mora
lę, taikomą, visaip lankstomą teisę. Grįžta giliai išgy
venęs sergančio Kudirkos iš Plokščių žandarų išveži
mą. Grįžta į gimnaziją, neaplenktą revoliucijos, 
nenurimusią ir streikuojančią. Grįžta to paties 
Kriaučiūno antrasis asmuo tik kiek kitoks.

(Bus daugiau)

skirtam tikslui, turi. pirmiau
sia pažinti, studijuoti jų gilią 
prigimtį, nes tik pažinus daik
to prigimtį, galima suprasti jo 
paskirtį ir tikslą. Čia iškyla 
žmogaus darbo prasmė, nes tik 
per darbą, mokslą žmogus pa
žįsta daiktų prigimtį. Mokslas 
turi netgi sakralinę vertę. 
Nepakanka tad, kad pasaulie
tis būtų geras krikščionis: jis 
turi būti taip pat geras dar
bininkas bet kurioje darbo sri
tyje. Darbu jis pakeičia pasau
lį ir vykdo Dievo pavedimą — 
užvaldyti pasaulį — gautą dar 
rojuje. Šią tiesa išdėstė pop. Jo
nas XXIII savo enciklikoje 
“Pacem in terris”, kurioje sa
ko: “Neužtenka turėti tikėjimo 
šviesą ir gėrio troškimą, kad 
būtų galima persunkti civi
lizaciją sveikais principais ir 
gaivinti ją Evangelijos dva
sia. Tam tikslui reikalinga įsi
jungti į pasaulio institucijas ir 
sėkmingai veikti jose. Mūsų ci
vilizacija ypač reiškiasi tech
niškais mokslais. Todėl 
neįmanoma įsijungti civi
lizacijos institucijas, veikti 
sėkmingai jose, jei neturima 
moksliškos kompetencijos, 
techniško sugebėjimo ir pro
fesinio pasiruošimo bei patyri- 
mo .

Profesinis ir mokslinis pa
sauliečio pasiruošimas eina 
drauge sų jo religinio gyveni
mo žinojimu ir praktikavimu. 
Tas yra būtina siekiant pasau
lio pašventinimo. Tai yra kie
tas ir dažnai sunkus darbas, 
nes nė visada atneša vaisių, 
kuriais krikščionis, trokš
damas kad pasaulis padėtų, o 
nekliudytų jo susitikimą su 
Kristumi, galėtų pasidžiaugti. 
Bet jis turi neprarasti drąsos 
žinodamas, kad tikrasis pa
saulio transformatorius yra 
Kristus. Žmogus yra tik jo 
įrankis. Be to pilnas pasaulio 
pašventinimas niekad nebus 
pasiektas čia ant žemės. Visuo
tinis pasaulio pakeitimas 
įvyks tik jo pabaigoje ir tai pa
ties Dievo veikimu. Tada bus 
“naujas dangus ir nauja že
mė”, kurioje gyvuos teisin
gumas. Tai yra eschatologinis 
faktas, kuris realizuosis laikų 
pabaigoje. Bažnyčiai, esančiai 
keliauninkės būvyje, tenka pa
ruošti pasaulį tam galutiniam 
periodui. Tame darbe Bažny
čia susilaukia laimėjimų ir pra
laimėjimų. Tad ir krikščionis 
nesukurs rojaus šiame pasau
lyje. Jis gali tik paruošti pa
saulį, kad jis priimtų rojų, ku
ris nusileis iš dangaus ant 
žemės.

J. V.
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MŪSŲ SPAUDOS 
JAUNIEJI

»»Lietuvio Žurnalisto“ Nr. 10 
puslapius pavarčius

J. V. SŪDUVAS

Praėjusių metų pabaigoje 
lietuvių žurnalistų sąjungos 
narius atlankė buvusios centro 
valdybos narės žurnalistės Rū
tos K. Vidžiūnienės reda
guotas neperiodinis sąjungos 
žurnalo numeris. Savo įžan
giniame straipsnyje redaktorė
tarp kitko klausia: ....  Ar šie
minimi straipsniai iš viso būtų 
buvę. parašyti...?“ (...) Ar visus 
tuos straipsnius, kaip vienas 
kolega anksčiau buvo pataręs, 
nebūtų buvę geriau išspaus
dinti mūsų periodinėje spau
doje...^

‘Žurnalo išorinė forma, 
modernus ir gyvas turinio 
išdėstymas, ryškios, vertingos 
nuotraukos daro jį patrauklų ir 
mielą skaitytojui.

Perskaičius jo autorių 
straipsnius, vaizduotėje iškyla 
ne tik istorinis, gruoblėtas 
mūsų spaudos kelias, bet drau
ge dinamiška ir spalvinga jos 
bendradarbių mozaika. Šalia 
knygnešių laikotarpio spau
dos darbuotojų, kaip Marija 
Piaseckaitė - Šlapelienė, savo 
mintis ir sumanymus drąsiai 
dėsto jau svetur gimę ir sveti
mų kultūrų židiniuose išsi-. 
mokslinę jaunieji lietuviai žur- 
nalistai. Šalia senųjų, 
palaužtos sveikatos mūsų 
spaudos ąžuolų: Vinco Raste
nis,* Marijos Čemeckytės - 
Sitns, devyniasdešimtą 
amžiaus laiptą kopiančio Fe
likso Motūzo, stoja jaunieji, 
kaip Rita D. Bureikaitė, Ginta
ras Grušas, Arūnas Sodonis, 
Nora Burbaitė ir eilė kitų. 
Todėl ir norėtųsi čia pagirti 
redaktorės Rūtos K. Vidžiūnie
nės sumanymą ir ryžtą pa
kviesti į „Lietuvio Žurnalisto“ 
bendradarbius jaunosios kar
tos plunksnos mylėtojus, nes 
antraip abejoju, kad jie kieno 
nors būtų buvę pakviesti, o jų 
pareikštos mintys ir keliami 
sumanymai, manau, yra 
įdomūs ir plačiai mūsų skai
tančiai visuomenei.

Štai Rita Bureikaitė savo 
straipsnyje „Jei mane pa
klaustų“ rašo:... Paaugę jungė- 
mės į lietuviškas organizaci
jas... Dalyvavimas Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese 
paliko neužmirštamą įspūdį. 
Pagaliau nuvykimas į Lietuvą, 
kad ir keletai dienų, fantaziją 
pavertė realybe. Savo akimis 
pamačiau Gedimino kalną ir 
pilį, kuri tačiau nebuvo „pelė
siais ir kerpėmis apaugusi“, 
kaip Maironis apdainavo. Pa
mačiau Nerį ir Nemuną, ne
šantį* savo skaidrų vandenį į 
Baltiją. Dabar žinau, kas yra 
man Lietuva: jau ne abstrak
tas, bet tikrovė. Nesuprantu, 
kodėl kai kurie senieji taip bijo, 
kad jaunimas vyksta į savo 
tėvų žemę? Gal mano, kad tuo
jau susižavės lietuvių tautai 
primesta svetima sistema? Ne
jaugi laiko mus naiviais, 
neatskiriančiais gėrio nuo 
blogio. Argi ne ta Lietuva davė 
Kalantą, Simą Kudirką, Ša
kalį ir daugelį kitų?!“

Gintaras Grušas savo 
straipsnyje „Jaunimas ir 
parapija“ nagrinėja lietu
viškos parapijos ateitį. Jis 
sako: „Istoriškai išeivijos lietu
vių kolonijų centrai buvo ir yra 
vietovių lietuviškos parapi
jos... Vienintelė išeitis išlai
kyti tas parapijas yra pri
traukti jaunimą. Dauguma 
amerikietiškų parapijų turi 
įvairių pramogų įtraukti jau
nimą į savo eiles. Lietuviškų 
parapijų kunigai turėtų pasi
mokyti iš šitokių pramogų ir 
savo pirmaeilių tikslų tarpe 
laikyti jaunimo pritraukimą 
prie lietuviškų parapijų. Gal 
šitaip lietuviško jaunimo tarpe 
atsirastų daugiau pašaukimų į

kunigus? ... Turėtų atnaujinti 
ir sumoderninti bažnyčios 
apeigas, o nesilaikyti mirtinų 
senų tradicijų, jei nepritrauks 
jaunimo, tos parapijos iš
mirs...“.

Arūnas Sodonis kritiškai 
peržvelgia jaunimo švietimą 
lietuviškose mokyklose. Savo 
straipsniu „Mes nenorime 
gyventi sapne“, jis sako: „... Aš 
lankiau Dariaus ir Girėno litu
anistinę mokyklą 9-rius metus 
ir Chicagos aukštesniąją litu
anistinę mokyklą 4-rius me
tus, ir beveik kiekvieneriais 
metais buvo dėstoma klasėje 
Lietuvos istorija. Aš išmokau 
apie Mindaugą, Gediminą, Vy
tautą Didįjį ir apie Nepri
klausomą Lietuvą. Mano klau
simas yra toks: kodėl nieko 
nemoko mus apie dabartinę 
Lietuvą?

Aš nesakau, kad senosios is
torijos mokymas yra blogas, 
bet, mano nuomone, dabarti
nės Lietuvos istorijos moky
mas yra būtinas suprasti, 
kokioje padėtyje Lietuva yra 
šiandien. Dauguma vyres
niųjų mano, kad jaunimas yra 
nepasiruošęs perimti veiklą. O 
aš sakau, kaip mes galime būti 
pasiruošę, jeigu iki paskutinių 
metų lietuvių gimnazijoje mus 
moko apie Liublino uniją? Mes 
nenorime gyventi sapne, 
kuriame Lietuva staiga pasi
darys laisva ir viskas bus 
gerai. Mes norime ne tik žinoti, 
bet ir suprasti, kas iš tikrųjų 
ten dedasi ir kas praktiškai 
gali būti atlikta, o ne tik klau
sytis emocinių keiksmų prieš 
rusus...“.

Nora Burbaitė vaizdžiai ap
rašo savo dienos darbą 
Phoenixe, Arizonos žurnalo 
„Home Garden“ redakcijoje, 
kur ji yra reporterė ir redakto
riaus padėjėja. Būdama Ameri
kos etninių grupių atstovė, N. 
Burbaitė per minimą žurnalą 
supažindina amerikiečių 
visuomenę su lietuviškų šven
čių tradiciniais papročiais, 
valgių receptais ir jų gražio
mis nuotraukomis. Jos 
Lietuvių kalbos vartojimas 
sklandus, gyvas, išpuoštas 
lakoniškais posakiais, 
pažįstamas iš jos reportažo: 
„Kaip aš išmokau mylėti 
kiaušinį“.

A. Adomėnas savo straips
niu „Dirbkime visi kartu“ 
aprašo visų pavergtų tautų 
pastangas kovojant prieš Ame
rikoje pagamintą ir N.E.A. 
(National Education Associa- 
tion) remiamą Sovietų propa
gandinės Rimos „Unknown 
War“ (Nežinomas karas) 
rodymą amerikiečiams ir So-

Gary lit. mokyklos mokiniai, atlikę “Eglutės” programą, su mokyt. K. Pečkaitiene ir dr. J. Reklaitiene.
Nuotr. J. Pečkaičio

- - - , . • ■ ... JĮ'. '
Veiklūs klevėlandiečiai poetas Balys ir Nastė Gaidži'ūnai dali
nasi mintimis apie lietuvišką knygą išeivijoje su Lietuvių 
Enciklopedijos leidėju J. Kapočium. ,, , ,

NuOtr. V. Bacevičiaus

vietų Sąjungoje. Apie minėtą 
filmą dr. Boris Segal (Harward 
University Russian Research 
Center) sako, kad šita filmų 
serija yra „Įžeidimas tų mili
jonų žmonių, kurie buvo nužu
dyti Raudonosios armijos“. 
Jaunojo žurnalisto A. Adomė
no pastangomis, veikiant su 
Amerikos lenkais, čekais ir 
pabaltiečiais, NEA prezidentui 
Mc Guire buvo įteiktas protes
tas, kuriame nurodomi filme 
klastojami faktai, paneigiant 
Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę.

Plačiai su gražiomis nuo
traukomis žurnale per
žvelgiama lietuviška spauda 
V. Vokietijoje ir Argentinoje, 
Pietų Amerikoje. Parodomos ir 
ten einančių lietuviškų laik
raščių vinjetės. Žurnalisto 
Petro Čiabio pasisakymas apie 

'Argentinos lietuviškos spau
dos vargus ir klystkelius.

Labai įdomios individualios 
nuomonės ir siūlymai lietuvių. 
žurnalistų, pasklidusių pasau
lio kontinentuose, atspausdin
tos žurnalo „Laiškai“ skyrely
je. Nenorėčiau sutikti su 
kolegos Cezario Surdoko

, nuomone, kad „Kažko trūksta, 
kažko perdaug, kažkaip 
nebaigta ir t.t.“.

Žinoma, kiekvienas iš mūsų 
j siekiame tobulumo, grožio ir 

gėrio, bet mūsų dienų sąlygose 
dažnai išeina ne taip, kaip 
norime. Reikia džiaugtis ir tuo, 
kas padaryta. Prisidedu prie 
kolegos Alf. Nako pastabų, 
kad priešpaskutinis „LŽ“ 
numeris mūsų spaudos buvo 
ignoruojamas, nepaminėtas. 
Turbūt jau mūsų tokia dalia 
būti pamirštiems, prigijusi 
kultūriniuose parengimuose, 
kur uždaromajame žodyje 
vedėjas dėkoja visiems salės, 
stalo ir virtuvės darbinin
kams, tik visuomet pamiršta 
padėkoti spaudos darbinin
kams, kurie renginį| 
laikraščiuose populiarino.

Kolegė A. Saudargienė iš 
Australijos kelia mintį vieną 
„LŽ“ numerį paskirti Austra
lijos lietuviui žurnalistui ir 
spaudai. Gražus sumanymas. 
Jis pasitarnautų ir abipusiam 
ryšių palaikymui ir geresniam 
pažinimui tenykščių lietuviš
kos spaudos darbo sąlygų. Įdo
mus iliustruotas savo narių 
veiklos' skyrelis. Iš jo 
kronikinės informacijos suži
nome, kaip, kur pavieniai 

■ žurnalistai darbuojasi ir kokių

laimėjimų yra pasiekę. Nepa
miršti ir mūsų radijo komu
nikacijos žurnalistai, per 
dešimtmečius perduodu laisvo
jo pasaulio lietuvių žinias oku
puotai Lietuvai, Pagaliau 
kondensuotais nekrologais 
prisiminti ir mūsų iškeliavę į 
Anapilį sąjungos nariai. Ir 
buvusio centro valdybos pirmi
ninko J? Kuprionio atsisvei
kinimo* žodis. Užbaigiant 
tenka tik' pareikšti padėką 
„LŽ“ Nr. 10 redaktorei Rūtai
K..Vidžiūnienei ir visai redak
cinei kolegijai ūž paaukotas 
savo laisvalaikio valandas, 
parengiant retą ir labai 
naudingą informacinį leidinį ir 
juo praturtinant mūsų spaudos 
kultūros istoriją. '

LATGALIŲ
KULTŪROS
jnaSas.

„Pageidaujama' didesnė 
latgalių darbuėtojų veikla 
spaudoje“. Tokia antrašte 
laikraštyje „Latvija“ 36 nr. 
paskelbtas raštas paskatino 
žurnalistą I. Blaževičių viešai 
paminėti Latgalos visuome
nės darbuotojų mažos veiklos 
'spaudoje priežastis*

Jis rašo: „Iš tiesų latgalių 
kultūros gyvenimo raida 
okupuotoje tėvynėje ir čia, 
laikantis aplinkybių, yra labai 
aktyvi ir vaisinga veikla. 
Okupuotoje tėvynėje ši veikla 
yra labai suvaržyta, bet ir 
išeivijoje yra varžoma įvairių 
kliūčių. Nežiūrint į latgalių 
knygų leidybą, kaip žurnalo 
„Dzeive“, kuris jau išeina 33 
metus, laikraštis „Latgolas 
Bolss“ — 38 metus ir „Tavu 
žemes kalendars“ — 43 metus 
išeina be pertraukos. Taip pat 
Latgalos Tyrinėjimų instituto 
raštų rinkinys „Actą Latga- 
lica“ išeina jau septintas 
tomas. Latgalių knygų išleis
tos daugiau kaip šimtas su 
apie 30,000 psl. Tai yra turtin
gas ir gyvas literatūrinis įna
šas, bet latvių visuomenė nero
do tam nei intereso, nei 
dėmesio.

Čia noriu pabrėžti, rašo 
Blazevičs, kad latgalių leidyk
la negauna jokių materialinių 
paramų nei iš latvių organi
zacijų, nei iš vokiečių įstaigų. 
Visa tai vykdo tik savo ištek
liais.

ISTORIJA KARTOJASI
1861-64 metų sukilimai Lietuvoje 

JONAS MIŠKINIS

Devynioliktas amžius pasi
žymėjo Rusijoje sukilimais, 
kultūriniais, tautiniais ir šiaip 
įvairiais revoliuciniais judėji
mais. Kad ir plito tuo metu 
švietimas, bet jis reiškėsi tik 
turtingesniuose luomuose: 
pirklių, miestiečių bei dva
rininkų tarpe. Šiaip Rusijos 
kultūra buvo žema. Rusų liau
dis tuo laiku buvo tamsi. To
dėl tie švietėjai ir visokie pro
pagandistai neturėjo liaudy 
pasisekimo. Nors jų, palygi
nant su gyventojų skaičiumi, 
nedaug tebuvo, bet liaudis, 
būdama tamsi, nereikalavo 
švietėjų bei kultūrininkų pa
slaugos. Todėl švietėjai, kul
tūrininkai ryžosi ieškoti ge
resnių sąlygų savo veiklai 
plėsti. Vieni ėmėsi agitacijos 
prieš carą ir visą jo valdymo 
sistemą, kiti pradėjo šviesti ir 
skiepyti rusišką kultūrą Lietu
vos ir Lenkijos gyventojams.

Kas namie netiko 
siuntė užgrobtiems 

kraštams

Caro valdžia pasistengė 
tuos visus neramiuosius gai
valus siuntinėti tarp svetim
taučių, t.y. pavergtų tautų. To
kie čia susisukdavo šiltas 
vietas ir gaudavo gerą duoną. 
Tačiau Lietuvos gyventojai 
tuos rusiškus atėjūnus neno
riai ir labai šaltai sutikdavo. 
Tuo metu lietuviai buvo žy
miai kultūringesni už rusus, 
jie pakankamai turėjo ir savų 
švietėjų. Tad iš pat pradžių ru
siški kultūrininkai buvo sutik
ti su didele neapykanta.

Apsigyvenę Lietuvoje, jie 
liovėsi prieš carą ir jo despo
tišką valdžią vesti propagan
dą. Liovėsi todėl, kad caras, 
kurį jie laikė nepakenčiamu, 
dabar pasidarė jų gynėju ir už
tarėju. Čia jie carui turėjo tin
kamai tarnauti, toliau varyti 
nutautinimo darbą, naikinti 
kiekvieną lietuvių tautinį susi
pratimą ir savistovumą.

Caras anuomet gudriai 
pasielgė. Rusijoje sumažėjo 
neramumai. Neramusis ele
mentas svetur pasidarė ištiki
miausiais caro tarnais. 
Patekusieji į Lietuvą su di
džiausiu ryžtu slopino lie
tuviškumą. Jiems atrodė, kad 
kas tik ne rusiška — būtinai 
naikintina. Jie stengdavosi iš- 
dildinti iš lietuvių galvosenos 
net sunkiausią mintį apie skir
tumą lietuvių ir rusų.

1827 m. rusai uždraudė vals
tiečių vaikams eiti mokslus 
gimnazijose ir universitetuo
se. Liko tik — ir tai ne visur — 
valsčių centruose pradžios mo
kyklos, kuriose, ypač Vilniaus 
krašte, buvo mokoma vien tik 
rusiškai. 1832 m. uždarė Vil
niaus universitetą, o 1840 m. 
panaikino Lietuvos statutą, jo 
vietą užėmė rusiškas “Svod 
zakonov”. Po to įvairiais bū
dais ir priemonėmis, nepap-

Laikraščiuose ir tautinių 
sueigų oficialiose kalbose yra 
pabrėžiamas reikalas suvie
nytomis jėgomis kovoti 
pasiekt tikslą. Tai pabrėžė ir 
PBLA pirm. Spilners, bet tik 
žodžiais. Gaunasi įspūdis, kad 
latgaliai mūsų atstovybėms 
yra reikalingi tik bendram 
mokesčiui ir balsavimui per 
rinkimus.

Visiems gerai žinoma, kad 
okupuotoje tėvynėje latgaliai 
yra labiausiai suvaržyti dėl jų 
katalikų tikybos ir Aglonos 
šventovės. Latgaliams 
okupuotoje Latvijoje yra labai 
reikalinga mūsų moralinė 
parama, kad nesijaustų 
užmiršti. Dalinai ši parama 
teikiama Liberty radijo bango
mis latgalių kalba. Deja, iš lat
vių 270 minučių tik 5 minutes 
per savaitę. Kiekvienas gali 
suprasti, ką galima per 5 minu
tes radijo pranešimo pranešti 
klausytojams tėvynėje.

T.

rastai dideliu uolumu stabdė 
lietuviškos kultūros bei švieti
mo plitimą. Taip pat nedaug 
buvo palikta privilegijų vieti
niai bajorijai. Tačiau visų iš 
karto negalėjo išstumti.

1861-64 metų sukilimui 
nepasisekus, caro valdžia ėmė
si galutinai išnaikinti Lietu
voje patį savistovumo šešėlį. 
Viskas buvo naikinama ir ar
doma iš gilių pamatų. Tada 
plačiai Lietuvos durys atsi
darė rusų neišmokslintiems ir 
dar labiau neišauklėtiems pa
saulio perėjūnams. Jiems Lie
tuva buvo aukso kalnai. Jie tu
rėjo plačias teises ir kiekvienu 
metu galėjo sunaikinti ir į dul
kes sutrinti neramų lietuvį ir 
jo kaimyną.

Laisvė ir 
persekiojimai

įsiviešpatavus Rusijoje ca
rui Aleksandrui II, lenkai ėmė 
viltis įvairių laisvių. Dauge
liui lenkų, nusikaltusių rusų 
valdžiai, buvo sumažintos 
bausmės, valdininkai gerokai 
sušvelnėjo, apstojo persekioji
mai ir suėmimai. Todėl švie
sesni žmonės ėmė kelti tauti- 
nę sąmonę ir ugdyti 
išsivadavimo viltį. Ypač su
bruzdo miestų gyventojai ir 
jaunimas. Visa tai nepatiko 
caro valdžiai. Vėl prasidėjo 
persekiojimai, laikraščių drau
dimai, suiminėjimai.

Tai visiškai įerzino gyven
tojus. Prasidėjo žmonių de
monstracijos po miestus ir 
grasė rusų valdžiai. Pagaliau 
buvo sudaryta lenkų laikina 
valdžia ir paskelbtas 1863 me
tų sukilimas.

Daugelis Lietuvos bajorų, 
būdami sulenkėję, tam sukili
mui pritarė. Tačiau Kalinaus
ko, sukilėlių vado, srovė stojo 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Laikinoji valdžia paskelbė, 
kad visi piliečiai esą lygūs ir 
laisvi, kad kaimiečių dir
bamoji žemė pereinanti jų nuo
savybėn. Bet lenkų kaimiečiai 
nepatikėjo. Jie manė, kad po
nai vėl nori grąžinti baudžia
vą. Todėl ir sukilimui jie ne
pritarė.

Lietuva sukilo kiek vėliau. 
Sukilimas prasidėjo iš mies
tiečių. Tačiau greit subruzdo ir 
kaimiečiai: ėmė kurtis sukilė
lių būriai ir ginkluotis kuo ga
lėdami - medžiokliniai šautu
vais, dalgiais, savo darbo 
durklais ir kitokiais pirmykš
čiais ginklais.

Rusų valdžia, pamačiusi, 
kad kaimiečiai stojo į suki
limą, paskelbė panašias lais
ves, kaip ir laikinoji valdžia. 
Bet kaimiečių tuo nesuviliojo: 
jų daugybė prisidėjo prie suki
lėlių. Sukilėlių vadai buvo ne 
tik šviesuoliai, bet ir drąsūs 
kaimiečiai žmonės. Pradžioje 
sukilėliai tikėjosi, kad jiems 
padės išsilaisvinti iš rusų prie
spaudos kiti kraštai, bet nie
kas nepadėjo. Todėl jie, slaps
tydamiesi po miškus, ypač 
Vilniaus krašto didžiuosiuose 
miškuose, patys iš pasalų už
puldinėjo rusų kariuomenę.

Muravjovas korikas

Įpykusi rusų valdžia mal
šinti, tai sukilimas jau buvo 
Muravjovą, kuris už žiaurų 
malšinimą buvo pramintas ko
riku. Kai 1863 m. Muravjovas 
atvyko sukilimo į Lietuvą mal
šinti, kai sukilimas jau buvo 
apslopintas. Tiktai atskiri 
sukilėlių būreliai, slapstyda
miesi po miškus, erzino rusus 
savo puolimais. Ypač akty
viai pasižymėjo kun. Mackevi
čiaus būrys. Pagaliau ir kun. 
Mackevičius buvo sugautas ir 
nužudytas. Skaisčiausios suki
lėlių viltys užgeso.

Muravjovas griebėsi žiau
riausių priemonių sukilimui 
pribaigti. Kiekvienam apskri
ty jis paskyrė po karišką vir
šininką. Jie turėjo žiūrėti, kad 
apskrityse būtų suimti visi ru

sų valdžios priešai. Be to, bu
vo statoma kaimiečių sargy
bos sukilėliams gaudyti 
kaimuose, smuklėse ir ant ke
lių. Atėjo lietuviams sunkūs ir 
baisūs laikai. Prasidėjo suėmi
mai, trėmimai į tolimą Sibirą, 
šaudymai ir korimai. Tūks
tančiai žmonių buvo ištremti 
Sibiran, tūkstančiai susodinti 
į kalėjimus ir daug šimtt; 
šaudyti ir pakarti. Mūri 
vas korikas persekiojo ir 
dė visus, kas tik buvo rui 
neištikimas: bajorus, kunigus, 
miestiečius, kaimiečius irlKR*? 
bininkus.

Kadangi sukilime dalyVMVū ,« 
ir kunigai, tai jie taip pat bu
vo labai suvaržyti be guberna
toriaus leidimo jie negalėjo 
niekur toliau išvykti.

Geras žmogus nesitrankys ;} 
kažin kur svetimos kalbos nai- 'į 
kinti ir žmonių smaugti. To- įj 

dėl ir suplaukė į Lietuvą visos į 
Rusijos padugnės. O kad grei- 4 
čiau lietuviai apsiprastų su ru- 
siška kalba, tai tie valdinin- ‘ 
kai su Lietuvos žmonėmis 
tebekalbėdavo tik ‘ rusiškai, 
mokyklose mokydavo taip pat. 
Pagaliau 1865 m. buvo už
drausta Lietuvoj spausdinti ;■ 
lietuviškomis raidėmis kny- ’j 
gas ir laikraščius.

Prieš šimtą dvidešimt metų ; 
Rusijos caro atsiųstas Lietu- į 
von Muravjovas korikas siau
tėjo su savo maskoliais, žudy
damas, tremdamas į Sibirą 
lietuvius, kad jie reikalavo Lie- ' 
tuvai laisvės. 1940 ip. 
komunistų raudonieji carai, 
okupavę Lietuvą, dar žiaųjįau 
vykdo terorą. Kas komu/istų 
santvarkai nepaklusta, tre
miami iš Lietuvos į Sibiro-tai*— 
gas, marinami badu, žudįrtlil 
kalėjimuose ir kankinamPsro- 
vyklose. Per 40 metų KGĮL/Š* 
žudė daugiau kai vieną milijo
ną lietuvių tautos tauriausių -j 
vaikų. Nors dabartinis Lietu
vos okupantas ir stengiasi nu
slopinti lietuvių tautoje lais
vės troškimą,, bet to nepajėgs-\ 
padaryti, kaip-nepajėgė Ru«-n 
sijos carai. Lietuva nors krau
juoja, bet gyva. Ji yra ir bus 
gyva visur, kur tik yra ir gy
vena lietuvių. Jos gyvybė vėl,,, 
kada nors suklestės, ,o 
komunizmo diktatūra payūjfcg 
dulkėmis, pavergta lietuvėj 
tauta vėl susilauks laįsvė^8jąa

• a ūdos
. sntrnrr

ERDVĖLAIVIS-
ennteb

Sov. Sąjunga ateinančiais~r- 
metais yra numačiusi iššauta 
erdvę naują didelį erdvėlaivį, rer 
Nors tikrų žinių dar neturima;*** 
bet manoma, kad jis bus daug 
didesnis už ligšiolinius ertK-fcrve 
laivius. ’rftšsfuB

„Saliut — 7“ vadinsis ‘ tar**y 
naujas erdvėlaivis ir jis bus-rr 
ore sustatomas iš dalių, kurie1 a į 
bus atskirai siunčiami į orąr^n 
Jis turės turėti vietos dvylį*->q 
kai kosmonautų. Ten turės- M 
būti gyvenamosios patalpos 
kosmonautams, laboratorijos' 
ir kiti įrengimai. Manoma;-** 
kad ši erdvės laboratorija--*** 
tarnaus kokius penkerius--* 
metus ir per devinto dešimtmete 
čio vidurį užims svarbiausią"*’i 
vietą Sov. Sąjungos erdvės---d 
tyrinėjimuose. Manoma, *kadM') 
ir kosmonautai erdvėlaivyje***--* 
bus išlaikomi kokius šešis"?''/ 
mėnesius, nes iš patyrimų*»v 
nustatyta, kad ilgiau išbuvę* sq 
ore kosmonautai gali geriau "* 
dirbti ir mažiau kenčia "nuo"-" 
žemės traukos nebuvimo, e e m*’f r

„Saliut — 7“ bus aprūpiu* P f V 
tas „išmetamais“ prietaisais jr-"' 
nauji pamainos kosmonautai**" 
bus pristatomi „Sojuz — r’TH/‘-> 
erdvėlaiviu. e-MGr"

Apie erdvėlai.io nt adą Sov/*-*-* 
Sąjungoje ...abejojama, *neū'' 
jau Saliut — 6 labai pasitar*--- • 
navo Maskvos ekonomijai?"**- 
Elektroninė aparatūra naudo *"* 
jama naftos šaltinių šuva** 
dimui, javų brandai nustatyti*---" 
ir nustatyti, kur geriausiai* "-v 
kasti tunelius Baikalo-Amur©*"-" 
geležinkelio ruože. Ir -tai*--* 
sutaupė Kremliui apie 800*-**- 
milijonus dol. Tik kažin an-tai"-'--* 
propaganda, ar technologijos*var 
pažanga.

T.
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Studentų perspektyvos
Ijituanistinė katedra

onodi
kam?

čio pabaigoje Pasaulio
LaetuviųBendruomenės pirminin
kė, ‘Vaitautas Kamantas, pasi- 
rdšč stttlšrtį su University of Illi- 

i Chicago Circle (UICC) 
taffnetMniversitete jsteigti lituanis- 
tiįęiž‘kedę”, t.y. “endowed chair”, 
fcrhar,4>iofes8orschip“ (o ne kated- 
rąuJfcurifbūtų lygi dępartamentui).

lietuvių šio reikalo ter- 
mįjjgJęjgnoj jau “įsipilietinus” ka
tedrai, tebūna ta “kėdė” čia ir “ka- 
tedrąTj, anot “Websterio”.
Įvairiems studentams buvo pa- 
teiktrši'e klausimai, j kuriuos keli

LLLIW studentai tikrai pasinau- 
ddŠditUanistine katedra?

levjifaų nuomone, kokios turėtų 
būti katedros paskirtys?

so Aiftk“. kad ne visi lietuviai 
stp^įe/rLą,! lanko UICC. Ar kated- 
rę^jįkgrįmas tame universitete ir 
su juo .surišta kaina lietuviams — 
$dŲŲjOŠ(f'— nėra per didelis rūpes- 
tis .fig.tol vienos lietuvių studentų 
g.HtįėM Ittuanistiniu švietimu, ig
noruojant kitus lietuvius studen
tas? Ar katedra gali turėti- kokią 
nors reikšmę studentui, nelankan
čiam UICC?

<—• Ar studentai turėtų išvis rū- 
pįfjĮįs, katedros lėšų telkimu ar 
palikti tą rūpestį tyresniesiems? 
Jei norėtų, kaip jaunimas galėtų 
prisidėti?

— Kaip Jūs asmeniškai žadate 
pasinaudoti šia katedra?

Illinois universiteto fundacijos direktorius dr. Robert L. Reed (kairėje) 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pinti. Vytautas Kamantas pasirašo 
sutartį steigti Lituanistikos katedrą. Nuotr. Algio Korzono

Robertas Vitas, 
LQMQlos uruv.
•OlSflJBJ

nuomone, lituanistikos
University of Illinois — 
Circle bus daugiausia 

garbės, reikalas. Šiuo metu 
lituanistikos kursai veikia tame 
ulitvėršTtete. Mano žiniomis, tik 
i'MfieTe *' lietuvių studentų pasi- 
rittkOplttuanistiką kaipo šalutinę 
spechllybę (“minor”). Yra ma- 
tomaojau iš anksto, kad nebus 
daug tokių, kurie specializuosis 
lituanistikoje. Reikia iš ko nors 
dūdniTValgyti, o lituanistiniai dar-
hHt*teėi'profesijos retai matomi. 
•^Prieše maždaug dešimt metų 

lituanistiniai kursai buvo įsteigti
SL<Xavier kolegijoje. Daug pinigų 
kųvo,-ąukota tiems kursams. O kur 
jįę,.X^ft šiandieną? Pažiūrėjus į tos 
mokįslų, įstaigos kursų katalogą, 
negalima surasti lituanistinių kur- 
sų. Kaip lietuviai gali būti tikri, 
kUaTaū pats neatsitiks lituanisti- 
RHš* kadrai UICC?

Žinoma, universiteto vadovybė 
nprr.'kad katedros darbai būtų tę
siami. Lietuviai tai mokslo įstai
gai suneš $600,000. Pats universi- 
tėtfMi tįiri parūpinti tik $150,000.

'hiUŽa suma didžiam valsty- 
tyfųįątn universitetui. Univer- 
aa tetas visuomet gali paskelbti, 
kad lituanistikos programa nepa
siekė tikslų ir ją panaikinti. Tada 
lietuviai praras ir katedrą, ir 
aųkfrtųs pinigus. $600,000 yra gan 
(jidųl^suma prarasti mažai etni
nei grupei, kuriai susidaro sun 
kum išrinkti lėšas net ir savų or- 
g«iwza«ijų išlaikymui.
„■ Pažvelkime, kaip akademinio 
amžijuis lietuviai žiūri į lituanis- 
tinįTšfiėtimą. Kiek studentų lanko

rinį lituanistikos institutą 
Be ar pedagoginius kursus 

kitur?. Kiek yra jaunų mokytojų? 
Ntūsų, lituanistinių mokyklų kla- 
SCfiv iųjityti tik vyresnio amžiaus 
tįj^kytojai. O labai mažai studen
tų jgaajrenka toliau lietuviškai 
MMfey&s, baigę aukštesniąją litua- 
nūsiniy mokyklą. Jei studentai ne- 
tįfnko 'jau veikiančių lituanis- 
ffrtitį>'kursų, kaip galima tikėtis,
kdd'TSfikys kursus universitete?

Bronius Nainys “Pasaulio lietu
vyje” (1981 m. gruodžio mėn.) ra
šė, kad reikės “sukulti reikiamą 
nuotaiką ir katedrai studentų 
sukrapštyti”. Yra per vėlu sukurti 
kokią nors nuotaiką, kai ja nuo- 
lis-ė jau yra akademinio amžiaus. 
Galima 'matyti jaunimo nuotaikią 
mūsų veiklos susilpnėjime. 
Lituanistikos katedra nuotaikos 
nepakels O dėl studentų sukrapš- 
tymo, man rodos, kad daug nesu- 
krapštys. Jau anksčiau minėjau, 
kad dauguma lietuvių studentų ne
pasirinko lituanistikos kaipo šalu
tinės specialybės. Negalima tikė
tis, kad daugiau pasirinks lituanis
tiką kaipo pagrindinę specialybę. 
Lietuviai studentai tame universi
tete gal lankys kelis kursus, bet iš 
tos katedros neatsiras naujų spe
cialistų, kurie galėtų perimti mū
sų laikraščius, bažnyčias ir t.t. 
Tikri išeivijos veiklos vadų įpė
diniai atsiras ne svetimame uni
versitete, bet pačių lietuvių tarpe.

Iš principo, sutinku, kad būtų 
gerai turėti lituanistikos katedrą. 
Bet, iš praktiško taško, turiu prie
šintis.

Paulius Alekna, 
UICC

Bus tokių, kurie rimtai naudosis 
katedra, bet dauguma žmonių ne
turės progos, nei svarbaus reikalo 
ja pasinaudoti. Kadangi lietuviš
kas jaunimas iš tikrųjų negaus 
daug gero iš katedros, nelabai 
svarbu, kokios yra jai paskirtos 
pareigos. Bet būtų man pačiam 
įdomu, jei katedros dėka būtų gali
ma turėti daugiau ir gilesnių pa
mokų bei pasikalbėjimų.

Kiti studentai, nelankantys 
UICC, nėra ignoruojami; visi gali 
prisidėti ir pasinaudoti katedra. 
Bet būtų dar geriau įsteigti kated
ros šakas, kuriomis lengviau galė
tų pasinaudoti ir kiti lietuviai, ku
rie nelanko UICC.

Yra būtina, kad visi lietuviai pa
dėtų. išlaikyti katedrą, net jeigu pa- 
ty • nevartoja jos, kad tie, kurie 
naudojasi ar norėtų naudotis, turė
tų gerą progą. Jaunimas tik galė
tų pasinaudoti tuo, kas yra pa
ruošta.

Asmeniškai tikriausiai neturė
siu progos pasinaudoti katedra iki 
tol, kol man bus laiko.

Vilius Dundzila, 
UICC

Aš labai norėjau pasinaudoti ka
tedra, bet tikriausiai nepasinau
dosiu, nes, paprašius gauti Lietu
vių fondo stipendiją, man buvo 
pasakyta, kad mano studijų sritis

— lietuvių literatūra — nesvarbi 
ryšium su Lietuvių Bendruo
menės norais. Mano stipendijos 
prašymas buvo atmestas. Bet bus 
daug nestudentų, kurie pasinau
dos katedra pvz. suaugę, baigę ki
tas literatūras ar pan., norį pra
turtinti save lietifvių literatūros 
žiniomis.

Katedros paskirtys turėtų būti 
lietuvių literatūros studijos ir dės
tymas, nes mūsų literatūros stu
dijos atsilikusios, palyginus su is

Redaktorės
žodis

Nauji metai — nauja pra
džia ir “Akademinėms pro
švaistėms“. Perimdama šio 
puslapio redagavimą, tikiuosi, 
kad jis padės palaikyti ryšius 
tarp lietuvių studentų, kad per 
jį pasidalinsime.įspūdžiais ir 
kad turėsime progos padisku
tuoti mums svambias temas. 
Kviečiu visus studentus bend
radarbiauti — skaitykite, ra
šykite, fotografuokite, išreiški- 
te savo puomones, 
pasidalinkite idėjomis.

Dėkoju buvusiki “Akademi
nių prošvaisčių’’ redaktorei 
Ramunei Kubilifttei už pata
rimus, Snieguole^ Zalatoriūtei 
už pagalbą, 1 ųrganizuęjant 
pasisakymus apie lituanistinę 
katedrą, ir visiems kitiems, ku
rie jau prisidėjo ar dar ateityje 
prisidės savo mintimis bei raš
tais.

Ginta Remeikytė 
----- - 't f_______
nes UICC turi neblogą sletvistikos 
programą. / > •

Studentams būtų sunku- surink
ti tiek pinigų, kijsk reikia. Studen
tai gali prisidėti, jei nori, bet tegul 
vyresnieji, kurier-tari “contacts”, 
būna pagrindiniai lėšų rinkėjai.

Rūta TraSkaitė, 
UICC

r. '.i -» • •' #>.. 3,' r ' ' »
Mano nuomonę, studentams 

lituanistinė katedrą bus labai nau
dinga lietuvių kalbos studijoms. Ji 
turėtų padėti ne tik lietuviams stu
dentams, bet ir kitataučiams, ir 
studentams nelahltantiems UICC. 
Studentai turėtų-rūpintis lėšų tel
kimu, bet pirmiausia jie turėtų tu
rėti supratimą, ką'ta katedra reiš
kia. Tikrai dar nežinau, kaip aš 
galėsiu pasinaudoti šia priemone.

’Ar r

Rasa Kaminskaitė, 
UICC A

i Mano nuomone, šis klausimas 
‘ yra ląbai platus į&ąudėtingas.Atsi
žvelgiant kiek lietuvių studentų 
lanko UICC ir kiek jų užsirašo į litu
anistikos kursus, padėtis atrodo ga
na liūdnai. Aš tikrai abejoju, kad 
katedros steigimas pagerins šiąpa-

Šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 16 d. 5

torija ar kalbotyra. Niekur nėra dėtį. Tačiau tie studentai, kurie tik-
universitetinio lygio lietuvių li
teratūros studijų.

Klausimas apie kainą ir kitų lie
tuvių studentų ignoravimą yra la
bai nukreiptas į vieną mintį, nėra 
blaivus. Šie pinigai ($600,000) nie
ko bendro neturės su “undergrad” 
programomis; šie pinigai yra skir
ti tik “graduate” programoms. 
Studentai, norį savo sritį studijuo
ti, važiuoja į universitetą, dės
tantį jų sritį. Norį studijuoti lietu
vių literatūrą, studentai 
nuvažiuotų į UICC. Visi, kurie no

rai domisi, be abejo, pasinaudos 
lituanistine katedra. Tik kiek jų 
bus, yra neaišku — 2 ar 3? Katedra 
turėtų suteikti norinčiam studen
tui progą studijuoti ir tyrinėti lietu
vių kalbą, literatūrą, istoriją, bei ki
tus dalykus, liečiančius Lietuvą ir 
lietuvius.

Nesu visai tikra, kad mes igno
ruojame kitus studentus. Renkan
tis studijų sritį ir universitetą, 
moksleivis turi pasirinkimą. Nėra 
retas įvykis, kad sudentas važiuo-

rės pasinaudoti šiais pinigais, ga- ja ten, kur jam yra jaugiau galimy- 
lės, ypač studijuojant slavistiką, bių. Nelankantiems UICC būtų

Svečiai, dalyvavę priėmime, pasirašius sutartį steigti Lituanistikos 
katedrą. Nuotr. Algio Korzono

Illinois universiteto studentės (iš k.) Regina Krutulytė, Rūta Traškaitė 
ir Gintarė Kerelytė, Lituanistikos katedros įsteigimo iškilmėse.

Nuotr. Algio Korzono

Akademikai skautai žiemos stovykloje. Paskutiniai pusryčiai. Pirmoje 
eilėje iš kairės į dešinę: Gailė Liubinskaitė, Audrius Palūnas, Neris 
Pupiūtė, Asta Motušytė, Linas Meilus; antroje eilėje — Domas Lapkus.

Nuotr. Dalios Petreikytės

Po smarkaus „croos-contry“ slidinėjimo Akademikų skautų žiemos 
stovykloje. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Mirga Rimavičiūtė, Ramona 
Žygaitė, Ginta Remeikytė, Silvija Sležaitė, Daina Titenytė, Asta 
Matušytė; antroje eilėje: Algis Graužinis, Albertas Tuskenis, Andrius 
Fabijonas ir Marius Naris. Nuotr. Astos Spurgytės

Akademikai skautai kalnuose
Trečiadienį — gruodžio 30 d. — 

Chicagoj akademikai skautai 
anksti iš ryto, 3:30 v.r., pradėjo 
kelionę į žiemos stovyklą, kuri jau 
antri metai vyksta Wellston Inn, 
Wellston^ Michigane. Ne viena 
mašina atrodė, kaip perkrautas 
lėktuvas, bebandąs pakilti. Stogai 
buvo padengti slidėmis, o tarp sė
dynių, kur tik radom vietos, buvo 
prikaišiota įvairiausios avalynės. 
Mes skautai —. taigi pasiruošę 
visokiausiam orui, iškeliavome. 
Pirmas sustojimas — Holland. 
Greitai pavalgėme pusryčius ir 
stūmėmės toliau į šiaurę. Leng
viausia kelionė buvo trims, kurie 
galėjo nusnūsti.

Pagaliau, po aštuonių valandų 
kelionės, atsiradome stovyklavie
tėje. Pagrindinėje užeigoje mus šil
tai priėmė Ron ir Kathy, “Wells- 
ton Inn” savininkai. Gilė 
Liubinskaitė, Šios išvykos organi
zatorė, pasveikino mus atvyku
sius. Tą popietę užsiregistravę ir 
pasiskirstę į kambarius, vieni ėjo 
“cross - country”, kiti važiavo

galima turėti rieakivaizdinį sky
rių.

Studento laikas yra brangūs. 
Idealiai studentai turėtų rūpintis lė
šų telkimu, bet praktiškai atsiras 
retas, kuris paskirs tam laiko ir jė
gų. Be to studentai neturi nei tiek 
daug pažinčių (“connections”), nei 
patirties šitokiam darbui. Kaip jau
nimas prisidės, priklausys nuo ko
miteto, kuris rūpinasi lėšų telkimu.

Kaip aš asmeniškaFpasinaudo- 
siu šiakatedrajtikrai negalėčiau pa
sakyti šiuo metu, nes mano ateities 
planai yra neaiškūs. ■.

Laima Šulaitytė, 
UICC

Visi studentai turėtų pasinau
doti lituanistine katedra! Mane la
bai nuvylė faktas, kad labai ma
žai studentų yra užsiregistravę 
lituanistiniams kursams. Bet aš 
manau, kad po kiek laiko pradės 
studentai katedra daugiau domė
tis. Visi studentai gali naudotis 
katedra, nors ir nelanko UICC, 
nes bus daug visokiausios litu
anistinės medžiagos universitete, 
kurį gali būti labai naudinga ir 
nelankantiems studentams. Jau
ni studen tai,t urėtų ne tik prisidėti 
prie katedros išlaikymo, bet rū
pintis ir kitais dalykais. Asmeniš
kai šiuo metu lankau lituanis
tinius kursus ir žadu siekti 
akademinio laipsnio (“major”) li
tuanistikoje.

(Bus daugiau)

„downhill“ slidinėti, o kiti atsilei
do šiltoje aplinkoje. Po skanios 
vakarienės vakaras buvo kiekvie
nam laisvas.

Sekantį rytą prasidėjo “rimtas” 
slidinėjimas. Iššsiskirstėme į ke
lias grupes: vieni slidinėjo Crystal 
Mountain, kiti Boynę, <?.kiti. pasi
rinko “cross - country”. Visą die
ną snigo, o vakarop pradėjo dar 
smarkiau. Kelias atgal į Wellston 
buvo beveik neįmanomas; dviejų 
linijų kelias buvo padengtas bent 
dviem pėdom sniego. Mašinos va
žiavo lyg bėgiuose, kurie kartais 
dingdavo, o kartais net nuveži 
davo mašinas nuo kelio. Visa ke- 
lionė buvo labai įtempta.

Tą vakarą prisidėjo dar dvy
liką akademikų. Naujų metų iš
vakarėse balius prasidėjo po 
dešimtos. Su šampanu rankoje 
palinkėjome vieni kitiems links
mų Naujų metų.

Naujų metų dieną jau buvo sun
kiau keltis. Sekant tradiciją, pra
dėtą praeitais metais, tą dieną vi
si slidinėjo “cross - country”, o ne 
nuo kalnų — “downhill”. Buvo 
daug pirmokų, bet visiems nepap
rastai’ gerai sekėsi. Po kelių valan
dų smarkaus slidinėjirtio sustojo
me užeigoj atsigauti. Iš viso buvo 
nepaprastai gražus oras ir ypač 
gera nuotaika.

Vakarienės metu, bevalgant 
Kathy’s namie darytus makaro
nus, išgirdome naujieną ar gal net 
nustebimą, kad vakaro programo

je visi dalyvausime. Pranešta,

S t udentų 
kalendorius

Sausio 16 d., šešt. — “Suk
tinio” tautinių šokių grupės ba
lius Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje, Chicagoje, 7 v.v.

Sausio 23 d., šešt. — Nort^- 
western universiteto Lietuv 
latvių klubas kviečia visus lie 
vius studentus dalyvauti še 
se, kuriems gros “Vytis” 
versiteto tarptautinio festiv^tao 
metu. Šokių pradžia 9 v.v. Važitro- 
ti Lake Shore Dr. iki Sheridan Rd- 
į Norris University Center. To pa
čio festivalio metu pasirodys tau
tinių šokių grupė “Spindulys”,,klu
bas suruoš dabartinio lietuviško 
meno parodą ir pardavinės kita
taučiams studentams lietuvišką 
maistą.

Vasario 13 d. — šešt. “Spin
dulio” tautinių šokių grupės ba
lius Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje, Chicagoje.

Iki pasimatymo!

kad matysime filmą. Nepasaką 
koks bus tas filmas, buvo pas 
tytos trys “talentingos akt
grupelės ir jų užduotis buvo* 
v.v. suruošti vaidinimus 
“Grožio mokykla”. Vaidiniui!, 
tu sužinojome, kad grožio rhąkyk- 
lą galime rasti bet kur, ypačiai 
gamtoje. Taip pat antrame tai- 
dinime pasirodė mūsų tarpe, saky
tum, tikrai “linksmų” vyrų grožio 
mokykla. Abidvi vaidinimų idėjos 
buvo tikrai originalios ir gerai su
vaidintos. Vaidinimus sekė lietu* 
viško filmo“Grožio mokykla” ro
dymas. Tuoj pkt, filmui 
pasibaigus, prasidėjo įvairiapu
sės diskusijos, kurias pravedė Gin
ta Remeikytė. Vieni filme mėtė 
daugiau simbolizmo. Kiti sakė, 
kad, nes filmas buvo susuktas 
1967 m., jis buvo padarytas val
džios duotu biudžetu paprastiems 
žiūrovams ir, kad nebuvo darytas 
rodyti Amerikoje. Kiti net konĮįn- 
tavo, ar buvo parinkta gera nrhga 
rodyti tokį filmą; ar iš viBopyro 
naudos rodyti tą filmą slidinšįppio 
stovykloje. Po kiek laiko nutąsė
me baigti diskusijas. Ginta prane
šė, kad galėsime sekantį vakarą 
matyti kitą filmą ir tęsti disku
sijas. -Visi surimtėjo, kai buvo iš
kviesti visi, kurie dar nebuvo daly
vavę vakaro programoje. Jie buvo 
paskirstyti porelėmis, duota jiems 
šukos, kaspinai, gumutės..., ir per 
dešimt minučių anie turėjo sukur
ti šukuosenas, vertas premijos. 
Konkursą laimėjo “gražuolė” Vy
tenis Rasutis ir stilistas Linas 
Leseckas. Jie buvo išdidžiai ąp- 
dovanoti bulvių medaliais.

Sekantį vakarą, po dienos sli
dinėjimo ir tuoj po vakarienės, 
susirinkusiems žiūrovams kjzo 
rodomas lietuviškas filmas „Sau
lės pasakos”. Po to vėl sekė disku
sijos. 10 v.v., Ron u Kathy ųžjĘfgė 
laužą ir pradėjorrię {iro gra m 
“Lauželis”. Kupletas skaitė lVfiįga 
Rimavičiūtė ir Linas Leseckds. 
Linksmoj nuotaikoj Dalia Petrei- 
kytė ir Birutė Šontaitė pravedė ke
letą dainų. Jų prašymu vyrai 
akompanavo dainas knarkimu. 
Laužą pravedė Neris Pupiūtė. To
liau sekė bendras pasilinksmini
mas.

Sekmadienio rytą neskubėjome 
išvažiuoti namo. Žiemos stovykla 
greitai, bet ir labai smagiai «ž- 
sibaigė. Visi parsivežėme 
įspūdžių.

Ad meliorq 
Neris Pupii

Įspūdžiai iš studentų 
ateitininkų žiemos stovykloj

Šaltis ir sniegas nenugąsdino 
Ateitininkų namuose, prie Chica
gos, susirinkusių studentų stovyk
lautojų. Gerų nuotaikų ir origi
nalių idėjų kupini susirinko 
studentai ateitininkai iš Toronto, 
Detroito, Clevelando, Chicagos. 
Savo šiluma ir nuoširdumu atei
tininkus studentus maloniai ap
gaubė ir priglaudė Ateitininkų na
mų vadovybė. Stovyklą studentai 
pradėjo susipažinimo vakaru su 
dainomis ir žaidimais.

Stovyklos dienotvarkę paįvai
rino paskaitos. Pirmoji paskaita 
buvo pravesta kunigo Šarausko, 
kurioje galėjome giliau pažvelgti į 
save ir į mūsų ateities darbų tiks
lus. Po paskaitos vyko diskusijos, 
kuriose stovyklautojai buvo susis
kirstę į kelias grupes.

Giliau susimąstę visi laukėme 
artėjančių Naujų metų.Studentų 
gretas Naujųjų metų sutikime pa
pildė ateitininkai sendraugiai ir 
kiti atvykę svečiai. Gerai suorga'

nizuotam vakare visus maloniai 
pasitiko p. Razmienė, p. Stončienė 
ir kiti.

Naujųjų metų pirmomis dieno
mis dar turėjome galimybę giliau 
pažvelgti į mūsų ateities planus ir 
tikslus, susitikdami su dr. kun. 
Kęstučiu Trimaku, prof. Jonu Rač
kausku, prof. Arūnu Liulevičium.

Aktualia Lenkijos-padėtimi bu
vo labai susidomėję visi studen
tai. Į šį klausimą galėjome rim
čiau pažvelgti, pravestose 
diskusijose. Šios diskusijos į vi
siems padėjo rimčiau susimąstyti 
ir pamatyti sunkia, būklę, kurtoje 
taip sunku atrasti sutarimą įrVie- 
ną sprendimą. J'

Laisvalaiko metu turėjoiię pro
gų pasidžiaugti gražia gamtos ap
linka. Arklio rogėmis tempiami, 
susipažinome su . įdomia .' vie
tove. Stovykla nepraėjo be sniego 
kovos, o vakarai buvo užpildyti 
dainomis ir šokiais.

D. R.

V



DRAUGAS, šeštadienis, 1082 m. sausio mėn. 1® d. seselė iš New Philadelphijos. 
Taip pat buvo artimesnieji iš 
Shenandoah ir Frackville para
pija

Pabaigoje J. Yezelinas ir He
len Ambrose įteikė čekį kun. A. 
Bartkui, kad jis galėtų išlaikyti 
lietuvišką radijo valandėlę. Vie
tos spauda ta įvykį — Vyčių su
rengtas Kūčias paminėjo išaiškin
dama lietuviškus papročius ir įdė
dama net nuotrauką iš šventės.

Vyras pavydi, tik būdamas 
įsimylėjęs, moteris — pavydi ir 
nemylėdama.

ANTIQUES
TRIO SHOPPE, LTD.

583 Central Higiland Pk., IL
Klegant Reeale Gently used furn. 

A.nttques-Artifacta-Palntlng8
. Brlck-A-Brac-Chlna-Silver-Crjutal 

433-7500 
Conaignments Buy/3ell

RelfnKor. PhyUls Relfman—Myra Strous, Propa.

Nežinojimas yra pati sunkiau
sia iš visu bausmių.

A. Diuma

THE ANTIQUARY WAR£HOUSE 
“Moka aukščiausias kalnas”

už senovinius baldus, gražius Benoviš- 
kua daiktus, kilimus, porcelano in
dus. Sidabru, aukso monetas.

PATIUCK GIBBON9, Sav. 
2050 M. Halsted St — Tel. 528-3121

Gary, Ind. lit. mokyklos mokiniai atlieka “Eglutės” programą. 15 k.: Aidas Raudonis, Aleksandra Jogailaitė, 
Steponas ir Marytė Traikovic ir dr. Janina Reklaitienė. Nuotr. J. Pečkalčlo

KURIAM GALUI MOKĖTI 
BAIGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO 3300 IKI 31,000

JULIAN A ELLENS ANTIQUES 
2154 N. Halsted — TeL 883-9843 

Buyers and dealers of fine European & 
American fumiture, china, glassware.

“Appraisal Service Available”

Gary,
MŪSŲ KOLONIJOSE

, Indiana
KALĖDŲ EGLUTJ

Gary lituanistinės mokyklos tra
dicinė Kalėdų eglutė įvyko gruo
džio 27 d. Dėl motinos ligos ve
dėjai seselei Janinai negalėjus at
vykti, programą pravedė dr. Jani
na Rėklaitienė, kurios sūnelis lan
kė šią mokyklą

Kun. Ignas Urbonas tarė atida- 
lymo žodj, pasveikindamas ir pa
dėkodamas mokytojoms ir vi- 

• siems, kurie neleidžia šiam lietu
viškam žiburėliui užgesti ir šią 
mokyklėlę išlaiko dar gyvą. Šiais 
metais labai sumažėjus mokiniu 
skaičiui, tik dideliu . pasiaukoji
mu mokytojų — seselės Janinos, 
Joanos Rudzovičiūtės ir ilgame
tės taut. šokiu mokytojos K. Peč- 
kaitienės — ši mokyklėlė galėjo 
pradėti savo 23-sius mokslo me
tus.

^Daug padėjo ir dvi jaunos moti
nos iš Crown Point atveždamos 
savo jaunučius į mokyklą. Tai dr. 
Janina Rėklaitienė ir trečios kar
tos lietuvaitė Rita Traikovič.

Prie “Kalėdų Vaizdo” moki
niai sugiedojo “Užgimęs Betlie
juj Jėzus”. Po to sekė poezija — 
deklamacijos, kurios turėjo dvi 
dalis. Pirmoje dalyje pasirodė Dia 
na, Ričardas, Debbie Mačiai ir 
Jurgutis Rėklaitis. Antroje — G. 
Navickaitė, Aidas Raudonis, Ste
ponas ir Marytė Trasikovič. Visi 
kartu pagiedojo 4 kalėdines gies
mes: Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Oi greičiau, greičiau ir Svei 
kas Jėzau, gimusis. Mokyklos vy
resnieji mokiniai T. Ruzgą ir T- 
Navikaitė padeklamavo po eilė
raštį.

Mok. K. Pečkaitienės paruošti 
ir vadovaujami mokiniai atliko 
du ratelius — aguonėlę ir uodą 
ir smagiai pašoko du taut. šokius: 
Koja, koja ir piemenėliai.

Akordeonu grojo Jonas Vaiče
liūnas. Pb programos atvykęs Ka
lėdų senelis (R. Mačys) visus ap
dovanojo kalėdinėmis dovano
mis. Gerosios motinos — Birutė

Ruzgienė, Onutė Raudonienė ir 
Uršulė Tavarienė — visus ska
niai pavaišino pietumis — lietu
viškais vėdarais.

krp.

Frackville, Pa.
VYČIAI SURENGĖ KŪČIAS
Lietuvos Vyčių Anthracite 144 

kuopa Frackville, Pa., surengė 
bendras kūčias Apreiškimo par. 
salėje. Kūčios buvo pagal visas 
lietuviškas tradicijas su pasnin
ko valgiais, su gražiomis staltie
sėmis ir su plotkelėmis, kurias vi
si dalinosi tarp savęs, sudaryda
mi lyg bendrą vieną šeimą. Ar bu
vo dvylika valgiu, pagal dvylika 
apaštalu, sunku pasakyti, bet ju 
buvo daug ir įvairiu-

Prieš kūčių vakarienę maldą 
sukalbėjo kun. A. Bartkus, kun. 
M. Jarašiūnas ir prel. J. Neve- 
rauskąs. ^Tradicinius valgius tek

kė Anna Carlitus —pirmininkė 
ir Margaret Yezulinas —vicepir
mininkė, padedamos nariu iš 
Shenandoah kuopos. Programos 
vedėjas Stasys Vaičaitis tarpais 
paaiškino lietuviškus Kalėdų 
papročius, o “Žarijos” choras pa
giedojo kalėdiniu giesmių.

Prisimintina, kad svečių buvo 
ir iš kitur atvykusiu, kaip Sv. Kazi
miero generalinė vyresnioji sės. 
M. Joanella iš Chicagos, kun. R. 
Potts iš New Philadelphia, kun. 
W. Linkhorst iš St. Clair ir viena

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr. Coupe

BALZĖKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

'*U WILL LIKĘ US”

4080 Arehw —VI 7-1515

QUEBCUS ANTIQUES
Flnally resbored American-Victorlan 

fumiture — bought and sold. 
“Your Best makes us Best’’

John G. Greene — Debra J. McKarns, 
Proprietors

281-2616 2148 N. Halsted

FURNITURE - ESTATES BOUGHT 
"We Care Because Tau Care” 

HIGHE8T PRICES PAID 
We wlU como to you, or why not 

visit ua for personai Service. 
THE BARN DOOR 

734B W. Madison, Forest Park
. • ... aTEL. — 771-2B88

CLASSIFIED ADS
MISCELLANEOU S REAL ESTATE

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus

VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago. IU. 60632, tel. 927-5980

illlllllllllllllllllllllllllllllllllUlltlIlilIliill

M. A. S I M K U S
INCOME 'VAX SERVICE

NOTARY PUBLIC 
4250 S. Maplevvood, tel. 254-7450
Taip pat daromi V K KTI M AI. 
GIMINIU ISkvletlmai, pildomi 
PIIJETYBRA PRAŠYMAI ir

■dtokle blankai.
■MiiitnnTnnmniiniiiiiiiiiiiuuiiiiiiiimii
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St, Chicago, IL 60620

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Tet — DiS-tiai

Vytautas Valantinas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiuiuiiiiiiiiiiiiii

VALOME
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS
Tel — BE 7-5168

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998

■•■■•a

SIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminių 

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

niiiiiiiflrnnntniiiiMiiiiiiMiihiiiiiiuiinii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas

Namu pirkimas — Pardavimas

INCOME 1AX
Nolariatas — Vertimai

BELL REALTORS
4. B A C B V 1 C 1 U S

0528 S. Kedzie Avė. — 778-2288

LOMOJ AMA ŠCOK ŠUUNI

IšNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
vyresnio amž. žmonėms. Marųuette 
Parko apylinkėj. Skambint PR 6-9189.

IŠNUOM. Fort Lauderdale, Floridoje,
du atskiri miegami kambariai pensi- 
ninkams-kėrtis. Skamb. 305—58341819

HELP WANTED — VYRAI

FARE PLUMBING
Leaks, poor water pressure, slow 

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

Call: 795-8480

VVAGNER and SONS
TYPEWRITERS AND

ADDING MACHINES

Nuomoja, Parduoda, Taiso

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas.

5610 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phone - 581-4111

A. T V E R A S !
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES r 

Pardavimas ir Taisymas
= 2646 West 69th Street — Tel. RE 7-1941 1■M
F|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItHIIIIUHilH ,<l,i;!;'

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 7 Įsi St., Chicago, ūl. 60629

RŪPESTINGAI 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
n n j.-=^

iiiiiniiiitiiiiiminiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIJO PROGRAMA
NAUJAS LAIKAS

Seniausia Lietuvių Radli. piograma 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
8:00 iki 8:30 valandos ryto.

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, 
turėsime programą du. kartu sekma
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
žinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka, šią 
programą veda Steponas lr Valentina 
MinkaL Biznio reikalais kreiptis j Bal
tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis “Draugas” ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų.
tiHiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiuniiii'imiiiiiiimi'

JEWELRY — OLD GOLD
IF YOU ARE NOT WEARING IT.... SELL ITHI 
The Firma Listed Here Are Dependable... Reputable... 

AND Will Pay The Highest Prices.
Keep This Handy List And Ūse 

It For Your Needs.

We pay top dollar for old gold if you 
mušt sėli. See US Lašt. Keep the Lord 
First

(Romans Chapter 10:9-10-13) 
1660 N. Wells 

280-1988

CASTRONOVO - PAGNI 
ESTATES PURCHASED 

Gold Buyers 
29 E. Madison 

332-3636 
Suite 1104

ELENA’S JEVVELERS INC. 
Finest in wholesale, and costume 
jewelry — engraving — watch and 
jewelry repairs. “We specialize in 
design of string beads”. 5 N. Wabash. 
782-9088-9 or 726-8625.

DANIELS JEWELRY 
Gold bought. Finest in field for dia- 
mond setting, remodeling, repairing. 
“We care”. 2826 W. Touhy Avė, 761- 
5057. 1436 Waukegan Rd. 998- 
5222.

DEMETRI COVEOS WHOLESALE 
JEWELERS

Buy and Sėli Old Gold, Jewelry, LHa- 
monds, Sterllng Silver, Antląues and 
Colna. “Check w1th us Lašt".

Please Mentlon Draugas ad.
3 So. Wabash, Chicago

BALFOUR CO.
“The Best for the Best”

Žiedai, Trofėjos, “Avvards”
TOM YOUNG; Rep.

101 S. Pine
Mr. Prospect — 398-6911.

iiBiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2846 W. 69 St, tel. 776-1486 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII

IEŠKOMAS VIENGUNGIS VYRAS 
25 iki 50 metų amžiaus, turintis gimi
nių Lietuvoje, kuriuos norėtų aplan
kyti. Kelionė bus apmokėGMgreiptis į
BOR1S — 702-453-6697. 825 N. Lamb 
No. 310, Las Vegas, Neveda 89110.

Reikalinga šeimininkė 2 dienas savai
tėje. Skalbimas ir namų valymas. Ge
ras atlyginimas. Chicagos universite
to apylinkėje. Skambint 643-9420.

liltdlIlUllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 686-2960
rtinilHllllllllllIlIlIimiliimnmumnnim

DĖMESIO

ELEKTROS
1YBD1MA1 — PATAISYMAI

r,i?urlV Chicagos miesto leidimą.. 
Dirbu lr užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai tr sąžiningai.
4514 S. Talman Avė. 927-8559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraiuda.
Priimame MASTER CHARGE ii VISA

Telef. — WA 5-8063

TAISO
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
Tel, 585-6624 po 5 vaL ve, 

Kalbėti lietuviškai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

THE FORTY TEARS 
0F DARKHESS

Paraše Dr. Juozas Valinora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus.
I anglų kalbą išvertė

Juozas Bulevičtus 
Minkštais viršeliais. Kaina 32.85 

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

Chicago, UL 60629 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli  
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JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRES5& TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581*6590; 581-7729

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joiĮte rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai 
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki H valandos vakaro Šeštadieniais tr sekmadie 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popipt

M

MŪSŲ SKYRIAI:
AUentown, Pa, — 126 TUghman Street ....................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Flllmore Avenue
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St................................
Chicago 22, BI. — 1241 No. Ashland Avenoe ..... .................. ..... ..................... ...................
Chicavo, Bl. 60629 — 2608 VVest 69tb Street ............... .........................................................
Chicago, III. 60672 — 2222 West Chicago Avė. ........... ........................... .'.................................... Tel.
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Road ........................................................ ... ..................................
Detroit 12, Mich. — 11001 Jos Campau Avenue . .-.............._........... ...... ................ ..
Hamtnunck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ................ ..........
Los Angeles 4, Calif. —■ 159 So. Vermont Avenne
New York S, N. Y. — 78 Second Averue ......
New York S, N. Y. — 324 E. 9 St.
Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St. ........
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N, Marshall St.___
Phoenlz, Ariz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy. .
Rahway, N. J. — 47 Fast Mflton Avenue
SUver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..............
South River, N. J. — 41 VVhitehead Avenue ...............
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ....

HERKIMER, H. Y. — McKENNAN RD.
NAUI1 SKYRIAI:

f lillllimtllllllilllllllllllllllliuill  HIlilIMII

A VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 876. 1882 arba 876-5996 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

FRANK ZAPOLIS
32081/2 VVest 95th Street 

Telef. GA 4-8654

435-1654 
342-4240

.........  633-6090
895-0700 

Tel. 302-478-2871 S 
486-2818 ® 
925-2787 

312—2274856 
(216) 845-6078 

365-6780 
365-6740 
385-6550 
674-1540 

.... 475-7430
305-673-8220 

. 215-WA-5-8878 
602-942-8770 

381-8800 
301-5894464

......  257-6320
......... 475-9746

315-866-3930

PUSMEČIUI
$121.00 Chicagoje

^93.00
Ciceroje 

(10/20/5 UM)
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m.
6529 So. Kedzie Avenue

I. BACEVIČIUS — 77b-2233

i'ACKAGG EXPRESS AGENCY 
MARIJA NORE1K1EN8

SIUNTINIAI I LIETUVA
I ji bal pageidaujamos geros rūšies 

iirckės. Maistas iš Europos sandelių 
21108 W. IlOlli St. Chicago. III. 0062*

fel. 925-2787

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

iiiinniiiiinniiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI- 
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis jteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.

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

ilIlIlIlIlHIIIIIIIIIUIIIIIlilIUUUlUlllllllllll



K
MtrfTJwę“'Nekalto Prasldėįlmo vienuolyno, Putname, seselės Apolonija Pace- 
vifijy# jr Aloyza Saulytė grįžta nuo altoriaus po įžadų pakartojimo jų 50 
mątų,<vienuolinio jubiliejaus metu, sausio 6 d.

9 M»i Nuotr. i. Kriaučiūno

",-w» i—•*«--------------- - ----- ---- .—— ,.- .................... ........

į^MOSU KOLONIJOSE
Putnam, Conn. 1. tr..
pXg5&Bimas vardadienio

UFGrMTADIENIO PROGA
Pralr Vytautas Balčiūnas ir 

prėf. 4i«n. Stasys Yla sausio 3 d. 
P'feS- & Masaičio namuose,, 
Tfeo#wpsope prie Putnamo, nedi- 
deiiouputnamiečiy būrelio ir sve- 
čtoeptįtf. kun. V. Čukuro iš Pro- 
vtdence—buvo kukliai pagerbti. 
Prefe1 * Balčiūnas vardadienio, o 
kun.’Yia gimtadienio proga. Abu 
minėjimai išpuola sausio 5 d., bet 
padaryta anksčiau, nes ’prel. 
Balčiūnui reikėjo vykti Romon į 
lietuvių vyskupy šventinimo iš
kilmes.

Minėjimo metu prof. Masaitis 
trumpai pasveikino prel. Bal
čiūną, kuris yra profesoriaus svai
nis, kaip kataliky tikėjimo skelbė
ją,.skleidėją, misininką ir lietuvy
bės darbuotoją, o prof. kun. Ylą 
-hikSf?pKneriuilstamą rašytoją, ka- 

tafflfišlft^ios moralės skelbėją, ne
pamainoma jaunimo auklėtoją 

. it .lietuvybės žadintoją. Susirin- 
IdSMM^jY’ffbiems solenizantams lin- 
k$<3,Y toliau nepailsti savo dar- 
buosų, įjnkėjo geros sveikatos ir 
sėWkn«.*AČiū prof. Masaičiui už 
pcoftjtf^sudarymą putnamiečiams 
—o/u^jpplniusius asmenis pagerb
ti, su jais ir savo tarpe pabend-
rayjL^I

DVTRJU SESELIŲ 50-ČIO
K? JUBI1jEjUS
:juoaui

jV^ijęs Nekalto Prasidėjimo 
vienypljįpo seselės Aloyza Sauly
tė ir Apolonija PaceviČiūtė sau- 
sfflMy*a.a (kalendorinę Trijy Ka- 
rp4tU«^wntės dieną) šventė sa-

genija Lukošiūnaitė, Stasė Nor- 
mantaitė, Miriam Pažėrūnaitė ir 
Paulė Savickaitė, skaitė monta
žą,) kuriame žodžiais išreikštais 
vaizdeliais priminė kai kuriuos 
gyvenimo įvykius vienos ir kitos 
sukaktuvininkiy. Tylios “Avė Ma
ria” ir kitos jausmingos religinės 
melodijos, atliekamos muz. sės. 
Bernadetos Matukaitės pianinu, 
lydėjo montažo žodžius.

Sės. Aloyza šaulytė jubilia
čių vardu padėkojo kunigams, 
sveikintojams, programos atlikė
jams ir visiems dalyviams. Pie
tūs baigti visy sugiedotomis gies
mėmis: “Graži tu, Marija” ir 
“Kristau, Pasaulio Valdove”.

Jubiliejinis minėjimas baigtas 
iškilmingais Mišparais 3 vai. p p. 
vienuolyno koplyčioje. Mišparus 
laikė kun. Bacevičius, kun. Yla, 
kun. Krasauskas. Prie vargony 
sės. Bernadeta Matukaitė. Pras
mingos Mišparų psalmės ir gražus 
giedojimas kėlė kiekvieno dvasią 
aukštyn.

Trumpai apie jubilijatės, nors 
jos vertos dėl savo darby ir ilges
nio paminėjimo, bet tai kitą kar
tą, kita proga.

Seselė Aloyza šaulytė gimė 
Amerikoje, Pensylvanijoje, 15 

metų paslysta Lietuvon. Ten moks
linta seseliy motiniškuose narauo. 
se Marijampolėje, padarė vie
nuolinius įžadus. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą grįžo Amerikon. 
Pirmiausia padėjo marijonams 
Marianapolyje, vėliau persikėlė į 
seseliy įsigytą pastogę — Vilią 
Maria. Įsigijus vienuolynui na
mus Putname, persikėlė čia. 
Bent 23 metus buvo, taip pat ir 
dabar yra, vienuolyno seseliy vy
resniąja. Vienuolynas augo, jai di
džiąja dalį rūpesčiy ir atsakomy
bės pasiėmus. Veikli, sumani ir 
taikinga, visada pasiruošusi tar
nauti Dievui ir padėti artimui.

Seselė Apolonija PaceviČiūtė, 
Sūduvos ūkininkų duktė, vienuoli
nius įžadus padariusi kartu su 
sės. Aloyza. Jau Lietuvoje buvo 
mokoma spaustuvės darbų, tai 

seselių spaustuvėje
IcruopStėsi Ir darbams vadovavo. 
Iš viso 32 metus spaustuvės dažų 
tvaike. Dabar jau sveikata nelei
džia mėgiamo darbo tęsti. Tyli, 
paslaugi, darbšti kaip bitelė, vi
sy mėgiama-

Telaimina Aukščiausias Jubili- 
jates ir teleidžia joms tęsti reika
lingus darbus pagal išgales.

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

vo 50 mėty vienuolinių įžady su
kakti.

Jubiliejini minėjimą suruošė se
selės. Jis pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis vienuolyno koply
čioje 11 vai. ryto Šv. Mišias kon- 
celebravo kun. St. Yla vienuoly
no koplyčioje, ir kiti 7 kunigai —
V. Čukuras, J. Bacevičius (pranc),
V. Parulis ir J. Petrauskas (abu 
marijonai), R. Krasauskas, J. Kin
ta ir J. Ruokis. Pritaikytą pamoks
lą, pabrėžiantį sėkmingą sukak- 
tuvininkiy tarnavimą Dievui ir 
žmonėms, ypač lietuviams, pri
menantį trumpai jy gyvenimo ke
lią, pasakė kun. Yla. Mišiy metu 
jubilijatės pakartojo vienuolinius 
įžadus. Pamaldy metu giedojo se
selių choras,. vadovaujamas aes. ir Putname 
Bernadetos Matukaitės prie var
gonų.

Po pamaldų seselės ir vietos 
lietuviai, buvo ir svečių, pvz. sės.
Aloyzos sesers sūnus iš Chicagos, 
susirinko vienuolyno salėje bend
riems pietums. Buvo ir visi Mi
šias laikiusieji kunigai. Palaimi
nimo maldą sukalbėjo kun. Yla.
Piety metu sukaktuvininkes 
trumpai pasveikino sės. Margari
ta Bareikaitė ir dr. Č. Masaitis.
Visi sugiedojo linkėjimy giesmę 
sukaktuvininkėms. Grupė seseliy 
ir kandid. Liolita Burokaitė, Eu

Birutė Lukauskienė — Jasaity- 
tė apleido šį pasaulį 1982 m. sau
sio 5 d. Matulaičio namuose. Ji 
buvo gimusi 1911 m. gruodžio 8
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KSS, SUPTUM

and Kltchen
' Flxt>uros by Crane. Kohler

Standard water heatora by 
m, Rudd and Stato.

8-5, Mon. & Thura 8-9, 
Sunday 10-2. A

Tel. 056-7272

• - A - WAYS
_____ CONSIGNMENT SHOP 

Buyįi*a«Aonduct House-Estate Sales 

iriem, Berwyn, Illinois 
■ 749-7557
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Lietuvos atsiminimai

’ ’ ? p' *»; • Hb sotli- <
Radijo yalanda jau 40 metų tarnauja 
Nevy Jersey. New York Ir Connecticut 
lietuviams!

R!a**4jieitadienj » WEVD StoUea 
Tor k e nuo 8 Iki t vai. vakaro.

97i» meo FM. Tai p pat klausykit** 
“Muile of lAthuanla" programai kai 
treeiadYA'nf. nuo 8:05 Iki 7:00 vai. 
vakaro. li Seton Hali Univiraitato ato- 
Uis. 89.6 FM. (WSOU)

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
'':i 23* Sunllt Drive

tifatehung, N. J. 070«0yr'v»«i:>4nrf.
TaL — (201) 753-3030 
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1981 m. gruodžio 4 d. Worcaater Mass., mirė mūsų mylima 
žmona, mamyte, uoivė lr senele

A. f A. ELENA KAUŠEVICIENE.
Palaidota gruodžio 7 d. Notre Dame kapinėse.
Joa netekę reiškiame gilią padėką Sv. Kazimiefo Vienuolijos sese

lėms, Shrewsburio miesto policijos ir ugnegesių departamentų atsto
vams, giminėms, draugams, pažįstamiems, organizacijoms, nuoėirdžiai 
mus užjautusiems jautriu žodžiu, laiškais ir per spaudą išreikštomis užuo
jautomis.

Ypatingai dėkojame: Sv. Kazimiero ir Auftros Vartų parapijų klebo
nams kunigams: A. Miciūnui, MIC, A. Volungiui, A. Yankauskui ir 
Sbrewsburio miesto Šv. Onos parapijos asistentui už koncelebruotas Sv. 
Misiąs, pasakytus lietuvių ir anglų kalbomis pamokslus. Kun. B. Užda
viniui, MIC už sukalbėtas maldas laidotuvių direkt Dirsa-Kazlauskas 
namuose.

Nevėžio tunto skautams patarnavusiems prie Sv. MiSių.
Sv. Kazimiero parapijos vyrų chorui, dirigentui muz. Z. Snarskiui, 

solistui V. Roževičiui, vargonininkei O. KerSytei už jausmingą giedojimą 
bažnyčioje.

Lietuvių Labd. draugijos pirm. K. Adomavičiui pravedusiam atsi
sveikinimą su velione laidotuvių direkt Dirsa-Kazlauskas namuose, 
pareikštą užuojautą savo, žmonos Teresės ir visos draugijos vardu, už 
užuojautas per spaudą, atstovėms Sios draugijos palydėjusioms karstą ir 
visai Maironio Parko vadovybei už suruoStus gedulo pietus laidotuvių 
dalyviams.

Worcesterio apylinkės LB pirm. P. Babickui, LfiST garbės pirm. prof. 
dr. V. Mantautui, Dr. Vinco Kudirkos Saulių kuopos pirm. A. Zenkui, 
Skautų pirmijos vicepirm. P. Moliui, Nevėžio skautų tunto tunt B. Narui. 
Visiems lankiusiems velionę ligos metu. Už gausiai užprašytas Sv. 
MiSias, gražias gėles puoSusias jos paskutinę kelionę ir aukas. Visiems 
atsilankiusiems į laidotuvių direk. Dirsa-Kazlauskas namus, daly
vavusiems pamaldose ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą. Laidotu
vių direk. J. Kazlauskui ir jo padėjėjams už malonų patarnavimą skaus
mo dienose.

J Ūsų visų parodytas a.a. mūsų žmonos, mamytės, uoėvės ir senelės 
pagerbimas ir mūsų atjautimas mus giliai sujaudino — to neužmiržime 
niekada. Dar kartą visiems Širdingas AČIŪ.

Vyras Alfonsas
Dukterys: Irena Markevičienė ir Kristina Žemaitienė 

su Šeimomis

d. Lietuvoje buvo danty gydyto
ja. Amerikoje ilgiausiai gyveno 
Chicagoje. Kentėjo nuo progre
suojančio luošinančio artrito ir į 
Matulaičio namus atvyko 1972 m. 
Pamaldos už velionę buvo atlaiky
tos Matulaičio namy koplyčioje 
sausio 7 d. Mirusios palaikai pa
laidoti Šv. Kazimiero kapinėse 
Chicagoje, šalia jos anksčiau mi
rusio vyro. Ilsėkis ramybėje, tauri 
lietuve.

J. Kr.

— Kelkis, — tarė Gerardui. 
Atsikėlė pamažu, skausmingai

iškreiptu veidu, išsitiesė ir, lyg 
vėl atitokęs, kone įžūliai pasižiū
rėjo į motiną.

Sėdėjo rimta, neįspėjama, tary
tum čie nieko nebūtų įvykę, lyg 
nė vienas jos nervas nebūty su
virpėjęs.

Ištiesė sūnui sudžiūvusią ligi 
pusės pirštų juoda mitene už
trauktą ranką ir lygiu balsu pra
šneko:

Brangiam vyrui ir tėveliui
A. f A.

DR. KONRADUI KARNAUSKUI
iškeliavus amžinybėn,

Uiūdesio prislėgtai žmonai mielai GENOVAITEI ir duk
rai SILVIJAI su šeimynėle reiškiame nuoširdžiausią už
uojautą ir Kartu liūdime.

LEOKADIJA IR VLADAS MATULEVIČIAI 
KRIKŠTO SŪNUS DALIUS

NIJOLĖ IR ROMA SU ŠEIMOMIS

PADĖKA
į A. A.

ANTANUI VADAKOJUI
MIRUS LAPKRIČIO 23 D., 1981

Nuoširdžią padėką reiškiame giminėms ir pažįsta
miems Amerikoje už užprašytas šv. Mišias ir pareikštas 
užuojautas.'

Dėkojame:
MARCEI jEL PAKELTlklN EI 
KAZIUI BALČIŪNUI 
JONUI MEZGINIUI 
STASIUI VIDMANTUI 
ONAI ir LIUDUI ŠĖMAIČIAMS

i IRENAI (PAKĖLUS) KAZAN 
FELUAI ir ANTANUI GALDIKAMS 
MARYTEI ir ANTANUI ZADAVICIAMS

40 . ,af. .
Liūdinti žmona ALEKSANDRA 

sūnus VYTAUTAS
duktė DANGUOLĖ ir žentas DONALD

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKUTIS
NeprikJausamoa Lietuvos Kariuomenės kapitonas

ANTANAS BALEIŠIS
Mirė 1972 metų sausio 17 dieną.
Jo brangų atminimą gerbiant, šv. Mišios už jo sielą 

bus atlaikytos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje ir gre- 
gorinės šv. Mišios per sausio mėnesį Madride, Ispanijoje.

Nuoširdžiai prašome visus pažįstamus velionį prisi
minti savo maldose ir ištarti amžiną atilsį.

Ilsėkis ramybėje, kol vėl susitiksime Anapus. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.

A. f A.
Dr. KONRADUI KARNAUSKUI 

mirus, jo žmonai Genovaitei, dukrai Silvi
jai, žentui ir anūkams reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir kartu liūdime.

LEOKADIJA IR ANTANAS BRAZDŽIAI

LAND OF CROSSES
The struggle for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by
MICHAEL BOURDEAUK, M.A., B.D.

Printed in England 1979, 339 pogeo. Price — ineluding
shipping and handling $8.95.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago, a 60629

IUinois fyventojai dar prideda 48 ct. valstijoj mokesčio.

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 18 d.

— Padėkok, sūnau, motinai už 
pamoką fr žinok, kad už vieną 
muštą dešimt nemušty duoda.

Gerardas per jėgą pasilenkė, pa

bučiavo ištiestą ranką ir atsigrį
žęs nusvirduliavo iš salės.

F. Neveravičius 
(Iš Blaškomos liepsnos)

Vladas Barskevičius
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio 
netekome 1977 m. sausio 19 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 19 d. 
7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus pasimelsti už a. a. Vlado sielą.

Nuliūdę: Žmona, vaikai ir anūkai.

Buv. valdybos nariui
A. f A.

JUOZUI VINGILIUI mirus,
nuoširdžiai užjaučia brolį Vytą Vingilį
su žmona bei gimines

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ 
, SAVININKŲ ORGANIZACIJOS

VALDYBA IR NARIAI

E U D E I K I S
f

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuvly Laidotuviy Direktorių Asociecijoe Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArda 7-1130-30

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS
2424 W. OOth STREET TaL REpvfcUe 7-1211
11028 Southwest Hlgtnray, Paloa Mile, IlUnols TaL 974-4419

PETAAS BIELIŪNAS
SO. CALIFORNIA AVENUE TaL LAfayette 3-3372

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET TaL YArda 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. SOth AVE^ CICERO, ILL. Tai. OLympic 3-1003



B DRAUGAS, šeštadienis, 1082 m. sausio min. 16 d.

X Akt Ona Ptetrovičiūtė-Pan-
kienė, sveikatai sunegalavus, 
buvo paguldyta į Mercy Center 
ligoninę Auroroj, Hl. Gydyto
jai darys tyrimus bent kelias 
dienas, o gal reikės ir operaci
jos.

X Radutis Orentas, baigęs 
Loyolos universitetą, šį sekma
dienį, sausio 17 d., Medinah 
Temple salėje gaus mokslo bai
gimo diplomą —- magistro laips
nį. Po ifco eis į kariuomenę ir 
karo mokykloje pradės karinin
ko karjerą.

X Juozas Vendus, St. Peters
burg, Fla/, atsiuntė 17 dol. auką 
dienraščio stiprinimui ir kartu 
pratęsė jo prenumeratą. Labai 
ačiū už auką.

X Dr. A. Broel-Plateris, Be-
thesda, Md., atsiuntė 20 dol. au
ką už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū už paramą 
dienraščiui.

X Aleksandras Atutis, Plea
sant Hill., Cal., buvo atvykęs į- 
Chicagą, aplankė savo draugus, 
pažįstamus ir "Draugą”, įsigijo 
naujausių leidinių už didesnę su
mą ir paliko auką lietuviškos 
knygos paramai. A. Atutis 
anksčiau gyveno Chicagoje ir 
buvo aktyvus (lietuviškose orga
nizacijose.

X Juozas Bardauskas, New 
Ruffalo, Mich., Vladas Ruzgą, 
Veronika Bakas, Ind., Valer Ro- 
zevičius, Worcester, Mass., Na
talija Kaminskas, Buclid, Ohio, 
Teresė Alenskienė, Lemont, Hl., 
Juozas Galinis iš Lemonto, at
siuntė po 10 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Vi
siems labai ačiū.

X Ina Kasis, Chicago, Hl., Pet
ras Plienaitis, Fairmont City, 
III., Andrius Šikšnius, Palos 
Hilis, Hl., Vladas Gilys, Los 
Angeles, Cal., Juozas Murinas, 
Detroit, Mich., Stasys Tamulio- 
nis, Westem Springs, Hl., Zig
mas Mikužis, Chicago, Hl., visi 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū.

x Feliksas Bočiūnas, Sunny 
Hilis, Fla., Kazys Gricius, Dear- 
bom Hts., Mich., S. Adamonis, 
Los Angeles, Cal., K. J. Zemec- 
kas, Indianapolis, Ind., Zigmas 
Grybines, O’Fallon, Hl., Vilius 
Nastopka, Baltimore, Md., Emi
lija Vainauskienė, Woodhaven, 
N. Y., Bronius Juodelis, Dow- 
ners Grave, BĮ., S. P. Tauras, 
Crown Point, Ind., Juozas Valai
tis, Great Neck, N. Y., Stella 
Vasiliauskas, Hope, B. C., Ka
nada, atsiuntė po 6 dol. aukų. 
Visiems ačiū.

x Valerija Kundrotienė, Pi- 
geon, Mich., atsiuntė 8 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Po 7 dol.: Ona Bakaitienė, 
Chicago, Hl., A. Knezėnienė, 
New Britain, Conn. Po 6 dol. — 
Agota Voketaitienė, New Haven, 
Conn., Paul Grizas, Waukegan, 
III. Po 3 dol.: D. Janutienė, Ka
zimiera Lingertat, Jonas Bro
kas. Po 2 dol. — Jonas V. Ruz- 
gys ir M. Rumbaitis. Visiems 
ačiū.

X Lietuvių kalbos sinonimų 
žodynėlio sutiktuvės įvyks sau
sio mėn. 30 d., 10:30 vai. lyto 
McKay mokyklos auditorijoje, 
6901 S. Fairfield. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama atšilau-, 
kyti. (pr.).

X SoL Ginos čapkauslde- 
nės balsas ypač lakštingališkai 
skamba operų ištraukose. Ją vėl 
girdėsime sausio 24 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Bilietai J. Vaz- 
nelio prekyboje. (pr.).

X Lietuvos Vyčių choro meti
nis pokytis įvyksta š. m. sausio 
23 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Vy
čių salėje, 2455 W. 47 St. Nau
jų dainų programą atliks Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios. Po programos 
šokiai. Rezervacijoms skambinti 
po 3 vai. popiet — Betty žibąs, 
teL 434-0464. (pr.).

X A. n. Elena Gimbutienė 
mirė sausio 15 d., 6 vai. ryto La 
Crescente, netoli Los Angeles, 
Calif., sulaukusi 88 metų am
žiaus. Mirė savo dukters Aldo
nos činikienėe ir iš (Bostono at
vykusio sūnaus Jurgio Gimbuto 
bei kitų artimųjų prižiūrima. 
Laidojama Forest Lawn kapi
nėse iš lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios, Los Ange
les. Velionė buvo profesinė ag- 
ronomė, aktyvi skautininke, vi
suomenės veikėja.

X Marijos aukšt. mokyklos 
Tėvų klubo įprastinis visuotinis 
susirinkimas bus sekmadienį, 
sausio 17 d., 2:30 vai. p. p. mo
kyklos dešimtame kambaryje. 
Tėvų klubo nariai kviečiami da
lyvauti.

X Magdelena Kudirkienė, Wa- 
terbury, Conn., pratęsdama pre
numeratą, atsiuntė 12 dol. už 
kalėdines korteles su prierašu: 
“Linkiu “Draugo" redakcijai ir 
administracijai sėkmingų Naujų 
1982 Metų”. Ačiū už auką ir 
linkėjimus.

X Jonas Stoškus, Chicago, HL, 
atsiuntė 15 dol. auką dienraščiui 
ir pratęsė prenumeratą už 1982 
metus. Labai ačiū.

X Pranas Mickus, (Longueil, 
P. Q., Kanada, prie prenumera
tos pridėjo ir 15 dol. auką. La
bai ačiū.

X Albert Gasperaitis, St. Pe
tersburg, Fla., užsisakė įvairių 
leidinių ir kartu pridėjo 10 dol. 
auką. Labai ačiū.

X K. Lietuvninkas, Chicago, 
III., aplankė “Draugą”, pratęsė 
prenumeratą ir įteikė 10 dol. 
auką. Labai ačiū.

X Inž. Vytautas Izbickas, 
Westwood, Mass., JAV LB kraš
to tarybos prezidiumo pirminin
kas, atsiuntė auką už kalėdines 
korteles, padėkojo už malonų 
bendradarbiavimą ir palinkėjo 
geriausių Naujų Metų. Ačiū už 
viską.

X Dr. Ona Mironaitė, Chica
go, Hl., už kalėdines korteles 
atsiuntė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame.

X Stasys Petrulis, Chicago, 
Hl., prie prenumeratos pridėjo 
ir 15 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū.

X St. Petersburg Beach par
duodamas 2-jų miegamų ir 1% 
vonių Condomdnium. Prašoma 
85,000 dol. Galima perimti 10% 
morgičių. Skambint Floridoje 
813-867-3810; Chicagoje 812 — 
425-7160. (sk.).

X Į Vilnių!! Išvykstam kovo 
mėn. 25 d., grįžtam balandžio 
8 d. 15 dienų kelionei vadovau
ja sol. Algis Grigas. Pilna kaina 
1,345 dol.! Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis į: Four Way 
Travel Service 3455 W. 6Srd St., 
Chioago, III. 60629, telef. (312) 
471-2500, arba 471-1702. (sk.).

X Akiniai siuntimui | Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437ya W. II- 
thuanlan Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, Hl. 60629. Telef. — 
778-4766. (ak.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės J 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (ak.).

X Baltic Monumente, Ine., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882. 
Vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje. Nelaukite 
pavasarinio kainų pakilimo, už
sakykite dabar. Prieinamiausios 
kainos lengviausiomis sąlygomis.

<«kj.

Dariaus-Girėno lituanistines mokyklos mažųjų choras, vad. muz. Fausto Strolios, gieda kalėdinės giesmes.
Nuotr. Gintaro Plačo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
čiųŠIMTAMETE LIETUVE

Pereitą lapkričio mėnesį Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje specialiai vyresniųjų žmonių 
(Senior Citizen) buvo pagerbta 
kaip artėjanti prie 100 metų gi
mimo sukakties Ona Kliman- 
skienė. Pereitų metų gruodžio 
20 d. Ceazar Hm., Burbanke, 
Hl., sukaktuvininkės dukterys ir 
artimieji — apie 100 su viršum 
žmonių pagerbė iškilminga va
kariene jau suėjusią šimtą metų 
Sukaktuvininkę. Maldą Vienur 
ir kitur sukalbėjo jos klebonas 
prel. Damazas Mozeris, kuris ją 
jau pažįsta 20 metų, kai ji gyve
na Brighton Parke, atsikėlusi iš 
Bridgeporto, kur ilgiausiai išgy
veno.

Ona Kllmansklene — šimtamete

Ona Rumšaitė - Kllimanskie- 
nė yra gimusi 1881 m. gruodžio 
15 d. Raseinių apylinkėje. 1902 
m. ištekėjo už Petro (Klimanskio 
(miręs jau prieš P5 metus). 
1906 m. atvyko į Ameriką ir ap
sigyveno Bridgeporte. 1930 m. 
pradėjo mokytis skaityti ir ra
šyti, taip pat ruoštis priimti 
Amerikos pilietybę. Dabar gy
vena 4631 So. Washtenaw Avė., 
Chicagoje, ir džiaugiasi savo 
dviems dukterimis — Anna Mo- 
ris ir Bemice (Avelis, sūnum 
Antanu su šeima. Dukterys gy
vena Brighton Parke, Chicago
je, o sūnus Frankfurte, 111. Ji 
turi taip (pat 11 vaikaičių, 30 
provaikaičių ir jau 2 pro-pro- 
vaikaičius.

Ta proga, kai minėjo šimto

Lietuvių Tautodailės instituto rengtus šiaudinukų gamini mo kursus baigiant, puošiama kalėdinė eglutė. Iš k. 
rija Gotceitienė, sės. M. Hermaną, Rožė Maėemienė, dr. Paulina Vaitaitienė — lektorė, Aldona Veselkienė — 
Tautodailės instituto pirmininkė, Marija Kraučūnienč ir sės. M. Peipetua. Nuotr. Sės. KaAhl

metų sukaktį, Ona Klimanskie- 
nė gavo pasveikinimus iš Chi
cagos merės Jane Byme, Illi
nois gubernatoriaus James 
Thompson ir JAV prezidento 
Ronald Reagan. Taip pat per 
abu minėjimus buvo jai sugie
doti Inkėjimai '“Happy Birthday” 
ir žodžiu pasakyti geriausi svei
kinimai, kad Aukščiausias dar 
laikytų savo globoje ir antrą 
šimtmetį pradėjusią. Ik.

ŠVENTE DARIAUS - GIRĖNO 

MOKYKLOJE

Jaunimo centre veikiančioje 
Dariaus - Girėno šeštadieninėje 
lituanistikos mokykloje Kalėdų 
eglutė yra labai laukiama šven
tė, kuriai kruopščiai ruošiasi 
visi mokiniai, šįmetinė “eglutė” 
buvo šeštadienį, gruodžio 19 d.

Tos pat dienos rytą vyko ir 
generalinė repeticija. Kol moki
niai su mokytojais repetavo sce
noje, tėvai su tėvų komitetu 
Jaunimo centro kavinėje posė
džiavo aptardami įvairius mo
kyklos reikalus.

Dešimtą valandą, visiems su
sirinkus didžiojoje salėje, prabi
lo mokyklos vedėjas įmok. J. 
Plačas, savo kalboje išryškin
damas Kalėdų prasmę, linkėda
mas visiems laimingų, talkių ir 
linksmų švenčių.

Eilėraščiu “Kalėdos” buvo 
pradėta programa. (Deklamavo 
ketvirtojo skyriaus mokiniai, 
paruošti mok. G. Valiulienės. 
Sekė dviejų veiksmų vaidinimas 
“Eglaitė”, gis vaidinimas A. 
Giedriaus buvo parašytas 1917 
m., o 1922 m. atspausdintas Til
žėje, Jagomasto spaustuvėje. 
Daug kartų vaidintas Lietuvoje. 
Jame iškeliama eglučių kirtimo 
beprasmiškumas ir žala. Vaidi
nimą sutrumpino (šių dienų są
lygoms pritaikydama) ir mo
kinius vaidinti paruošė mok. Ire
na Regienė. Nesudėtingas de
koracijas sukūrė patys mokiniai. 
Vaidino: Daiva Viktoraitė, Dan
guolė Vilutytė, Vida Damijonai- 
tytė, Gytis Liulevičius, Marytė 
Končiūtė, Ritutė Račkauskaitė, 
Kęstutis Parakininkas, Vaidas 
Paulis ir snaigės — pirmųjų tri
jų skyrių mergaitės, o miško 
medžius — lietuviškai nekalban-

klasės mokiniai.
Vadovaujant UI skyriaus mo

kytojui Viktorui Kelmeliui; pir
mųjų trijų skyrių berniukai 
nuotaikingai atliko “Riešutu- 
kai ir dantukai”. O pirmųjų tri
jų skyrių mergaitės, pamokytos 
mok. Rūtos Galinaitienės, sva
jingai pašoko snaigių šokį. Sep
tinto skyriaus mokiniai, paruoš
ti mok. G. Česienės, atliko kalė
dinės minties eilėraštį. Savo 
bendrai sukurtu eilėraščiu apie 
Kalėdas pasirodė lietuviškai ne
kalbančių klasės mokiniai, pa
ruošti mokytojos Valerijos Spar- 
kytės. Tautinius šokius — suk
tinį ir “Vėdarą” pašoko penkto 
ir šešto skyriaus mokiniai, vad. 
mok. R. Galinaitienės. Mažųjų, 
o vėliau bendrai visų mokinių 
choro dainomis ir giesmėmis 
buvo užbaigta meninė progra
ma. Dainų ir giesmių išmokė ir 
chorui vadovavo muz. Faustas 
Strolia. Programą sklandžiai 
pranešinėjo septinto skyriaus 
mokinė Daina Žliobaitė.

Po programos, atvyko Kalėdų 
senelis, kuris visus mokinius 
apdovanojo vertinga dovana — 
Lietuvos žemėlapiu. Tėvų komi
tetas, mamyčių suaukotais py
ragais, kava ir vaisių sultimis 
pavaišino visus šios malonios 
šventės dalyvius. IR

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS

INSTITUTO VEIKLA

Lietuvių tautodailės instituto 
Chicagos skyrius dar labai jau
nas, bet savo sėkminga veikla 
susilaukia vis didesnio dėmesio 
liet. liaudies menu susidomėju
sių asmenų tarpe. Jau antri me
tai arti (dvidešimt įvairaus am
žiaus moterų ir merginų mokosi 
lietuvių liaudies audimo meno. 
Praėjusį rudenį buvo pradėtos 
ir mezgimo pamokos. Prieš Ve
lykas pravesti didelio susidomė
jimo susilaukę velykinių margu
čių marginimo, o prieš Kalėdas 
— lietuviškų kalėdinių eglučių 
puošmenų — šiaudinukų kursai.

L. Tautodailės instituto Chi
cagos Skyriui vadovauja ener
ginga pirmininkė Aldona Vesel- 
kienė. Jos pastangomis buvo 
įsteigta audimo studija, kuriai 
nemokamai erdvias patalpas

savo motiniškame name ir ma
lonią globą suteikė lietuvės Sv. 
Kazimiero seserys. Čia įrengta 
eilė staklių ir kitos reikalingos 
priemonės; čia pat ir tautodai
lės turtingas vienuolyno muzie
jus, kurio tvarkytoja seselė M. 
Perpetua yra ir nuoširdi institu
to talkininkė. Audinių ir juostų 
audimo moko šios srities spe
cialistė Aldona Veselkienė, ži
nomų tautodailės menininkų An
tano ir Anastazijos Tamošaičių 
svainė, sesuo ir mokinė. Mezgi
mo pamokoms vadovauja didelį 
patyrimą turinti rankdarbių mo
kytoja Stasė Tallat-Kelpšienė. 
Trumpiems kursams kviečiami 
atskiri lektoriai, pvz., kalėdinių 
šiaudinukų meno mokė žinoma 
šios rūšies specialistė dr. Pauli
na Vaitaitienė, talkinama Mari
jos Kraučūnienės. 'šiaudinukų 
kursai vyko Marijos aukšt. mo
kyklos patalpose.

L. Tautodailės institutas turi 
išsirinkęs veiklią valdybą, kuri 
ateityje planuoja savo veiklą 
plėsti apjungiant ir kitas lietu
vių liaudies meno šakas, ple
čiant lietuviškojo liaudies meno 
puoselėjimą mūsų visuomenėje, 
o ypač jaunojoje kartoje. IR

PADfiKA
Prof. dr. Rimgaudui Nemic- 

kui už rūpestingą medicinišką 
pagalbą širdies atakos metu ir 
gydymą prieš ir po sunkios šir
dies operacijos nuoširdžiai dė
kojame.

Dėkojame ir jo vedamo III. 
Masonic Medical Center kardio
loginio skyriaus chirurgams dr. 
P. Naffah ir dr. S.B. Saab.

Viktoras AuJcSemas ir 
dukra Irena

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti.

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ CENTRO VALDYBA, 
užbaigdama savo dviejų metų kadenciją, paskuti
niame posėdyje Clevelande iš savo iždo paskyrė:

“Į Laisvę” žurnalui ’^ęiSfc $600.00
PLB (Lietuvių Informacijos Centrui Brooklyne) $500.00
Dramaturgui Anatolijui Kairiui (honoraras)
Lietuvių studijų centrui Chicagoje 
Kalifornijos pabaltiečių laisves lygai 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungai 
Lietuvos pasiuntinybės pastato remontui 
"Aidams”
“Darbininkui”

' "Draugui”
“Pasaulio Lietuviui”

LFB centro valdybą sudarė: pirmininkas Juozas Ardys 
ir nariai — Juozas Mikonis, dr. Rimvydas šliažas, Jqųas Va
saris, Vacys Rociūnas, Vincas Akelaitis ir Albertas Jušinskas.

1982 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
iš Bostono / New Yorko

f 1
Kaina nuo $995.Gt)

GRUPES IŠVYKSTA:

Kovo 24 
balandžio 7 
geguže* S
geguži* 12 (su Ryga) 
geguže* 24 
birželio 2 
birželio M

spalio 4 
gruodžio 27

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie Šių grupių galima jungtis IS 
VISU AMERIKOS IR KANADOS MIESTU- o

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
888 W. Broadway, P.O. Boz 118, S. Boston, Mass. 02127, TeL (817) 248-8784
Trana-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo 
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų j LIETUVĄ ir 
| kitas pasaulio Šalis.

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2I0NAS

CHICAGOS
ŽINIOS

SUŠALO MIRTINAI

Bertha Heart, 80 m., gyvenu
si 1520 S. Wabash, Chicagoje, 
daugiau kaip dvejus metus netu
rėjo šilimos savo bute. Ji rasta 
sušalusi mirtinai. Skrodimas 
parodė, kad ji mirė dėl hipoter- 
mijos — perdaug žemai kritusios 
kūno temperatūros. Paskuti
niuose šalčiuose Cook apskrity 
mirė keturi žmonės dėl hipo- 
termijos.

SUGAVO
SVETIMAM AUTOMOBILY

Šv. Kryžiaus ligoninės sargas 
Robertas Ramanauskas 11:15 
vai. nakties pastebėjo žmogų, 
įlipusį į svetimą automobilį, pa
statytą ligoninės kieme. Pajutęs 
pavoju- įtariamasis ėmė bėgti. 
Ramanauskas, padedamas kitų 
dviejų sargų, prisivijo ir--perda
vė policijai. Paaiškėjo, kad tai 
buvo J. Wells, 21 an.

NUTUKIMO PAVOJAI

Dr. A. H. Kissebah“''skelbia, 
kad moterys, turinčios perdaug 
riebalų aukščiau juostos, turi 
75% daugiau galimybių susirg
ti cukrine liga.

IJtlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIilIlK

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

2649 VV. 6Srd Street 
Chicago, Iii. 60629

Tel. 776-5162 ,
Kasdien 9—6 vai. vak.

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą

mmiiiiiiiiiiiiimiimiiiijiiiiiiiiiiiiiimiiii

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 
Chioago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 6 iki 7 vai. vak.

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.

•« $500.00
UHip.4B00.00 

$200.00 
“$100.00 

$100.00 
$50.00 '■v-n iso.oo

niproĮB‘$50
JO? > $50.00
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liepos 8 
Uepoe 18 ,.
rugplflčlo 4

rugpiūčio 18 (»u Ryga) 
rugsėjo 0 
rugsėjo 18 
rugsėjo 27 r:




